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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA SETORIAL DE
ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENERGIA E SUSI'ENTABILIDADE

Ata cla Primeira Reunião Ordinária da Câmara
Setorial de Administração do Depaitamcnto de
Energia e Sustentabilidade. realizada no dia 09 de
maio de 201 8. às ] i h. na sala 205 do Campus Mato
Alto da Universidade Federal de Santa Cabal-inít.
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Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às onze horas. na sala 205 do
Campus Mato Alto eln Araranguá. reuniram-se os seguintes memtltos da Câmara Setorial de
Administração do Departamento de Energia e Sustentabilidade: professora alise Sommet
Watzko, professor Ferrando Henrique Milanesa. professor Giuliano Arns Ranlpinelli, professor
Leonardo Elizeire Bremennann. professor Luciano Lopes Pfltscher. sob a presidência do
professor Leopardo Elizeiie Bremei'inann. l-havendo quórum. o prol'essor [-eollardo E]izeire
Bremermann cumprimentou os presentes e deu início à reunião. Em seguida: passaram para
apreciação dos seguintes itens de pauta: 1. Aprovação da pauta da 1" Reunião Oi'dinái'ia da
Câmara Setorial de Administração do Del)armamento de Energia e Sustentabilidade do
ano de 2018. Foi colocada em votação a pauta da reunião, encaminhada previamente aos
membros da Câmara Setoria[ de Administração. A pauta da ]' Reunião Ordinária da Câmara
Setorial de Administração do Departamento de Energia e Sustentabilidade do ano dc 201 8 1bi
aprovada por unanimidade. 2. Aprovação de projetos de pesquisa do EES. O professor
Leopardo Elizeire Blemermann introduziu o assunto relatando o funcionamento do
procedimento de solicitação de aprovação elos projetos de pesquisa. passou a palavra para o
professor Giuliano Alns Rampinelli, Cool'clenador de Pesquisa do EES. explicitando os
requisitos para a aprovação dos proletos cle pesquisa: relatou os proletos em andamento com
seus respectivos coordenadores. relatou o parecer como Coordenador de Pesquisa e
recomendou as aprovações de todas as solicitações de pro.fetos de pesquisa. Cona a })alavra a
professora Elite Sommet' Watzko questionou como são cstaLnclecidos QS limites de horas dos
pesquisadores. O prof'essor Leopardo Elizeire Bremermann respondeu aos questionamentos da
professora alise Sommer Watzko e relatou o funcionamento no novo ]llarco legal sobre os
limites de horas de pesquisadores vinculados à pro.fetos de pesquisa. Nada mais sendo
constatado. o item de pauto foi colocado em votação. tendo sido aprovado por unaniiTlidade. 3.
Apx'ovação de projetos de extensão do EES. O ptokssor Leopardo introduziu o assunto e
passou a palavra para a professora alise Sonlmer Watzko. Coordenadora (te Extensão. que
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explicou como esb sendo feito atualmehte o processo de aprovação dos projetos de extensão e
atividades de docência no SIGPEX, em que os Projetos e seus Relatórios Finais serão aprovados
nesta Câmara Setcjrial. A professora Elite utilizou recursos de Projeção para mostrar aos outros
Membros os Projl)tos de Extensão em fundamento no departamento EES e a Câmara Setorial
aprovou os mesmjos. Em seguida colclcou em aprovação o Relatório Final da atividade de
extensão núrllero 201 800918 "7»o-ciÇ;D' course. /nüoduc/ion /n/o made//ng wí//z Z)eeóf3Z)

organizada pela pl'of. Cada de Abriu D'Aquino. A prof. Elise detalhou a prestação de contas
da inferida ativid€1de. Nada mais sendo constatado, o item de pauta foi colocado em votação,

tendo sido aprovajlo por unanimidade. b. professora Elise comprometeu-se a enviar um e-mail
com orientações tios professores do D(apartamento para o cadastro de atividades e proletos no
SIGPEX. 4. Discussão acerca da necessidade de elaboração do Plano de Aplicação de
Recursos do EES. O professor Leonardo Elizeire Bremermann introduziu o assunto,

apresentando coÜlo será a elaboraçãcl do plano de aplicação de recursos do EES, leu os
documentos referentes aos repasses as serem destinados aos devidos setores da instituição
conforme Resolução 3/CUn/2009 e 9/ÇUn/2006, para os presentes em reunião. Ao concluir a
apresentação, o professor Leonardo abriu a discussão para os demais presentes. Com a palavra
o professor Fern+ndo Henrique Mila$ese fez questionamentos gerais em referência a essa
elaboração de plíjno e foi respondido pelo professor Leonardo Elizeire Bremermann. Com a
palavra a profesjsora Elite Sommer Watzko questionou alguns pontos específicos dos
documentos apre:sentados (resoluções formativas supracitadas) e foi respondida pelo professor
Leonardo Elizeirb Bremermann. Por fim, o encaminhamento dado foi de que o professor
Leonardo ficou r(jsponsável pela elaboração de uma primeira versão do modelo do documento
de aplicação de r(jcursos para o departêjmento de EES. 5. Discussão acerca da necessidade de
elaboração de «egimento de Pesquisa e Extensão do ESS. O professor Leonardo Elizeire
Bremermann introduziu o assunto e solicitou que o Coordenador de Pesquisa e a Coordenadora

de Extensão ficassem como responsá'reis para apresentarem uma proposta de regimentos de
pesquisa e exten:lão do departamento, respectivamente, para a próxima reunião. 6. Discussão
acerca das funções que deverão ser delegadas pelo Colegiado Pleno do EES. O professor
Leonardo Elizeide Bremermann introduziu o asstmto e explicitou alguns a necessidade do

colegiado pleno jlmitir uma carta delegando funções à esta Câmara Setoríal de Administração.
Com a palavra, d professor Luciano Lbpes PHitscher salientou que alguns pontos das referidas
funções estão apresentados no regimllnto do departamento. Por fim, o encaminhamento dado
foi o de colocar êste assunto para o c4legiado pleno na próxima reunião ordinária do mesmo. ,7
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7. Aprovação da solicitação de prorrogação do contrato de serviço voluntário de pessoal
externo à UFSC, Lutz Michaelis. O professor Leonardo Elizeire Bremermann apresentou a
solicitação para os demais presentes, explicitou o motivo da prorrogação, deu seu parecer
favorável à prorrogação do mesmo e, por fím., colocou em votação. A solicitação de pronogação
do contrato de serviço voluntário de pessoal externo à UFSC realizada pela Coordenação de
Pós-Graduação em Energia e Sustentabilidade do CTS foi aprovado por unanimidade. 8.
Outros que surgirem. O professor Leonardo Elizeire Bremermann apresentou algumas outras
sugestões aos demais presentes, relacionados à adesão à assinatura digital e análise da tabela de
férias das pessoas envolvidas com as atividades administrativas do Departamento de Energia e
Sustentabilidade e abriu os assuntos para discussão. O professor Leonardo sugeriu que, um
membro desta Câmara, ao sair de férias, deve enviar e-mail a todos Membros do EES com
antecedência para que todos tenham conhecimento e possam se preparam de acordo. Não
havendo mais nada a ser discutido, o professor Leonardo Elizeire Bremermann agradeceu a
presença de todos e encerrou a reunião, lavrando à presente ata que, se aprovada, será assinada
pelos membros presentes.

onardo Elisor remermann
Chefe do EES

Professora Elite Sommer Watzko
Coordenadora de Extensão do EES
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/Professor Lua Pfitscher
Sub-cheire do EES

bfessor Giuliano Arns Ran6inelli
Coordenador de Pesquisa do EES

Professor Fernando Henrique Milanese
Coordenadora de Ensino do EES
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Lista de Presença -- 2 ê Reunião Ordinária do Câmara Setorial de Administração do Departamento
de Energia e Sustentabilidade.

Data: 13 de Junho de 2018

Horário: ll horas

Local: sala A 104 Campus Jardim das Avenidas da UFSC/Araranguá

Presentes




