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Às quinze horas e trinta minutos do dia cinco de outubro de dois mil e nove, 
realizou-se a septuagésima oitava 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; Elizete Maria 
Lourenço; Márlio José do Couto Bonfim, Wilson Arnaldo Artuzi Jr. Como 
representante discente o aluno Saimon Soares Borges. Primeiro assunto de 
pauta: Aprovação da ata da 77ª Reunião. Foi aprovada por unanimidade. 
Segundo assunto de pauta: Solicitação de credenciamento de Professor 
Colaborador no PPGEE: Os Professores Alessandro Zimmer e Jean Vianei Leite 
apresentam as solicitações visando ministrar aulas e orientar alunos no PPGEE. O 
pedido foi aprovado por unanimidade, sendo ambos os Professores na área de 
concentração Telecomunicações. Terceiro assunto de pauta: Processo 
Seletivo 2010 e Critérios de Seleção. O Coordenador faz a leitura do Edital
Quarto assunto de pauta: Solicitação de data e banca para  Qualificação 
– Rodrigo Urban de Morais. Com a carta de pedido de aprovação, um exemplar 
da dissertação intitulada “Modelagem de Materiais Girotrópicos para Simulação 
Numérica através do Método FETD”; histórico escolar atualizado conforme 
exigência do regulamento Geral do PPGEE, a plenária avaliou o pedido e aprovou a 
data do dia 21 de agosto de 2009,  as 14:00 horas e a banca com os seguintes 
nomes: Prof. Wilson Arnaldo Artuzi Junior (Orientador-UFPR); Prof. Márlio José do 
Couto Bonfim e Prof. Oscar da Costa Gouveia Filho (UFPR) . Quinto assunto de 
pauta: Solicitação de data e banca para Qualificação – Kátia Cristina de 
Oliveira Dias. Com a carta de pedido de aprovação, um exemplar da dissertação 
intitulada “Alocação de Chaves para Melhoria dos Indicadores de Continuidade de 
Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica”; histórico escolar atualizado conforme 
exigência do regulamento Geral do PPGEE, a plenária avaliou o pedido e aprovou a 
data do dia 24 de agosto de 2009,  as 14:00 horas e a banca com os seguintes 
nomes: Prof. Alexandre Rasi Aoki(orientador – UFPR);  Profª. Thelma Solange 
Piazza Fernandes  (UFPR); Profª. Elizete Maria Lourenço e Prof. José Manoel 
Fernandes (UFPR). Sexto assunto de pauta: Solicitação de data e banca 
para Qualificação – Ana Letícia Borille Foçaça. Com a carta de pedido de 
aprovação, um exemplar da dissertação intitulada “Alocação de UPFC 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 agosto de 2009,  as 09:30 horas e a banca com os seguintes nomes: Profª. 
Elizete Maria Lourenço  (Orientadora-UFPR); Profª. Thelma Solange Piazza 
Fernandes  e Prof. Alexandre Rasi Aoki (UFPR). Sétimo Assunto de Pauta: 
Aprovação de data e banca para Dissertação de Mestrado – Fernando 
Bourges. Com a carta de pedido de aprovação, um exemplar da dissertação 
intitulada “Planejamento da Operação de Pequenas Centrais Hidrelétricas: Enfoque 



Sistêmico”; 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 27 de agosto de 2009,  as 14:00 horas e a banca com os seguintes 
Professores: Marciano Morozowski Filho (Orientador – UFPR); Elizete Maria 
Lourenço (UFPR); Thelma Solange Piazza Fernandes(UFPR) e Gladis Bordin 
(UFRGS).  Oitavo Assunto de pauta: Proposta de Regras de 
Credenciamento e recredenciamento de Professores no PPGEE. O 
Coordenador do Curso faz a leitura da proposta para apreciação dos presentes. A 
plenária decidiu enviar a proposta para todos os professores interessados em 
ingressar no programa e a votação ficou para a próxima reunião do Colegiado. 
Não havendo mais informes e solicitações a reunião foi encerrada. Curitiba, 10 
de agosto de 2009. 
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