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Às dez horas e trinta minutos do dia oito de fevereiro de dois mil e dez, realizou-se 
a octogésima reunião do colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
Elétrica, 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: Thelma S.P. Fernandes; Elizete Maria Lourenço e Wilson 
Arnaldo Artuzi Jr. Como representante discente a aluna Nastasha Salame da Silva. 
Primeiro assunto de pauta: Aprovação da ata da 79ª Reunião. Foi 
aprovada por unanimidade. Segundo assunto de pauta: Solicitação de data e 
banca para Qualificação – Nastasha Salame da Silva - Com a carta de 
pedido de aprovação, um exemplar da dissertação intitulada “Estimação de estado 
generalizado e análise de observalidade numérica”; histórico escolar atualizado 
conforme exigência do regulamento Geral do PPGEE, a plenária avaliou o pedido e 
aprovou a data do dia 09 fe fevereiro de 2010,  as 09:30 horas e a banca com os 
seguintes nomes: Prof. Elizete Maria Lourenço (Orientadora-UFPR); Prof. Jean 
Vianei Leite (UFPR) e Profª. Thelma Solange Piazza Fernandes(UFPR).  Terceiro 
assunto de pauta: Solicitação de data e banca para Qualificação – Edgard 
Massahiro Munetiko - Com a carta de pedido de aprovação, um exemplar da 
dissertação intitulada “.................”; histórico escolar atualizado conforme 
exigência do regulamento Geral do PPGEE, a plenária avaliou o pedido e aprovou a 
data do dia 26 de fevereiro de 2010,  as 14:00 horas e a banca com os seguintes 
nomes: Prof. Eduardo Parente Ribeiro (Orientador-UFPR); Prof. Carlos Marcelo 
Pedroso (UFPR) e Prof. Evelio Martín García Fernández (UFPR). Quarto assunto 
de pauta: Solicitação de data e banca para Qualificação – Saimon Soares 
Borges. Com a carta de pedido de aprovação, um exemplar da dissertação 
intitulada “Pré-despacho de potência ativa e reativa para sistemas hidrotérmicos 
utilizando método de pontos interiores e coordenadas cartesianas”; histórico 
escolar atualizado conforme exigência do regulamento Geral do PPGEE, a plenária 
avaliou o pedido e aprovou a data do dia 10 de fevereiro de 2010,  as 09:30 horas 
e a banca com os seguintes nomes: Prof. Elizete Maria Lourenço (Orientadora-
UFPR); Prof. Alexandre Rasi Aoki (UFPR) e Profª. Thelma Solange Piazza 
Fernandes(UFPR).  Quinto assunto de pauta: Solicitação de data e banca 
para o Defesa de Dissertação do aluno Rafael Martins. Com a carta de 
pedido de aprovação, um exemplar da dissertação intitulada “Classificação de 
Transformadores de Distribuição quanto à DHTV usando ROUGH SETS”;currículo 
Lattes do intergrante externo da banca, a plenária avaliou o pedido e aprovou a 
data do dia 26 de fevereiro de 2010,  as 14:00 horas e a banca com os seguintes 
nomes: Prof. Alexandre Rasi Aoki (Orientador - UFPR); Profª. Thelma Solange 
Piazza Fernandes(UFPR); Prof. Germano Lambert Torres (UNIFEI) e Prof. Anselmo 
Chaves Neto (UFPR). Sexto assunto de pauta: Comissão para distribuição 
de Bolsas. Foram indicados os nomes dos seguintes professores para integrar a 
comissão de bolsas do PPGEE: Prof. Wilson Arnaldo Artuzi Jr(presidente); Prof. 



Márlio José do Couto Bonfim e Profª Thelma Solange Piazza Fernandes. Os 
critérios serão os mesmos utilizados no ano anterior e serão divulgados em edital.  
Não havendo mais informes e solicitações a reunião foi encerrada. Curitiba, 08 
de fevereiro de 2010 
 

 
 


