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ATA nº 003 do Conselho Acadêmico do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade.
Aos sete dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às quatorze horas na Sala 05 do Bloco
03 do Instituto Federal do Paraná, reuniram-se os professores do Conselho Acadêmico do
Pós-Graduação em Sustentabilidade, em atendimento ao Edital nº 007/2017-PGS, para tratar da
seguinte pauta: 01 - Aprovação da Ata nº 002/2017-PSU, 02 - Definição de prazo para
cancelamento de disciplinas optativas, 03 - Proposta de oferta da 2ª turma da disciplina de
Metodologia da Pesquisa Científica - Alunos Não Regulares, 04 - Alteração de oferta de
disciplinas para 2018, 05 - Aprovação de co-orientações, 06 - Definição de prazo para entrega e
aprovação dos Projetos de Pesquisa 2017, 07 - Definição de número de vagas para o Processo
Seletivo 2018, 08 - Assuntos gerais. Às quatorze horas e quinze minutos em segunda chamada
deu-se início à reunião que contou com os seguintes professores: Alexandre Botari, Andréia
Cristina Peres Rodrigues da Costa, Beatriz cervejeira Bolanho Barros, Cristiane Mengue
Feniman Moritz, Diane Belusso, Júlio César Guerreiro, Máriam Trierveiler Pereira, Otávio Sakira
Sakai (Presidente da Reunião), Stella Alonso Rocha, Valdir Zucareli, Angélica Barbosa Dias
(Representante Discente). Dando início à reunião, o Professor Otávio, agradeceu a presença de
todos. Em seguida informou que a aluna Angélica Barbosa Dias foi escolhida entre os alunos
para ser a Representante Discente nas reuniões. Na sequência o Professor Otávio leu as
justificativas de ausência na reunião dos professores que haviam encaminhado a justificativa,
sendo: Sérgio Trajano Franco Moreiras, Filipe Andrich e Flávio Augusto Vicente Seixas. Dando
continuidade à reunião, o Professor Otávio questionou os presentes sobre a inclusão ou
exclusão de item de pauta. Não havendo manifestações o Professor Otávio sugeriu a inclusão
de: 01) Definição do prazo de entrega dos formulários das disciplinas a serem ofertadas em
2018, 02) Realocação da lista de classificados de aluno não regular. As inclusões foram
aprovadas por unanimidade. O Professor Otávio colocou em discussão o item 01 da pauta que
foi aprovado por unanimidade. Em seguida o Professor Otávio colocou o item 02 em discussão
que após algumas propostas, ficou aprovado que o cancelamento das disciplinas optativas
poderá ocorrer até decorrido 1/3 da carga horária da disciplina. Passando para o item 03 o
Professor Otávio colocou em discussão a proposta de oferta da 2ª turma da disciplina de
Metodologia da Pesquisa Científica para alunos Não-Regulares. Após algumas discussões,
colocada em votação a proposta foi recusada por unanimidade. Passando para o item 04 o
Professor Otávio informou da necessidade de inversão na oferta das Disciplinas Tecnologia de
Produtos Naturais e Manejo Sustentável e Gestão de Recursos Naturais, passando a oferta da
Disciplina Tecnologia de Produtos Naturais para o primeiro semestre, e a Disciplina Manejo
Sustentável e Gestão de Recursos Naturais para o segundo semestre. Colocada em votação a
mudança da oferta das Disciplinas foi aprovada por unanimidade. Passando para o item 05 o
Professor Otávio informou que havia recebido 03 requerimentos para co-orientação, quais
sejam: Professor Flávio Augusto Vicente Seixas que solicita aprovação da pesquisadora Sheila
Rezler Wosiack para co-orientar a aluna Jovana Chiapetti Tartari, Professor Paulo Sérgio
Lourenço solicita aprovação da pesquisadora Beatriz Cervejeira Bolanho Barros para co-orientar
a aluna Luciana Nunes dos Santos e Professora Stella Alonso Rocha que solicita autorização
para o pesquisador Lincoln Kotsuka da Silva para co-orientar a aluna Angélica Barbosa Dias.
Colocadas em votação as solicitações foram aprovadas por unanimidade. Passando para o item
06 o Professor Otávio colocou em discussão a definição do prazo para entrega e aprovação dos
Projetos de Pesquisa 2017 que após algumas sugestões foi aprovado por unanimidade que o
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prazo para entrega será de 08 meses a partir da data da matrícula e a forma de aprovação será
por meio de relato que deverá ser aprovado pelo Conselho. Na sequência o professor Otávio
colocou em discussão o item 07 da pauta ficando aprovado o número de 15 vagas (08 mínimas
e 07 facultativas) conforme Termos de Compromissos entregues na reunião, o Professor Valdir
embora não tenha entregue o Termo de Compromisso manifestou o número de 01 vaga mínima
e 01 facultativa, ficando de entregar o termo a posteriori. Dando sequência à reunião o Professor
Otávio colocou em discussão a inclusão 01 que após algumas discussões ficou definida a data
de até 30 de setembro para entrega dos formulários das disciplinas a serem ofertadas no
primeiro semestre de 2018. Em seguida colocou em discussão a inclusão 02 que foi aprovada
por unanimidade que o Programa deverá entrar em contato com os classificados para verificar o
interesse dos mesmos em se inscrever em outras disciplinas que tenham vaga. Em seguida a
Professora Cristiane solicitou um apêndice para informar ao Professor Valdir, suplente da
Comissão de Seleção, que deverá substituir a Professora Andréia. O Professor Valdir informou
que no momento encontra-se impossibilitado de assumir a Comissão e solicitou que fosse
chamado o próximo suplente. A Professora Cristiane disse então que entrará em contato com o
professor Flávio para substituir o professor Valdir na referida Comissão. Passando para o item
08 os Professores discutiram sobre o Regulamento de Distribuição de Bolsas que foi aprovado
por unanimidade, condicionado à Comissão de Bolsas reavaliar o item “d” do Artigo 2º do
referido Regulamento. A professora Cristiane informou que a UEM disponibilizará 03 bolsas. Na
sequência a professora Cristiane agradeceu a todos pelo apoio à Aula Magna do PSU. Às
dezesseis horas e quinze minutos 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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