PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SUSTENTABILIDADE (PSU)
MESTRADO ACADÊMICO ASSOCIADO
Universidade Estadual de Maringá
Instituto Federal do Paraná

ATA nº 002 do Conselho Acadêmico do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade.
Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às quatorze horas na Sala 01 do Bloco
A da Universidade Estadual de Maringá, reuniram-se os professores do Conselho Acadêmico
do Pós-Graduação em Sustentabilidade, em atendimento ao Edital nº 007/2017-PSU, para tratar
da seguinte pauta: 01 - Aprovação e assinatura da ata 001/2017-PSU; 02 - Alterações no
regulamento do PSU; 03 - Horário das disciplinas 2017; 04 - Aprovação de programas e critérios
de disciplinas; 05 - Aprovação do regulamento para a concessão de bolsas; 06 - Homologação
do resultado final do processo seletivo 2017; 07 - Definição do número de vagas para alunos
não-regulares; 08 - Proposta de Projeto APA Rio Piava; 09 - Gestão de recursos financeiros; 10 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, Cristiane
Mengue Feniman Moritz (Presidente da reunião), Diane Belusso, Filipe Andrich, Flávio Augusto
Vicente Seixas, Máriam Trierveiler Pereira, Otávio Sakira Sakai, Stella Alonso Rocha.Dando
início à reunião, a Professora Cristiane, agradeceu a presença de todos. Em seguida questionou
os presentes sobre a inclusão ou exclusão de itens da pauta. A Professora Cristiane sugeriu a
inclusão dos seguintes itens: Aprovação da Ata da reunião com o corpo docente proponente do
PSU e a exclusão do item 05. Dando prosseguimento à reunião, a Professora Cristiane colocou
em discussão a Ata da reunião com o corpo docente proponente do PSU que foi aprovada por
unanimidade. Em seguida foi colocado em discussão o item 01 que foi aprovado por
unanimidade. Em seguida a professora Cristiane colocou em discussão o item 02. Após
algumas sugestões, a alteração no Regulamento do PSU foi aprovada por unanimidade. Na
sequencia a Professora Cristiane colocou em discussão o item 03, colocado em votação após
algumas discussões foi aprovado por unanimidade. Em seguida a professora Cristiane colocou o
item 04 em votação o qual foi aprovado por unanimidade. Dando continuidade à reunião a
Professora Cristiane colocou em discussão o item 06, a Professora apresentou aos presentes o
resultado final do Processo Seletivo 2017, que foi aprovado por unanimidade. Colocado em
discussão, o item 07, após algumas discussões, foi sugerido o número de 50% das vagas nas
disciplinas optativas para alunos não regulares o qual foi aprovado por unanimidade. Passando
para o item 08 a Professora Cristiane apresentou aos presentes a proposta do ICMBio para o
financiamento de Projeto para a APA do Rio Piava. Após algumas discussões foi definido que os
professores presentes levariam as informações aos demais membros do Conselho Acadêmico
para verificar o interesse em desenvolver o projeto. Passando para o item 09 a Professora
Cristiane juntamente com o Professor Otávio, informaram aos presentes sobre os recursos
financeiros do PSU. Após algumas discussões, ficou estabelecido que os recursos do PSU
adquiridos com as taxas de inscrição seriam divididos entre o número de orientandos, o qual foi
aprovado por unanimidade. Após algumas interações dos presentes, às dezesseis horas e
quarenta e cinco minutos, 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.

Cristiane Mengue Feniman Moritz

Otávio Akira Sakai
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