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ATA nº 007 do Conselho Acadêmico do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade.
Aos dois dia do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às quatorze horas na Sala 09A, Bloco 02,
Universidade Estadual de Maringá, reuniram-se os professores do Conselho Acadêmico de
Pós-Graduação em Sustentabilidade, em atendimento ao Edital nº 001/2018-PSU, para tratar da
seguinte pauta: 01 - Aprovação da Ata nº 006/2017-PSU, 02 - Solicitações de co-orientações, 03
- Solicitação de desligamento do PSU do aluno João Guilherme de Souza Martins, 04 - Vaga em
aberto do Processo Seletivo 2018, 05 - Aprovação do modelo de Projeto de Pesquisa, 06 Constituição de comissão do formato das dissertações e exame de qualificação, 07 - Alteração
no Regulamento de Bolsa, 08 - Criação da Disciplina de Estágio de Docência, 09 - Definição de
procedimentos para aproveitamento de crédito de outros programas, 10 - Formalização de
colaboração internacional, 11 - Assuntos Gerais. Às quatorze horas e quinze minutos em
segunda chamada deu-se início à reunião que contou com os seguintes professores: Beatriz
Cervejeira Bolanho Barros, Máriam Trierveiler Pereira, Otávio Akira Sakai (Presidente da
reunião), Sérgio Trajano Franco Moreiras, Stella Alonso Rocha e com a representante discente
Creir da Silva. Dando início à reunião o professor Otávio questionou os presentes acerca de
inclusão ou exclusão da pauta. Não havendo manifestação o Professor Otávio colocou em
discussão o item 01 da pauta que foi aprovado por unanimidade. Passando para o item 02 o
Professor Otávio relatou os pedidos de co-orientação quais sejam: Professora Cristiane Mengue
Feniman Moritz solicita aprovação da pesquisadora Elisângela Andrade Ângelo, vinculada ao
Instituto Federal do Paraná (IFPR) para co-orientar a aluna Lidaiane Mariáh Silva dos Santos
Franciscato a qual desenvolverá o projeto de pesquisa: “Atividade Antibacteriana do Óleo
Essencial de Canela (Cinnamomum zeylanicum) e do Cinemaldeído em sinergismo com drogas
antimicrobianas para o controle de mastite”. Professor Otávio Akira Sakai solicita aprovação da
pesquisadora Keila Fernanda Raimundo, vinculada ao Instituto Federal do Paraná (IFPR) para
co-orientar o aluno Carlos Henrique Furtado o qual desenvolverá o projeto de pesquisa “Análise
Espectroscópica do Óleo Essencial de Gallesia integrifólia (Spreng.) harms”. Professor Otávio
Akira Sakai solicita aprovação da pesquisadora Cristiane Mengue Feniman Moritz, vinculada à
Universidade Estadual de Maringá (UEM) para co-orientar a aluna Maria Rosângela Dias França
a qual desenvolverá o projeto de pesquisa “Caracterização, Atividade Antibacteriana e Atividade
Antioxidante do óleo Essencial de Sementes de Aroeira Vermelha (Schinus terebinthifolius)”.
Colocados em votação os pedidos de co-orientações foram aprovados por unanimidade.
Passando para o item 03 o Professor Otávio informou aos presentes acerca da solicitação de
desligamento do aluno João Guilherme de Souza Martins, o qual foi aprovado por unanimidade.
Dando continuidade à reunião o Professor Otávio passou para item 04 que devido a ausência do
professor Valdir Zucareli o qual seria o orientador do candidato desistente ficou definido que o
assunto voltará como item de pauta na próxima reunião. Na sequência, passando para o item 05
o professor Otávio apresentou o modelo de Projeto de Pesquisa que foi aprovado por
unanimidade. Passando para o item 06 o Professor Otávio colocou em discussão a necessidade
de uma comissão para definir o formato das dissertações e exame de qualificação a qual após
algumas discussões ficou formada pelas professoras Beatriz Cervejeira Bolanho Barros, Diane
Belusso, Stella Alonso Rocha e pela representante Discente Creir da Silva. Colocada em
votação a comissão foi aprovada por unanimidade. Passando para o item 07 o Professor Otávio
passou a palavra para as Professoras Máriam e Beatriz que apresentaram as alterações do
Regulamento de Bolsas que após algumas discussões foi aprovado por unanimidade. Na
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sequência o Professor Otávio apresentou a proposta do Programa da Disciplina Estágio de
Docência. Colocado em votação, após algumas discussões o Programa da Disciplina Estágio de
Docência foi aprovado por unanimidade. Dando continuidade a reunião o Professor Otávio
colocou em discussão o item 09. Após ampla discussão ficou decidido que para o
aproveitamento de créditos de outros programas, o aluno deverá protocolizar o pedido
devidamente documentado na Secretaria do PSU a qual encaminhará ao orientador para análise
e após análise do orientador deverá ser aprovada em reunião do Conselho. Na sequência o
Professor Otávio passou a palavra para o professor Sérgio para que o mesmo informasse sobre
a formalização de cooperação internacional ressaltando que a participação de professores de
universidades estrangeiras de língua Portuguesa e Castelhana, via vídeo conferência, é uma
maneira econômica e eficaz de cooperação internacional. Passando para o item 11, após
algumas interações, às dezesseis horas, o Professor Otávio deu por encerrada a reunião. Eu,
Débora Westphal, secretária, lavrei a presente Ata que vai assinada por mim e pelos membros
presentes do Conselho Acadêmico.
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