
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Tecnologia 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica 

 

 ATA – 119ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM ENGENHARIA ELÉTRICA  

08 DE MAIO DE 2013 
 
 
 
 
 

As quatorze horas do dia oito de maio de dois mil e treze, realizou-se a centésima 
décima nona 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 pela Coordenadora do 
Programa, Professora Thelma Solange Piazza Fernandes e assistida pelos 
representantes docentes: Evelio Martín García Fernández; Gustavo Henrique da 
Costa Oliveira; Cesar Augusto Dartora; Eduardo Gonçalves de Lima; Clodomiro 
Unsihuay Vila; André Augusto Mariano e Roman Kuiava. Como representantes 
discentes os alunos Thiago da Luz e Vithor Bernardo Nypwipwy. Primeiro 
assunto de pauta: Aprovação da Ata da 118ª Reunião do Colegiado. 
Aprovada por unanimidade. Segundo assunto de pauta: Aprovação de 
Projeto FDA - 2013. A Coordenadora passa a palavra para o relator do Prof. 
Eduardo Gonçalves de Lima, que faz a apresentação do Projeto intitulado 
“Aquisição de infra-estrutura de instrumentação eletrônica para o PPGEE 
visando o fortalecimento do grupo de pesquisas em Sistemas de 
Comunicação”, tendo como Coordenador o Prof. Dr. Carlos Marcelo Pedroso O 
projeto foi concebido com o objetivo de adquirir equipamento para realizar 
medições e testes em redes de comunicação do tipo Ethernet. Após discussão, o 
projeto foi aprovado por unanimidade. Terceiro assunto de pauta: Aprovação 
de data e banca para Exame de Qualificação – Theoma Muriel Sanches Otobo. 
Com a carta de pedido de aprovação, três exemplares da dissertação intitulada “ 
Impactos da Legislação vigente Aplicados a Projeto de Rádio Enlace: Estudo de 
Caso”; histórico escolar atualizado conforme exigência do regulamento Geral do PPGEE, a 
plenária avaliou o pedido e aprovou a data do dia 29 de maio de 2013, às 14:00 horas e a 
banca com os seguintes Professores Doutores: Horácio Tertuliano dos Santos Filho 
(Orientador - UFPR); Evelio Martín García Fernández (UFPR) e Cesar Augusto Dartora 
(UFPR). Quarto assunto de pauta: Validação de disciplina - Daniel de 
Andrade Ussuna. O Colegiado aprovou a validação na disciplina TE 846 - Tópicos 
Avançados em Sistemas Eletrônicos , com 04 créditos, 60 horas aula e conceito B. 
Validação de Disciplina - Allan Conselvan de Oliveira. O relator faz leitura do 
parecer e conclui que poderá ser concedido  ao aluno um total de 06 créditos nas 
seguintes disciplinas: TE 845 - Tópicos Avançados em Sistemas Eletrônicos, 02 
créditos e 30 horas/aula e TE 846 - Métodos Avançados em Sistemas Eletrônicos, 
com 04 créditos e 60 horas/aula. Quinto assunto de pauta: Teste de 
Suficiência em inglês - Marcelo Madsen Barbosa. O aluno Marcelo Madsen 
Barbosa (defesa em 2011) questiona se teste de suficiência realizado nos EUA 
pode ser aprovado pelo Colegiado do Curso como comprovante de suficiência em 
substituição ao teste realizado pela UFPR. Os PPGs Programas de Pós-Graduação 



têm autonomia acadêmica para decidir sobre questões afins. Após discussão, foi 
decidido em colegiado que será aceito o Teste do Toefl como comprovação de 
suficiência. Os pontos mínimos alcançados devem ser equivalentes aos que o 
Programa Ciência sem Fronteiras  da CAPES exige (42 pontos). Sexto assunto de 
pauta:Consulta de dois alunos sobre possibilidade de se abrir processo 
seletivo na metade do ano. Posto em discussão e posterior votação, a proposta 
foi rejeitada por unanimidade.  
Não havendo mais informes e solicitações a reunião foi encerrada. Curitiba, 08 
de maio de 2013. 
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