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Ás quatorze horas do dia três de agosto de dois mil e dez, realizou-se a 
octogésima quinta 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 pelo Coordenador do 
Programa, Professor Evelio Martín García Fernández e assistida pelos 
representantes docentes: Thelma S.P. Fernandes; Márlio José do Couto Bonfim e
Wilson Arnaldo Artuzi Jr. Como representante discente o aluno Rudolfo Augusto 
Ersching Rüncos. Primeiro assunto de pauta: Aprovação da 84ª Ata. Após 
correções. Foi aprovada por unanimidade. Segundo assunto de pauta: 
Solicitação de data e banca para Defesa de Mestrado – CARLOS 
EDUARDO LAURINDO DE SOUZA - Com a carta de pedido de aprovação, um 
exemplar da dissertação intitulada “Gestão de Compra de Energia Via Método 
dos Pontos Interiores”; 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 09 de agosto de 2010, às 14:00 horas e a banca 
com os seguintes Professores Doutores: Thelma Solange Piazza Fernandes 
(Orientadora - UFPR); Gustavo Henrique da Costa Oliveira (UFPR), Jean Vianei 
Leite (UFPR) e Myriam Regattieri Delgado(UTFPR) .Terceiro assunto de pauta: 
Solicitação de data e banca para Defesa de Mestrado – TARCISIO LODDI 
- Com a carta de pedido de aprovação, um exemplar da dissertação intitulada 
“Cálculo de Fluxo de Potência Unificado em Redes de Transmissão e 
Redes de Distribuição Através do Método de N-R D-R com Rotação Ótima 
de Eixos”; 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 30 de agosto de 2010, às 14:00 horas e a banca com os seguintes 
Professores Doutores: Elizete Maria Lourenço (Orientadora - UFPR); Gustavo 
Henrique da Costa Oliveira (UFPR) e Ariovaldo Garcia (UNICAMP). Quarto 
assunto de pauta: Solicitação de data e banca para Defesa de Mestrado – 
FERNANDO ARÁUJO DE AZEVEDO - Com a carta de pedido de aprovação, um 
exemplar da dissertação intitulada “Otimização de Rede de Distribuição de 
Energia Elétrica Subterrânea Reticulada Através de Algoritmos 
Genéticos”; 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 agosto de 2010, às 09:30 horas e a banca com os seguintes 
Professores Doutores: Alexandre Rasi Aoki (Orientador - UFPR); Gustavo Henrique 
da Costa Oliveira (UFPR), Thelma Solange Piazza Fernandes (UFPR) e Germano 
Lambert Torres (UNIFEI). Quinto assunto de pauta: Solicitação de data e 
banca para Defesa de Mestrado – FRANCO BRANDELERO - Com a carta de 
pedido de aprovação, um exemplar da dissertação intitulada “Um Esquema de 
Alocação de Largura de Banda Dinâmica para Transmissão VoIP via 
Satélite”; 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 20 de agosto de 2010, às 14:00 horas e a banca com os seguintes 
Professores Doutores: Evelio Martín García Fernández (Orientador - UFPR); 
Eduardo Parente Ribeiro (UFPR), Carlos Marcelo Pedroso (UFPR) e Marcelo Pellenz 
(PUC/PR). Sexto assunto de pauta: Solicitação de data e banca para 
Defesa de Mestrado – DIOGO BIASUZ DAHLKE - Com a carta de pedido de 
aprovação, um exemplar da dissertação intitulada “Ajuste de Capacitores 
Automáticos Via Fluxo de Potência Ótimo Parametizado”; 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 16 de agosto 
de 2010, às 14:00 horas e a banca com os seguintes Professores Doutores: 
Thelma Solange Piazza Fernandes (Orientadora - UFPR); Elizete Maria Lourenço 
(UFPR), Jean Vianei Leite (UFPR) e Andrea Lucia Costa (UTFPR). Sétimo assunto 
de pauta: Solicitação de data e banca para Defesa de Mestrado – FÁBIO 
CANALE PARIZOTO- Com a carta de pedido de aprovação, um exemplar da 
dissertação intitulada “Sonda Robótica Móvel para Coleta de Amostras de 
Solo para Análise Química de Parâmetros de Fertilidade do Solo”; 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 
27 de agosto de 2010, às 16:00 horas e a banca com os seguintes Professores 
Doutores: José Manoel Fernandes (Orientador - UFPR); Gustavo Henrique da Costa 
Oliveira (UFPR), Gideon Villar Leandro (UFPR) e Eduardo Rocha Loures (PUC/PR). 
Oitavo assunto de pauta:  Solicitação de data e banca para Defesa de 
Mestrado – TÂNIA EVELYN OLIVO - Com a carta de pedido de aprovação, um 
exemplar da dissertação intitulada “Determinação da Umidade da Soja PR 
Medida Capacitiva”; 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 24 de agosto de 2010, às 13:30 horas e a banca com os 
seguintes Professores Doutores: Eduardo Parente Ribeiro (Orientador - UFPR); 
Gideon Villar Leandro (UFPR), Marcelo Errera (UFPR) e Sérgio Francisco Pichorim 
(PUC/PR). Nono assunto de pauta:  Aprovação de Projeto – Edital PROF – 
Material Permanente. O Coordenador faz a apresentação do Projeto intitulado 
“Aquisição de um Analisador de Redes Vetorial para o Laboratório de 
Medidas, Instrumentação e Microeletrônica (LAMMI)”, tendo como 
Coordenador o Prof. Dr. Evélio Martín García Fernández. O projeto foi aprovado 
por unanimidade. Assuntos Gerais: As próximas reuniões do Colegiado do PPGEE 
serão realizadas na primeira quarta-feira de cada mês no período da tarde. Não 
havendo mais informes e solicitações, a reunião foi encerrada. Curitiba, 03 de 
agosto de 2010. 

 
 


