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ATA nº 011 do Conselho Acadêmico do Programa de Pós-Graduação em            
Sustentabilidade. Aos três dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às treze horas e                 
trinta minutos na sala de aula 01 do EAD do instituto Federal do Paraná, reuniram-se os                
professores do Conselho Acadêmico de Pós-Graduação em Sustentabilidade, em         
atendimento ao Edital nº 012/2018-PSU, para tratar da seguinte pauta: 1. Aprovação da             
Ata nº 010; 2. Extrato de ata; 3. Aprovação do teste de proficiência em língua estrangeira                
– interessadas: Jovana Chiapetti Tartari e Eveline Henrique dos Santos; 4. Aprovação do             
aproveitamento da disciplina: “Tópicos Especiais: Tecnologia Pós Colheita de Frutas e           
Hortaliças” – interessada: Cristiane Giombelli – Orientadora: Prof. Beatriz; 5. Aprovação           
do aproveitamento da Disciplina “Gerenciamento de Resíduos Sólidos” – interessada:          
Adeline dos Santos Novakoski – Orientadora: Prof. Érica ; 6. Homologação da            
classificação final dos candidatos a aluno não-regular do 2º semestre de 2018; 7.             
Aquisição do equipamento extrator supercrítico; 8. Instituição da comissão de seleção           
2019; 9. Instituição da comissão para elaboração de regulamento eleitoral para           
coordenação; 10. Participação Ciência na Praça II; 11. Definição de professor           
responsável pela disciplina de Metodologia da Pesquisa Científica; 12. Oferta de           
Disciplina Tópicos Especiais: Preparação de Amostras para Microscopia; 13. Assuntos          
gerais. Às treze horas e quarenta e cinco minutos em segunda chamada deu-se início à               
reunião que contou com os seguintes professores: Andréia Cristina P. R. da Costa             
Beatriz Cervejeira Bolanho Barros, Cristiane Mengue Feniman Moritz, Júlio César          
Guerreiro, Máriam Trierveiler Pereira, Otávio Akira Sakai, Sérgio Trajano Franco          
Moreiras, Stella Alonso Rocha e a representante discente Creir da Silva. Dando início à              
reunião a professora Cristiane questionou os presentes sobre inclusão ou exclusão de            
pauta. A representante discente Creir solicitou a inclusão do item: matrícula fora de             
época que foi incluído como item 13, e passando o item 13 para a ordem 14 da pauta.                  
Dando prosseguimento à reunião a Professora Cristiane colocou em votação o item 01             
que foi aprovado por unanimidade. Na sequência, passando para item 02, a professora             
Cristiane comentou sobre a necessidade agilizar algumas decisões das reuniões do           
Conselho e como as atas são aprovadas apenas na reunião seguinte, a Coordenação             
acha por bem, emitir o “extrato da ata” e passou a palavra para o secretário do PSU no                  
IFPR Isaac Cirqueira Lopes que explicou como funciona e para que serve o “extrato da               
ata”, após as informações passadas pelo Secretário Isaac, a Professora Cristiane           
colocou em votação o item 02 que foi aprovado por unanimidade. Dando continuidade à              
reunião a Professora Cristiane colocou em votação o item 03 que foi aprovado por              
unanimidade. Passando para o item 04 a Professora Cristiane leu o relato da Professora              
Beatriz, que solicita o aproveitamento de 02 créditos para a aluna Cristiane Giombelli o              
qual foi aprovado por unanimidade. Passando para o item 05 a Professora Cristiane leu o               
relato da Professora Érica, que solicita o aproveitamento de 03 créditos para a aluna              
Adeline dos Santos Novakoski o qual foi aprovado por unanimidade. Passando para o             
item 06 a professora Cristiane colocou em discussão a homologação para aluno não             
regular que foi aprovada por unanimidade. Passando para o item 07 a Professora             
Cristiane passou a palavra para o Professor Otávio que falou sobre a relevância para o               
Programa da aquisição do equipamento extrator supercrítico o qual todos os professores            
presentes concordaram com a importância da aquisição do equipamento. Colocado em           
votação a aquisição do equipamento extrator supercrítico foi aprovada por unanimidade.           
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Dando continuidade à reunião a Professora Cristiane colocou em discussão a formação            
da Comissão de Seleção 2019, pois a comissão designada por meio da Portaria nº              
001/2017-PSU encerrou seus trabalhos após concluir a última seleção dos alunos não            
regulares. Surgindo então a necessidade da formação de nova comissão visto que a             
seleção 2019 terá início em outubro/2018. Após algumas discussões foi decidido que a             
comissão sempre terá em sua composição um membro da comissão anterior. Foram            
indicados a Professora Cristiane e o Professor Júlio e que a Secretaria do PSU              
encaminhará e-mail a todos os docentes do Programa solicitando a manifestação para            
formar a referida comissão que após as manifestações providenciará a nomeação. Na            
sequência a Professora Cristiane passou para item 09 que informou sobre a necessidade             
da formação de uma comissão eleitoral para proceder ao processo eleitoral da            
Coordenação do PSU que termina no mês de março. Após algumas discussões foi             
aprovado por unanimidade que a Secretaria do PSU encaminhará e-mail a todos os             
docentes solicitando a manifestação para formação da referida comissão. Passando para           
o item 10 a Professora Cristiane colocou em discussão a participação do PSU na “II               
Mostra Ciência na Praça”, evento organizado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e           
Pós-Graduação da UEM, a Professora Beatriz, representante do PSU na organização do            
evento informou aos presentes sobre o mesmo. Após algumas discussões o Conselho            
decidiu por 04 votos favoráveis, 01 voto contrário e 02 abstenções a não participação do               
PSU na “II Mostra Ciência na Praça”. Dando continuidade à reunião a Professora             
Cristiane passou para o item 11 que após algumas discussões decidiu-se por            
unanimidade que o tema ficará em aberto para manifestação e voltará a ser discutido na               
próxima reunião do Conselho. Passando para o item 12 a Professora Cristiane            
apresentou proposta para oferta da Disciplina “Tópicos Especiais: Preparação de          
Amostras para Microscopia” ministrada pelo Professor Celso Vataru Nakamura e propôs           
que a disciplina fique sob sua responsabilidade. Colocada em votação a proposta foi             
aprovada por unanimidade. Passando para a item 13 a Professora Cristiane passou a             
palavra para a Representante Discente Creir que informou sobre o pedido do aluno             
Rodrigo Antoniassi Cardim para efetuar matrícula em disciplina fora de época. Após            
algumas discussões a solicitação foi negada por 05 votos contrários e 02 abstenções. Na              
sequência, passando passando para o item 14, após algumas interações às 16h00 a             
Professora Cristiane 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. 

 
 
 
Andréia Cristina P. R. da Costa                                             Beatriz Cervejeira Bolanho Barros 
 
   

 
 

Cristiane Mengue Feniman Moritz        Júlio César Guerreiro 
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Máriam Trierveiler Pereira  Otávio Akira Sakai

 
 
 
Sérgio Trajano Franco Moreiras     Stella Alonso Rocha 
 

  
 
Creir da Silva             Isaac Cirqueira Lopes 
 
 
 
 Débora Westphal 
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