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Ás dez horas e trinta minutos do dia quatorze de março de dois mil e onze,
realizou-se a nonagésima segunda reunião do Colegiado do Programa de PósGraduação em Engenharia Elétrica, na sala de reuniões do Departamento de
Engenharia Elétrica, Centro Politécnico, Curitiba, Paraná. A reunião foi presidida
pelo Coordenador do Programa, Professor Evelio Martín García Fernández e
assistida pelos representantes docentes: Thelma S. Piazza Fernandes, Oscar da
Costa Gouveia, Gustavo Henrique da Costa Oliveira e Wilson Arnaldo Artuzi Jr.
Como representante discente a aluna Carolina Corrêa Durce. Primeiro assunto
de pauta: Aprovação da 91ª Ata. Foi aprovada por unanimidade. Segundo
assunto de pauta: Aprovação de data e banca para Defesa de Dissertação
– CARLOS IGNÁCIO DE MATTOS – Com a carta de pedido de aprovação, um
exemplar da dissertação intitulada “Um Novo Modelo para Geração de
Tráfego VoIP”; 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 29 de março de 2011, às 15:30 horas e a banca com os
seguintes Professores Doutores: Prof. Dr. Carlos Marcelo Pedroso (OrientadorUFPR); Profª. Drª. Keiko Verônica Ono Fonseca (UTFPR), Prof. Dr. Eduardo
Parente Ribeiro (UFPR) e Prof. Dr. Evelio Martín García Fernández (UFPR).
Terceiro assunto de pauta: Pedidos de Prorrogação de Prazo. Os seguintes
alunos ingressantes em 2009 foram aprovados no seminário e que tiveram o
pedido de prorrogação aprovado: Marcelo Madsen Barbosa, Paulo Bernardi
Guilherme Ditzel Patriota, Eloy de Paula Rocha Jr., Dirceu Laube, Jackson Luis
Schirigatti, Marcio Lemos de Oliveira, Rafael Serrato, Marcelo Luiz de Souza, Flavio
Borsato Guimarães, Roberto Schwarz. O aluno ingressante em 2009 Jorge
Angeloni foi reprovado no seminário e, portanto, desligado do PPGEE. Os alunos
Gabriel Ribeiro e Nilson Teixeira, não apresentaram o seminário nem fizeram
matrícula, portanto, abandonaram o curso. Quarto assunto de pauta:
Utilização de recursos de custeio do PROF. O Coordenador do programa
informou que no presente ano de 2011, o PPGEE irá dispor de recursos de custeio
no valor de R$ 36.726,83. Foi decidida a seguinte ordem de prioridades para
utilização destes recursos: 1. Pagamento de passagem e diárias para membros
externos de bancas de defesa de mestrado (um membro externo por banca). 2.
Pagamento de taxa de inscrição (até R$ 400,00), passagens e diárias (até três
diárias no valor de R$ 110,00 cada) para participação de alunos de mestrado em
congressos NACIONAIS de reconhecida relevância. 3. Pagamento de taxa de
inscrição (até R$ 400,00 ou USD 400,00) em congressos nacionais ou
internacionais de reconhecida relevância para docentes do programa. 4.
Pagamento de até três diárias para participação em congressos NACIONAIS de
professores que tenham sido contemplados somente com passagem no programa
UFPR-Fundação Araucária de apóio à participação em eventos. 5. Pagamento de
passagem e diárias para participação em congressos NACIONAIS de professores
que solicitem e não sejam contemplados no programa UFPR-Fundação Araucária

de apóio à participação em eventos. 6. Pagamento de despesas com viajes
internacionais somente serão consideradas se esgotadas todas as outras
possibilidades (Capes, CNPq, programa UFPR-Fundação Araucária de apóio à
participação em eventos e Setor de Tecnologia) e se ainda houver dinheiro
sobrando. Quinto assunto de pauta: Recurso interposto pelo aluno Rafael
Bartnik Grebogi para solicitar a revisão do resultado final do processo de
seleção para pós-graduação strictu senso (Mestrado) em Engenharia
Elétrica com bolsa de estudos. Os membros do colegiado não se consideraram
aptos para julgar o recurso devido aos termos jurídicos utilizados na sua redação
decidindo-se pelo encaminhamento do recurso à Procuradoria Jurídica da UFPR
para esclarecimentos. Sexto assunto da pauta: Assuntos Gerais. Foi sugerido
pela representação discente a submissão de projeto FDA para melhorar a
climatização da sala PK-09. Não havendo mais informes ou solicitações, a reunião
foi encerrada. Curitiba, 14 de março de 2011.

