
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

Setor de Tecnologia 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica 

 

ATA – 109ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM ENGENHARIA ELÉTRICA  

02 DE JULHO DE 2012 
 
 

Às quatorze horas do dia dois de julho de dois mil e doze, realizou-se a centésima 
nona reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
Elétrica, realizada na sala de Reuniões do Departamento de Engenharia Elétrica, 
Centro Politécnico, Curitiba, Paraná. A reunião foi presidida pelo Coordenador do 
Programa, Professor Evelio Martín García Fernández e assistida pelos 
representantes docentes: Cesar Augusto Dartora; Gustavo Henrique Oliveira e 
Carlos Marcelo Pedroso. Primeiro assunto de pauta: Aprovação da ata da 
108ª Reunião. Foi aprovada por unanimidade. Segundo assunto de pauta: 
Aprovação de data e banca para Exame de Qualificação – André 
Katayama dos Santos. Com a carta de pedido de aprovação, três exemplar da 
dissertação intitulada “Metodologia inteligente para o diagnóstico de 
alarmes em sistemas elétricos de potência”; histórico escolar atualizado 
conforme exigência do regulamento Geral do PPGEE, a plenária avaliou o pedido e 
aprovou a data do dia 03 de agosto de 2012, às 09:00 horas e a banca com os 
seguintes Professores Doutores: Alexandre Rasi Aoki (Orientador - UFPR); Thelma 
Solange Piazza Fernandes e Gideon Vilar Leandro (UFPR). Terceiro assunto de 
pauta: Aprovação de data e banca para Exame de Qualificação – Ricardo 
Moraes Muniz da Silva. Com a carta de pedido de aprovação, três exemplares 
da dissertação intitulada “Ferramenta de Biofeedback para auxílio à 
reabilitação de pacientes com paralisia de Bell”; histórico escolar atualizado 
conforme exigência do regulamento Geral do PPGEE, a plenária avaliou o pedido e 
aprovou a data do dia 06 de julho de 2012, às 09:00 horas e a banca com os 
seguintes Professores Doutores: Alessandro Zimmer (Orientador- UFPR); 
Alessandro Koerich e André Mariano (UFPR). Quarto assunto de pauta: 
Aprovação de data e banca Defesa de Dissertação – José Coriolano 
Lacerda Ribas – Com a carta de pedido de aprovação, um exemplar da 
dissertação intitulada “MODELAGEM DO FENÔMENO DE 
FERRRORESSOANCIA CONSIDERANDO HISTERESE: ANÁLISE EM 
SUBSTAÇÕES DE ENERGIA”; Currículo Lattes atualizado do integrante externo 
da banca, conforme exigência do regulamento Geral do PPGEE, a plenária avaliou 
o pedido e aprovou a data do dia 27 de agosto de 2012, às 14:00 horas e a banca 
com os seguintes Professores Doutores: Elizete Maria Lourenço (Orientadora - 
UFPR); Jean Vianei Leite (Co-Orientador - UFSC); Antonio CArlos Pinho(UTFPR); 
Eduardo Lima (UFPR) e Thelma S.P.Fernandes (UFPR). Quinto assunto de 
pauta: Solicitação de aceitação no PPGEE de candidato no âmbito do 
Convênio PEC-PG. O Coordenador faz a leitura do pedido de aceitação e da 
proposta de projeto de dissertação do candidato Viriato Samboco, da República de 
Moçambique. A plenária aprovou por unanimidade a aceitação do candidato sob a 
orientação do professor Evelio M. G. Fernández. Não havendo mais informes e 
solicitações, a reunião foi encerrada. Curitiba, 02 de julho de 2012.  
 

 


