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Às dez horas do dia três de setembro de dois mil e quatorze, realizou-se a 
centésima trigésima quarta reunião do colegiado do Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Elétrica, na sala de Reuniões do Departamento 
de Engenharia Elétrica, Centro Politécnico, Curitiba, Paraná. A reunião foi 
presidida pela Coordenadora do Programa, Professora Doutora Thelma 
Solange Piazza Fernandes e assistida pelos representantes docentes: 
Gustavo Henrique da Costa Oliveira; Evelio Martín García Fernández; 
Clodomiro Unsihuay Vila; Roman Kuiava; Eduardo Lima e Cesar Augusto 
Dartora. Como representantes discentes, Alan Conselvan e  Kamile Fuchs. 
Primeiro assunto de pauta: Aprovação da 133ª Ata. Aprovada por 
unanimidade.  Segundo assunto de pauta: Solicitação de 
trancamento. O aluno Dionei Lima solicita trancamento de matrícula por 
06 meses, pois a empresa em que trabalha dará treinamento nos EUA. O 
trancamento foi aprovado por unanimidade. Terceiro assunto de pauta: 
Solicitação de trancamento.  A aluna Flávia Martinelli da Silva solicita 
trancamento em função das atividades na empresa em que trabalha estarem 
exigindo muito e impedindo de comparecer as aulas. Foi aprovado por 
unanimidade. Quarto assunto de pauta: Equivalência de disciplinas - 
José Francisco Bianchi Filho. O aluno solicita equivalência de disciplina cursada 
na PUCPR. A Relatora, Profª Thelma Fernandes, propõe a  equivalência com a 
disciplina TE 845 - Tópicos Avançados em Sistemas Eletrônicos, 30 horas , 02 
créditos e conceito A. A equivalência foi aprovada por unanimidade. Quinto 
assunto de pauta: Aprovação de data e banca para Qualificação – João 
Carlos da Silva. Com a carta de pedido de aprovação, um exemplar da 
dissertação intitulada "MODELAGEM COMPORTAMENTAL DE 
AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA DE RF UTILIZANDO REDES NEURAIS DE 
LIGAÇÃO FUNCIONAL COM POLINÔMIO DE CHEBYSHEV”; Currículo Lattes 
atualizado do integrante externo da banca, conforme exigência do regulamento 
Geral do PPGEE, a plenária avaliou o pedido e aprovou a data do dia 19 de 
setembro de 2014, às 14:00 horas e a banca com os seguintes Professores 
Doutores: Eduardo Lima(Orientador); André Augusto Mariano (UFPR) e  Luis Lolis 
(UFPR). Sexto assunto de pauta: Alteração de artigo 13 de Regimento que 
estabelece normas para equivalência de disciplinas. Segundo a Resolução 
21/11 – CEPE, a critério do colegiado é possível fixar outro prazo que não o de 5 
anos para se poder validar ou equivalentar ou convalidar disciplinas nos programas 
de pós-graduação da UFPR. Modificação Sugerida: Art. 13º. - Nos pedidos de 
equivalência ou convalidação de disciplinas, a critério do Colegiado do Programa, 
poderão ser aceitos créditos obtidos em outros Programas de pós-graduação 
stricto sensu integrantes do sistema nacional de Pós-Graduaçãodesta ou de outra 
instituição, que sejam compatíveis com o plano de estudo do aluno e sem que haja 
limitação quanto ao tempo cursado. A alteração foi aprovada por unanimidade.  

 



Sétimo assunto de pauta: Aprovação do Edital 02/2014 - Processo 
Seletivo para o 1º Semestre de 2015. As inscrições para o Processo 
Seletivo/2015 serão realizadas de 06 de outubro a 04 de novembro de 2014. O 
Edital foi aprovado por unanimidade.   Oitavo assunto de pauta: Aprovação do 
Edital 03/2014. Foi aprovado o Edital 03/2014 que torna públicas as normas que 
regem o Processo de Seleção para Bolsas de Estudo válido para o 1o Semestre do 
ano letivo de 2015. Nono assunto de pauta: Aprovação para teste de novo 
formato de monografia. O prof. Gustavo de Oliveira solicita autorização para 
testar um formato diferenciado de monografia que incorpora artigos no lugar de 
alguns capítulos. A autorização para realização do teste com um aluno de 
mestrado do prof. Gustavo de Oliveira foi aprovada por unanimidade.  Décimo 
assunto de pauta: Composição de banca para avaliar candidaturas de 
alunos de mestrado inscritos através de PAEC-OEA. A comissão aprovada é 
composta pelos professores Gideon Leandro, Roman Kuiava e Eduardo Lima. Não 
havendo mais informes e solicitações a reunião foi encerrada. Curitiba, 03 
de setembro de 2014. 
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