
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 1 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 2 

CAMPUS ARARANGUÁ 3 

Rua Pedro João Pereira, 150, Mato Alto 4 
CEP: 88900-000 – Araranguá, SC 5 

(48) 3721-6250 6 
www.ararangua.ufsc.br 7 

 8 

ATA DA 15a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO PLENO DO PROGRAMA DE 9 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ENERGIA E SUSTENTABILIDADE  10 

 11 

No dia 12/09/2019, às 13h30, na sala A-324, da Unidade UFSC Araranguá – Jardim das Avenidas, 12 

reuniram-se os professores membros do Colegiado Pleno do Programa de Pós-Graduação em 13 

Energia e Sustentabilidade – PPGES, estando presentes abaixo listados. Havendo quórum, o 14 

coordenador, Prof. Ricardo Moraes, deu início à reunião. Na sequência a pauta foi aprovada e 15 

foram analisados os seguintes itens: 16 

 17 

1. Aprovação da ata da 14ª reunião do colegiado pleno, o item foi aprovado  por unanimidade. 18 

2. Discussão e aprovação de alterações das disciplinas obrigatórias do PPGES, o Prof. Ricardo 19 

explicou a motivação para alteração das disciplinas obrigatórias, apresentando que atualmente o 20 

curso conta com 12 créditos de disciplinas obrigatórias, onde 9 créditos são de disciplinas 21 

obrigatórias comuns para ambas as áreas de concentração. A proposta apresentada consiste em 22 

reduzir para 3 créditos de disciplinas obrigatórias para ambas as áreas e cada área de concentração 23 

tenha mais duas disciplinas obrigatórias de 3 créditos, portanto, reduzindo em 3 créditos de 24 

disciplinas obrigatórias para ambas as áreas. Após uma ampla discussão, a proposta encaminhada 25 

para votação foi de manter as disciplinas Seminário Interdisciplinar (2 créditos) e 26 

Metodologia Científica (1 crédito) para ambas as áreas; a disciplina Métodos Matemáticos para 27 

Engenharia de Energia (3 créditos) fica como obrigatória para a área de concentração de Sistemas 28 

de Energia e a disciplina Energia, Desenvolvimento e Sustentabilidade (3 créditos) fica como 29 

obrigatória para a área de concentração de Planejamento e Sustentabilidade do Setor Energético. 30 

Adicionalmente foi proposto que os nomes e ementas das outras duas disciplinas obrigatórias (uma 31 

para cada área) serão definidas em uma próxima reunião. Essa proposta foi colocada em votação 32 

e aprovada por unanimidade. 3. Discussão e aprovação Edital ingresso para 2020, foi discutida 33 

a retirada da prova escrita como etapa de avaliação e simplificação do procedimento de seleção, 34 

reduzindo o número de etapas. Após a discussão o Edital foi aprovado por unanimidade. 4. 35 

Avaliação da CAPES, o coordenador Ricardo explicou os tópicos de avaliação da CAPES e as 36 

mudanças nos itens avaliados para os próximos períodos conforme o Seminário de Meio termo, 37 

realizado em Brasília, com os avaliadores da área de Engenharias III. Houve uma ampla discussão 38 

sobre esse tópico. 5. Planejamento estratégico do PPGES, ficou definido que o tema será tratado 39 

em reuniões específicas e que todos os professores do colegiado participarão do processo de 40 

construção do planejamento. 6. Outros que houverem, a professora Carla gostaria de mudar 41 

algumas das disciplinas optativas e informou que irá efetuar uma proposta de alteração em suas 42 

disciplinas para sugestão de aprovação ao colegiado. 43 

 44 

A reunião foi encerrada às 15:28. 45 

 46 

Analucia Schiaffino Morales 47 

 48 

 49 

Carla de Abreu de d´Aquino 50 

 51 

 52 

César Cataldo Scharlau 53 
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 54 

 55 

Elaine Virmond 56 

 57 

 58 

Elise Sommer Watzko 59 

 60 

 61 

Giuliano Arns Rampinelli 62 

 63 

 64 

Kátia Cilene Rodrigues Madruga 65 

 66 

 67 

Regina Vasconcellos Antônio 68 

 69 

 70 

Reginaldo Geremias 71 

 72 

 73 

Ricardo Alexandre Reinaldo de Moraes 74 

 75 

 76 

Tiago Frizon 77 

 78 

 79 

Guilherme Cancelier Dos Santos 80 

 81 

 82 

Maria Luisa Tonetto 83 
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