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Ata da 1ª  reunião (ordinária)  do Colegiado Local  do Programa de Pós-Graduação em
Engenharia e Tecnologia Ambiental (PPGETA - UFPR), realizada em dezenove de junho
de dois mil e vinte.

Em cumprimento a Portaria nº 754/REITORIA, Art. 1º, que determinou a adoção obrigatória do
regime  de  trabalho  remoto  para  todos  os  servidores  técnicos  administrativos,  docentes  e
estagiários em todas as unidades da UFPR a partir do dia 20 de março de 2020 em razão da
pandemia do vírus Covid-19, a presente reunião foi realizada em ambiente online na Plataforma
“Jitsi Meet”. Aos dezenove dias do mês de junho do ano dois mil e vinte, às dez horas e trinta
minutos,  via  Plataforma  “Jitsi  Meet”,  reuniu-se  o Colegiado  Local  do  Programa  de  Pós-
Graduação em Engenharia e Tecnologia Ambiental – PPGETA (UFPR), sob a presidência do
Coordenador do Programa, professor Joel Gustavo Teleken.  Presentes o docente Helton José
Alves  e  o  representante  discente  Bruno  Lopes  da  Silva  (titular)  e  Natanael  Silveira  Junior
(suplente). Ausentes com justificativa os docentes Elisandro Pires Frigo, Jonathan Dieter e Lilian
Dena dos Santos, todos os três afastados. Havendo quórum, o Presidente saudou a todos e deu
início à reunião.  Ordem do dia: 1. Aprovação do Planejamento Estratégico 2020-2021 do
Programa  de  Pós-Graduação  em  Engenharia  e Tecnologia  Ambiental.  O  Presidente
apresentou a proposta do Planejamento Estratégico para o biênio 2020-2021 do Programa de
Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia Ambiental da UFPR – Setor Palotina, o qual está
em consonância  com o Plano de  Desenvolvimento  Institucional  2017-2021 (PDI)  da UFPR.
Após,  discussão e  alterações  sugeridas,  o Planejamento  Estratégico  do PPGETA (UFPR) foi
posto em votação e aprovado por unanimidade pelo Colegiado. (...) Foi aprovada a solicitação de
emissão de extrato dos pontos de pauta 1 e 2. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu
a  presença  de  todos  e  declarou  encerrada  a  reunião,  às  onze  horas,  da  qual  eu,  Elisângela
Lupatini Piovesan, lavrei a presente ata que, após ser lida e aprovada, será assinada por todos os
presentes. 
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