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Aos quadro dias do mês de maio de 2020, às 13hs30min, por videoconferência utilizando a 
plataforma Google Meet, participaram da reunião os Professores: Ana Paula Myszczuk, Antônio 
Gonçalves de Oliveira, Anderson Catapan, Décio Estevão do Nascimento, Edna Miola, Hilda 
Alberton de Carvalho, Ivan Carlos Vicentin, Inácio Andruski Guimarães, Maria Lucia Figueiredo 
Gomes de Meza, Rogério Allon Duenhas, Simone Aparecida Polli e Ricardo Lobato Torres. 
Ausente de forma justificada: Christian Luiz da Silva, Isaura Alberton de Lima e Vanessa 
Ishikawa Rasoto. Também participaram os representantes discentes, a doutoranda Andrea 
Traub e sua suplente Elisa Cristina de Carvalho, o mestrando Luis Henrique da Rocha Machado 
e sua suplente Mariel Mayer Pilarski. Na ocasião, informou-se e deliberou-se o seguinte: 1. 
Novo Edital de Seleção do Doutorado: Ficou definido que o processo seletivo de doutorado, a 
partir de 2020, contará com 3 etapas, sendo: Etapa 1 - Prova dissertativa, com peso de 30% na 
nota final, de caráter classificatória e eliminatória, sendo a nota de corte de 60 pontos; Etapa 2 
- Defesa de Projeto de Pesquisa, com peso de 40% na nota final, de caráter classificatória e 
eliminatória, sendo a nota de corte de 60 pontos; Etapa 3 - Análise de Currículo, com peso de 
30% na nota final, de caráter classificatório. A comissão permanente de Seleção fará os ajustes 
no Edital com estes e outros detalhes deliberados na reunião, anotado pelo coordenador e 
encaminhado por e-mail a todos os membros do colegiado na mesma data da reunião. 2. 
Indicação da produção técnica relevante do PGP (avaliação da CAPES): O coordenador 
solicitou aos membros do Colegiado que revisassem as indicações das 5 melhores produções 
técnicas do programa na Plataforma Sucupira, a fim de alterar as indicações para destacar 
aqueles de maior peso conforme a ficha de avaliação da área PUR. Além disso, solicitou-se dar 
preferência a trabalhos técnicos que envolvam instituições externas, em vez de produções 
associadas à própria UTFPR, para dar o caráter de integração com a sociedade que se espera 
de um programa na modalidade profissional. 3. Homologação do resultado Processo Seletivo 
IPB: Foi homologado o resultado final do processo seletivo para dupla diplomação de mestrado 
no IPB no período de 2020-2021, tendo sido aprovados os seguintes candidatos: Débora Reis 
Leal de Lima e Willian Batista de Oliveira na linha 1, e Ana Caroline Mezomo Carneiro 
e Eduardo Eidam Milian na linha 2. 4. Informativo: convênios em vias de formalização 
(PLANTIDES e SINDAFEP): . O Coordenador informou que o convênio do Plantides já está em 
vias de assinatura, devendo ser oficializado ainda no mês de maio e viabilizando o início do 
intercâmbio discente e docente ainda em 2020 (considerando, obviamente, as questões de 
saúde pública da pandemia). O convênio com o SIDAFEP precisa de correção solicitada pela 
AGINT e então seguirá para assinatura, devendo ocorrer também sua formalização no mês de 
maio. 5. Assuntos gerais: Prof.a Edna informou que o seu grupo de pesquisa fará lives 
quinzenais para debates e divulgação científica. Essas lives serão divulgadas na página do 
facebook do PGP. A Prof.a Ana Paula informou que fará uma live na Universidade da Indústria 



no dia 7 de maio e solicitou que também fosse divulgada na página do PGP. Prof. Antonio, a 
pedido do Colegiado, informou sobre as decisões e debates ocorridos na última reunião do 
COUNI. Sinalizou da possibilidade quase certa de que as atividades de ensino na pós-
graduação retomem de maneira remota. Em confirmando esse posicionamento, será 
convocada reunião extraordinária para deliberar sobre a adesão completa ou não adesão pelo 
PGP, uma vez que foi sinalizada que ficaria a cargo do professor decidir. O Colegiado entendeu 
que a decisão deve ser tomada no âmbito do programa, uma vez que a adesão e não-adesão 
individuais prejudicaram os alunos do PGP. Assinam a presente ata o Coordenador do 
Programa e a Secretária Ad hoc, Professora Ana Paula Mysczuk.
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