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Às quatorze horas do dia dezesseis de setembro de dois mil e onze, realizou-se a 
nonagésima oitava 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; Cesar Augusto Dartora; 
Gustavo Henrique da Costa Oliveira e Wilson Arnaldo Artuzi Jr. Como 
representante discente Roberto Wilhelm Krauss Martinez. Primeiro assunto de 
pauta: Aprovação da ata da 97ª Reunião. Foi aprovada por unanimidade. 
Segundo assunto de pauta: Credenciamento e recredenciamento de 
Docentes. O Coordenador informa que o recredenciamento dos docentes foi 
verificado pelo Data Capes 2009/2010. Foram credenciados os docentes André 
Augusto Mariano na área de Sistemas Eletrônicos e Roman Kuiava na área de 
Sistemas de Energia. Terceiro assunto de pauta: Pedido de trancamento de 
matrícula – Joel Loureiro de Carvalho. O mestrando solicita trancamento por 
estar morando em Londrina a trabalho. A plenária aprovou o trancamento pelo 
período de 06 meses. Quarto assunto de pauta: Desligamento do PPGEE – 
Camilla Alves da Silva. A mestranda foi desligada por não efetuar a matrícula no 
prazo estipulado pelo Colegiado. A plenária aprovou por unanimidade. Quinto 
assunto de pauta: Criação de Disciplina – TE 748-Estudo Dirigido. O 
Coordenador apresenta a ementa da disciplina: Estudo individual, supervisionado 
pelo Orientador, de tópicos específicos para auxiliar na realização do trabalho de 
pesquisa. O conteúdo preciso do estudo deve ser definido a partir de uma 
proposta de trabalho que vise amadurecer o aluno, envolvendo metodologia, 
ferramentas, teorias e cronograma de atividades durante o desenvolvimento da 
pesquisa. A proposta da disciplina foi aprovada por unanimidade. Sexto assunto 
de pauta: Aprovação de data e banca para Qualificação – Daniel 
Cavalcanti Jerônymo – Com a carta de pedido de aprovação, um exemplar da 
dissertação intitulada “Metaheurísticas Aplicadas a Problemas de 
Otimização em Sistemas Elétricos de Potência”; histórico escolar atualizado 
conforme exigência do regulamento Geral do PPGEE, a plenária avaliou o pedido e 
aprovou a data do dia 28 de setembro de 2011, às 13:30 horas e a banca com os 
seguintes Professores Doutores: Prof. Dr. Leandro dos Santos Coelho (Orientador- 
UFPR); Prof. Dr. Alexandre Rasi Aoki (UFPR) e Prof. Dr. Clodomiro Unsihuay Villa 
(UFPR). Não havendo mais informes e solicitações, a reunião foi encerrada. 
Curitiba, 16 de setembro de 2011. 
 
 

 
 

 


