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Às treze horas e trinta minutos do dia seis de julho de dois mil e nove, realizou-se 
a septuagésima quinta reunião do colegiado do Programa de Pós-Graduação 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; Alexandre Rasi Aoki; 
Márlio José do Couto Bonfim e Wilson Arnaldo Artuzi Jr. Como representante 
discente o aluno Saimon Soares Borges. Primeiro assunto de pauta: 
Aprovação da ata da 74ª Reunião. Foi aprovada por unanimidade. Segundo 
assunto de pauta: Solicitação de data e banca para Qualificação – Jean 
Ronir Ferraz Rodrigues - Com a carta de pedido de aprovação, um exemplar 
da dissertação intitulada “Análise Sobre o Consumo Energético de 
Eletrodomésticos em Stanby”; histórico escolar atualizado conforme exigência do 
regulamento Geral do PPGEE, a plenária avaliou o pedido e aprovou a data do dia 
30 de julho de 2009,  as 14:00 horas e a banca com os seguintes nomes: Prof. 
Ewaldo L. De Mattos Mehl (Orientador-UFPR); Prof. Alexandre Rasi Aoki (UFPR) e 
Profª. Thelma Solange Piazza Fernandes(UFPR). Terceiro assunto de pauta: 
Solicitação de data e banca para Qualificação – Vilmair Ermênio 
Wirmond. Com a carta de pedido de aprovação, um exemplar da dissertação 
intitulada “Alocação de TCPST em Sistemas de Transmissão Usando Algoritmos 
Genéticos e Fluxo de Potência Ótimo”; histórico escolar atualizado conforme 
exigência do regulamento Geral do PPGEE, a plenária avaliou o pedido e aprovou 
a data do dia 31 de julho de 2009,  as 09:30 horas e a banca com os seguintes 
nomes: Profª. Thelma Solange Piazza Fernandes  (Orientadora-UFPR); Profª. 
Elizete Maria Lourenço e Prof. Alexandre Rasi Aoki (UFPR). Quarto assunto de 
pauta: Solicitação de data e banca para  Defesa de Dissertação –
Eduardo Luiz Soppa. Com a carta de pedido de aprovação, um exemplar da 
dissertação intitulada “Sistema Tolerante a Falhas Utilizando Windows CE, 
Focando Controladores Industriais”; Currículo Lattes do Professor externo ao 
Programa conforme exigência do regulamento Geral do PPGEE, a plenária avaliou 
o pedido e aprovou a data do dia 07 de julho de 2009,  as 09:30 horas e a banca 
com os seguintes Professores:  Prof. José Manoel Fernandes (Orientador-UFPR); 
Prof. Gideon Villar Leandro, Prof. Leandro dos Santos Coelho(UFPR) e Eduardo de 
Freitas Rocha Loures (PUC/PR) . Quinto assunto de pauta: Equivalência de 
Disciplinas – Edgard Massahiro Munetiko. Com a solicitação da equivalência 
e a ementa da disciplina, a plenária aprovou a equivalência com a disciplina TE 
744 – Tópicos Avançados em Sistemas de Energia, com 03 créditos, 45 
horas/aula e conceito A. Sexto assunto de pauta: Alocação de Recursos de 
Material Permanente. A Plenária decidiu pela compra de computadores e de 
novo servidor para o laboratório. Assuntos Gerais: O Coordenador do PPGEE, 
segundo exigência da CAPES, coloca em debate a necessidade de se criar 
critérios para credenciamento, re-credenciamento e descredenciamento de 



docentes no Programa. Foi decidido que os membros do Colegiado apresentarão 
uma proposta sobre os critérios a serem utilizados para ser discutida na próxima 
Reunião de Colegiado. 
Não havendo mais informes e solicitações a reunião foi encerrada. Curitiba, 06 
de julho de 2009. 
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