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ATA DA 19 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO PLENO DO PROGRAMA DE 9 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ENERGIA E SUSTENTABILIDADE  10 

 11 

No dia 11/03/2020, às 15:00hrs, na sala C-120, da Unidade UFSC Araranguá – Jardim das 12 

Avenidas, reuniram-se os professores membros do Colegiado Pleno do Programa de Pós-13 

Graduação em Energia e Sustentabilidade – PPGES, estando presentes os membros abaixo 14 

listados. Havendo quórum, o coordenador, Prof. Ricardo A. R. de Moraes, deu início à reunião. 15 

Na sequência a pauta foi aprovada e foram analisados os seguintes itens: 16 

 17 

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

2. Discussão da resolução de concessão e manutenção de bolsas do PPGES, foi apresentada a 19 

proposta aprovada na reunião do colegiado delegado, após a apresentação a profa. Maria sugeriu 20 

alterar para que as produções valessem um peso menor e as disciplinas um peso maior para a 21 

concessão de bolsas para alunos regulares (não-ingressantes), já a professora Regina informou que 22 

era a favor de manter o peso como estava, como houve divisão de opiniões, o professor Ricardo 23 

colocou o item em votação, sendo aprovado por maioria a manutenção dos critérios conforme 24 

aprovado em reunião do colegiado delegado, ficando peso 60 para produções e 40 para disciplinas. 25 

Em seguida o professor Ricardo explicou sobre a alteração no peso para alunos ingressantes, onde 26 

as produções iriam valer peso 70 e 30 para a nota do processo seletivo. Carla sugeriu colocar um 27 

prazo de 6 meses na validade da lista de selecionados, para que ocorra atualização da lista caso 28 

algum aluno tenha novas publicações. Sendo aprovado por unanimidade. Por fim, o prof. Claus 29 

sugeriu que as publicações só fossem divididas em indexadas e não-indexadas, ao invés de 30 

nacional e internacional, tendo peso maior as indexadas, a sugestão foi aprovada por unanimidade.  31 

3. Calendário de Reuniões de 2020, levando em consideração as atividades dos professores em 32 

outros cursos, ficou definido que as reuniões de colegiado do ppges tentarão ser feitas na quarta-33 

feira no período da tarde. 4. Alteração do nome e ementa da disciplina obrigatória 34 

Fundamentos de distribuição e transmissão de energia, a professora Carla sugeriu mudar 35 

ementa e fazer rodízio de professor pois não se sente confortável ministrando a disciplina conforme 36 

ela foi aprovada na última reunião que ela não esteve presente, de acordo com a Carla a mudança 37 

de nome e ementa desvirtuaram a disciplina que deveria ser uma disciplina menos aprofundada, 38 

visto que é voltada para a área de planejamento, Giuliano concordou com a professora Carla neste 39 

ponto, o professor Ricardo informou que a disciplina foi aprovada na reunião do colegiado do 40 

ppges e depois na câmara de pós-graduação, e que seria incoerente mudar o nome e ementa logo 41 

em seguida da aprovação. Sugeriu que o colegiado delegado controle o aprofundamento dos temas 42 

pois ele é responsável por aprovar o plano de ensino das disciplinas antes de cada trimestre. Carla 43 

sugeriu mudar pelo menos o nome para este trimestre. Mas como não há nome definido ficou 44 

decidido que em uma próxima reunião será avaliado a mudança de nome após sugestão do novo 45 

nome a ser usado. 5. Informes Gerais, A) foi informado pelo professor Ricardo que a portaria do 46 

colegiado delegado estava prestes a vencer e foi solicitado a todos quem se disponibilizaria para 47 

fazer parte do colegiado para se voluntariar, ficando então a nova composição do colegiado como: 48 

Prof. Ricardo e Katia representando a coordenação, prof. Maria e Claus, representando a linha de 49 

planejamento, e prof. Giuliano e Regina pela área de sistemas. B) Prof. Ricardo informou que para 50 

peenchimento da plataforma sucupira será solicitado aos professores dados para que as 51 

informações de produções, projetos, etc fiquem completas, pediu a colaboração de todos pois no 52 

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


 

caso de informações incompletas os itens não serão considerados pela área de avaliação do 53 

programa. C) 54 

 55 

A reunião foi encerrada às 16:45 h e esta ata redigida por Márcio Soares. 56 
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César Cataldo Scharlau 60 
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Carla de Abreu D’Aquino 63 
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Cláudia Weber Corseuil 66 
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Claus Tröger Pich 69 
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Giuliano Arns Rampinelli 72 
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Kátia Cilene Rodrigues Madruga 75 
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Ricardo Alexandre Reinaldo De Moraes 84 
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