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ATA DA 16a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO PLENO DO PROGRAMA DE 9 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ENERGIA E SUSTENTABILIDADE  10 

 11 

No dia 09/10/2019, às 13h30, na sala 205, da Unidade UFSC Araranguá – Mato Alto, reuniram-12 

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

Sustentabilidade – PPGES, estando presentes os abaixo listados. Havendo quórum, o coordenador, 14 

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

os seguintes itens: 16 

1. Aprovação da ata da 15ª reunião do colegiado pleno, o item foi aprovado por unanimidade. 17 

2. Discussão e aprovação de alterações das ementas das disciplinas obrigatórias do PPGES, 18 

após apresentação e ampla discussão das ementas das disciplinas obrigatórias, ficou definido que 19 

a disciplina “Fundamentos de Energia” deixa de ser obrigatória para ambas as áreas de 20 

concentração do programa, criando uma disciplina obrigatória para a área de planejamento 21 

chamada “Fundamentos de Geração e Transmissão de Energia” e outra somente obrigatória para 22 

a área de sistemas de energia chamada “Fundamentos de Sistemas de Energia”, as demais questões 23 

relacionadas com as disciplinas obrigatórias permanecem inalteradas conforme aprovado na 24 

reunião anterior. Após as sugestões dos membros do colegiado, o item foi colocando em votação 25 

e aprovado por unanimidade. 3. Planejamento estratégico do PPGES, foram discutidos itens 26 

referentes ao planejamento do programa, sendo definidas as diretrizes gerais do planejamento, que 27 

foram aprovadas por unanimidade. Na sequência a professora Kátia coordenou o trabalho de 28 

realização de atividades referentes ao planejamento, onde num primeiro momento teve um 29 

trabalho realizado em grupos para a criação da matriz SWOT do PPGES e, por fim, os resultados 30 

foram sumarizados em uma discussão entre todos os presentes. 4. Indicação e aprovação de 31 

comissão de autoavaliação do PPGES, o item foi aprovado por unanimidade com representantes 32 

de ambas as áreas de concentração do programa e discentes, ficando como membros os professores 33 

Carla de Abreu de d´Aquino, Kátia Cilene Rodrigues Madruga, Reginaldo Geremias, Ricardo 34 

Alexandre Reinaldo de Moraes e as discentes Maria Luisa Tonetto e Solange Machado. 5. Outros 35 

que houverem, foi decidido que o restante do planejamento não executado nesta reunião será 36 

efetuado em próxima reunião, não havendo mais itens a tratar a reunião foi encerrada. 37 

 38 

 39 

A reunião foi encerrada às 16:38 e esta ata redigida por Márcio Soares. 40 

 41 

 42 

Analucia Schiaffino Morales 43 

 44 

Cláudia Weber Corseuil 45 

Elaine Virmond 46 

Giuliano Arns Rampinelli 47 

Kátia Cilene Rodrigues Madruga 48 

Luciano Lopes Pfitscher 49 

Regina Vasconcellos Antônio 50 

Reginaldo Geremias 51 

Ricardo Alexandre Reinaldo de Moraes 52 

Tiago Frizon 53 

http://www.ararangua.ufsc.br/


 

Guilherme Cancelier Dos Santos 54 

Maria Luisa Tonetto 55 
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