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Às treze horas e trinta minutos do dia quatro de abril de dois mil e nove,
realizou-se a quadragésima nona reunião do colegiado do Programa de PósGraduação em Engenharia Elétrica, na sala de reuniões do CIEL no
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; Elizete Maria Lourenço; Márlio José do Couto Bonfim e Wilson
Arnaldo Artuzi Jr. Como representante discente a aluna Nastasha Salame da
Silva. Primeiro assunto de pauta: Aprovação da ata da 72ª Reunião.
Após correções, foi aprovada por unanimidade. Segundo assunto de
pauta:Informes. O Coordenador informa que o Projeto FDA foi aprovado no
valor de R$ 4.000,00. Terceiro assunto de pauta: Solicitação de
credenciamento de Professor Permanente no PPGEE: O Professor
Gideon Villar Leandro, faz a solicitação visando ministrar aulas e orientar
alunos na área de concentração em Sistemas Eletrônicos – linha de pesquisa
em Controle de Automação. O pedido foi aprovado por unanimidade. Quarto
assunto de pauta: Solicitação de Contratação de Professor Visitante –
A Professora Elizete Maria Lourenço apresenta justificava para abertura de
processo para solicitação de contratação do Professor Marciano Morozowski
Filho na categoria de Professor Visitante do Departamento de Engenharia
Elétrica. A justificativa é baseada na experiência do professor na área de
sistemas de energia que é uma área incipiente do programa e que carece de
docentes titulados. Além disso, a vinculação do professor como Professor
Visitante permite que o mesmo possa assumir a coordenação de projetos de
pesquisa de grande porte junto ao programa. Após o exposto, a solicitação foi
aprovada por unanimidade.
Não havendo mais informes e solicitações a reunião foi encerrada. Curitiba, 04
de maio de 2009.
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