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Ás quinze horas e trinta minutos do dia seis de outubro de dois mil e dez, realizou-
se a octogésima sétima 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: Elizete Maria Lourenço; Oscar da Costa Gouveia Filho e
Wilson Arnaldo Artuzi Jr. Como representante discente o aluno Rudolfo Augusto 
Ersching Rüncos. Primeiro assunto de pauta: Aprovação da 86ª Ata. Foi 
aprovada por unanimidade. Segundo assunto de pauta: Pedidos de 
reconsideração (descredenciamento) – Os Professores Doutores José Manoel 
Fernandes e Horácio Tertuliano dos Santos Filho apresentam carta de solicitação 
de reconsideração do descredenciamento e os documentos comprobatórios dos 
itens exigidos. A plenária aprovou a solicitação do Prof. Dr. José Manoel Fernandes 
por unanimidade, pois considerou que os documentos apresentados comprovam o 
atendimento aos critérios mínimos constantes da Resolução 01/09-PPGEE. Quanto 
à solicitação do Prof. Dr. Horácio Tertuliano a plenária do colegiado considerou que 
os documentos apresentados ainda não comprovam o pleno atendimento aos 
critérios mínimos para re-credenciamento constantes da Resolução 01/09-PPGEE. 
Porém, tendo em conta os argumentos apresentados, foi decidido por 
unanimidade pela sua reintegração ao programa até o próximo processo de re-
credenciamento a ser realizado em setembro de 2011, onde será verificado o 
cumprimento dos compromissos assumidos. Foi decidido também por unanimidade 
que até essa data, o professor não poderá orientar novos alunos de mestrado nem 
ministrar disciplinas no programa. Terceiro assunto de pauta: Projeto de 
Dissertação – Márcio Lemos de Oliveira. A plenária aprovou por unanimidade 
o parecer aprovando o projeto de dissertação do mestrando intitulado “Controle de 
PH em Torre de HCN Striper”. Quarto assunto de pauta:. Processo Seletivo 
2010.  O Coordenador faz a leitura do Edital 02/2010-PPGEE, que fixa as vagas e 
critérios para o processo Seletivo de 2011. A plenária aprovou o edital por 
unanimidade e as inscrições serão realizadas de 07 de outubro a 19 de novembro 
de 2010. Não havendo mais informes ou solicitações, a reunião foi encerrada. 
Curitiba, 06 de outubro de 2010. 

 
 


