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ATA nº 008 do Conselho Acadêmico do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade.
Aos dois dia do mês de abril de dois mil e dezoito, às quatorze horas no Anfiteatro do CAU/CCA
– Fazenda da Universidade Estadual de Maringá, reuniram-se os professores do Conselho
Acadêmico de Pós-Graduação em Sustentabilidade, em atendimento ao Edital nº
005/2018-PSU, para tratar da seguinte pauta: 1 - Aprovação da Ata nº 007/2018-PSU, 2 Escolha para representante discente da Turma 2018, 03 - Desligamento do Professor Cláudio
Alessandro Massamitsu Sakamoto da Disciplina Metodologia da Pesquisa Científica, 04 Solicitação de Co-orientação da Professora Norma Barbado, Beatriz Cervejeira Bolanho Barros
e do Prof. Sérgio Trajano Franco Moreiras, 05 - Validação de Teste de proficiência dos alunos
Pablo Jonatan Copceski, Alessandra de Castro Silva Pedrangelo, Cristiano Herculano da Silva e
Wolfran Aparecido de Alvarenga, 06 - Aproveitamento de disciplina do aluno Cristiano Herculano
da Silva, 07 - Aprovação do modelo de dissertação e qualificação, 08 - Distribuição dos Projetos
de Pesquisa e definição da data para entrega dos relatos, 09 - Comissão de avaliação de
produção, 10 - Assuntos Gerais. Às quatorze horas e quinze 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 (licença
maternidade), Júlio César Guerreiro, Otávio Akira Sakai, Stella Alonso Rocha, Valdir Zucareli.
Dando início à reunião o professor Otávio colocou em discussão o item 01 da pauta que foi
aprovado por unanimidade. Passando para o item 02 o Professor Otávio informou sobre a
solicitação da representante discente em eleger um representante especificamente para a
Turma 2018. Após algumas discussões deliberouse que a representação discente é composta
por 02 alunos, sendo titular e vice, podendo ser um represente de cada Turma e a indicação é
de responsabilidade dos alunos. Na sequência o professor Otávio informou sobre o
desligamento do Professor Cláudio da Disciplina de Metodologia da Pesquisa Científica que
colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Passando para o item 04 o Professor
Otávio informou sobre os pedidos de Co-Orientação da Professora Norma Barbado, que solicita
a aprovação da pesquisadora doutora Patrícia Pereira Gomes, vinculada ao IFPR do Câmpus de
Umuarama para co-orientar a aluna Priscila Brustin, a qual desenvolverá o Projeto de Pesquisa
“Caracterização da qualidade ecológica do Rio Piava em Umuarama, Paraná” no período de
março/2018 a março 2020. O Conselho solicitou que a Professora Norma reapresente a
solicitação na próxima reunião do Conselho com a devida justificativa. Professora Beatriz que
solicita a aprovação da pesquisadora doutora Camila da Silva, vinculada à universidade
Estadual de Maringá, Câmpus de Umuarama para co-orientar a aluna Cristiane Giombelli que
desenvolverá o Projeto de Pesquisa “Obtenção de extratos antioxidantes e de concentrados
fibrosos a partir do sub-produto de palmito pupunha (Bactris gasipaes) utilizando água subcrítica,
que foi aprovado por unanimidade. Professor Sérgio que solicita a aprovação da pesquisadora
Cristina do Carmo Lucio Berrehil El Kattel, vinculada a Universidade Estadual de Maringá,
Câmpus de Cianorte para co-orientar o aluno Joner de Limas Dias que desenvolverá o Projeto
de Pesquisa “Uso de fitas de bambu para o revestimento mobiliário, sendo aprovado por
unanimidade. Dando continuidade à reunião o Professor Otávio informou sobre os pedidos de
validação do Teste de proficiência dos alunos Pablo Jonatan Copceski, Alessandra de Castro
Silva Pedrângelo, Cristiano Herculano da Silva e Wolfran Aparecido de Alvarenga os quais foram
aprovados por unanimidade. Passando para o item 06 o Professor Otavio colocou em discussão
a solicitação de aproveitamento de disciplina do aluno Cristiano Herculano da Silva que após
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discussão foi aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento á reunião o Professor Otávio
colocou em discussão os trabalhos da Comissão nomeada para definir o formato das
dissertações e exame de qualificação. A Professora Beatriz e a professor Stella informaram os
presentes sobre os trabalhos da Comissão. O Professor Valdir propôs que, apesar de ser escrito
como artigo ou capítulo de livro, seja adotado como norma única (ABNT) na redação dos
mesmos, evitando, assim, uma diversidade de normas. Após ampla discussão, colocada em
votação a proposta da comissão obteve 04 votos e a proposta do professor Valdir obteve 01
voto, ficando aprovada a proposta da Comissão. Passando para o item 08 o Professor Otávio
informou sobre a distribuição dos Projetos de Pesquisa para relato e aprovação do Conselho. Na
sequência fez a distribuição dos respectivos projetos aos presentes e informou que deverão ser
relatados na próxima reunião do Conselho conforme determinado na Resolução 014/2017-PSU.
Dando continuidade à reunião o professor Otávio colocou em discussão a necessidade de se
criar uma comissão de avaliação de produção. Após algumas discussões o Professor Otávio
deixou livre para manifestação dos Professores, ficando a comissão composta pelo Professores:
Stella Alonso Rocha (Presidente), Andréia Cristina P. R. da Costa e Júlio César Guerreiro.
Colocada em votação a composição da Comissão de avaliação de Produção foi aprovada por
unanimidade. Passando par ao item 10, após alguns informes e interações às 16h40 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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