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Às nove horas e trinta minutos do dia onze de outubro de dois mil e doze, realizou-se a 
centésima décima segunda reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Elétrica, realizada 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: Cesar Augusto Dartora; Gustavo Henrique da Costa Oliveira, Carlos Marcelo 
Pedroso e Thelma Solange Piazza Fernandes. Primeiro assunto de pauta: Aprovação 
da ata da 111ª Reunião. Foi aprovada por unanimidade. Segundo assunto de pauta: 
Aprovação de data e banca para Exame de Qualificação – Luiz Carlos Pegoraro 
Junior . Com a carta de pedido de aprovação, três exemplares da dissertação intitulada 
“VALIDAÇÃO DE TÉCNICAS PARA MODELAGEM NUMÉRICA DE FORNOS DE 
MICROONDAS BASEADAS NO MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS”; histórico 
escolar atualizado conforme exigência do regulamento Geral do PPGEE, a plenária avaliou 
o pedido e aprovou a data do dia 23 de outubro de 2012, às 09:30 horas e a banca com 
os seguintes Professores Doutores: Wilson Arnaldo Artuzi Junior (Orientador - UFPR); 
Eduardo Parente Ribeiro (UFPR) e Eduardo Gonçalves de Lima (UFPR).Terceiro assunto 
de pauta: Aproveitamento de créditos de disciplinas - Eduil Nascimento Jr. Com 
a carta de pedido de aprovação, a plenária aprovou o aproveitamento de 06 créditos 
cursados no Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção e Sistemas da 
PUCPR nas seguintes disciplinas: TE845-Tópicos Avançados em Sistemas Eletrônicos (02 
créditos) e TE846- Métodos Avançados em Sistemas Eletrônicos (04) créditos. Quarto 

assunto de pauta: Aprovação do Edital do Processo Seletivo 2013 – O 
Coordenador faz a leitura do Edital que fixa as vagas e critérios para o processo 
Seletivo de 2013. Após as devidas alterações, a plenária aprovou o edital por 
unanimidade. Quinto assunto de pauta: Calendário Acadêmico do PPGEE para o 

ano letivo de 2013 – O Colegiado aprovou a data para as matrículas de 2013 de 25 a 28 
de fevereiro de 2013. Quanto ao início das aulas, o Colegiado decidiu seguir o calendário 

da Graduação. Sexto assunto de pauta: Seleção de Candidatos estrangeiros 
no âmbito do Programa PEC-PG - O Coordenador faz a leitura do pedido de 
aceitação e da proposta de projeto de dissertação dos candidatos Elaine Guerrero 
Peña e Ariel Fernándes Shelton, ambos da República de Cuba. A plenária aprovou 
por unanimidade a aceitação dos candidato sob a orientação dos professores 
Gustavo H. da Costa Oliveira e Gideon Villar Leandro, respectivamente Sétimo 

assunto de pauta: Proposta de alteração da composição do Colegiado do PPGEE 
- O Colegiado decidiu por unanimidade alterar o número de representantes docentes no 
colegiado do PPGEE. A partir de 01/03/2013, o Colegiado será composto pelo(a) 
coordenador(a), seu vice e DOIS docentes permanentes por cada área de concentração do 
programa. Esta alteração foi motivada pelo aumento do número de docentes no programa 
que tem acontecido nos últimos anos. Desta forma, o número de docentes envolvidos na 
tomada de decisões no programa aumentará dos atuais 05 para 08 professores.  Não 

havendo mais informes e solicitações, a reunião foi encerrada. Curitiba, 11 de outubro de 
2012.  
 

 


