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ATA DA 20 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO PLENO DO PROGRAMA DE 9 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ENERGIA E SUSTENTABILIDADE  10 

 11 

No dia 14/05/2020, às 14:00hrs, via vídeo conferência, reuniram-se os professores membros do 12 

Colegiado Pleno do Programa de Pós-Graduação em Energia e Sustentabilidade – PPGES, estando 13 

presentes os membros abaixo listados. Havendo quórum, o coordenador, Prof. Ricardo Moraes, 14 

deu início à reunião. Na sequência a pauta foi aprovada e foram analisados os seguintes itens: 1. 15 

Discussão sobre diagnóstico e propostas das atividades da pós-graduação durante a 16 

Pandemia do COVID-19. Prof. Ricardo explicou o que foi discutido na reunião da Câmara de 17 

Pós-Graduação (CPG) sobre um eventual retorno das aulas, ressaltando que todas as ideias sobre 18 

um eventual retorno serão bem flexíveis e ainda precisam ser aprovadas. Ricardo pediu que 19 

professores foquem em atividades de pesquisa e orientação que podem ser feitas à distância. A 20 

Profa. Claudia informou que está adiantando o que se pode, mas relatou que muitos alunos não 21 

cumprem os prazos ou os pedidos pois não há uma orientação formal da universidade sobre a 22 

obrigatoriedade das atividades à distância. O Prof. Claus informou que alguns orientandos também 23 

sumiram e que as atividades à distância não tem validade no momento. Prof. Ricardo explicou que 24 

a PROPG está avaliando as possibilidades, mas que provavelmente ficará a cargo de cada 25 

programa decidir como será feita a continuidade do ensino, relatando ainda que a PROPG 26 

elaborará um questionário para o diagnóstico dos programas de pós (discente e docente). O qual 27 

será enviado brevemente para preenchimento. 2. Planejamento estratégico do PPGES, Professor 28 

Ricardo passou a palavra para à Profa. Katia, que explicou alguns detalhes do documento, 29 

ressaltando os objetivos e ações que serão feitas no programa para atingir o que foi planejado. Uma 30 

sugestão da Profa. Maria foi de incluir a APCN de doutorado como uma das metas. O Prof. Ricardo 31 

pediu voluntários para algumas comissões relacionadas com o planejamento estratégico: Na 32 

autoavaliação ficaram os docentes Claus, Katia, Reginaldo e Ricardo, e as discentes Solange 33 

Machado e Maria Luísa Tonetto. O prof. Ricardo sugeriu que esse grupo faça uma reunião em 34 

separado para discutir o tema. Quanto ao seminário anual do PPGES, a profa. Katia explicou a 35 

ideia geral da organização, o Prof. Ricardo explicou que tem simpósio anual e seminários internos 36 

do programa (ambos previstos no planejamento), e que o simpósio anual pode ser organizado pela 37 

comissão, que será convocada pela Katia, sendo esta composta pelos docentes Kátia Luciano, 38 

Giuliano e discentes Nathalia Bitencourt; Isabel de Brida e Andriele. Já os seminários internos 39 

poderia seguir as sugestões de começar imediatamente, mantendo os alunos envolvidos com o 40 

programa. A Profa. Regina informou que ela está na comissão dos seminários internos e pode 41 

coordenar a organização, as docentes Carla, Claudia e Tatiana e os discentes Luiz Zim e Nathalia 42 

Bitencourt se propuseram a participar desta comissão. A profa. Katia sugeriu que se realize 1 ou 2 43 

seminários por mês.  3. Assuntos gerais, Prof. Ricardo pediu para os discentes se organizarem 44 

para informar quem vai fazer parte do colegiado pleno.  Informou que há alunos com qualificação 45 

pendente e que serão informados por email. Destacou que o preenchimento da Plataforma sucupira 46 

está quase finalizado e agradeceu o empenho de todos. Informou também que os diplomas ainda 47 

não estão sendo emitidos, mas que a secretaria já enviou todos os documentos para o DIERD/DAE 48 

e que a PROPG está vendo como ficará a emissão. Ricardo informo que dissertações podem ser 49 

artigos. Prof. Claus concordou que até podem ser usados artigos mas que tem que ser em formato 50 

de dissertação. Prof. Reginaldo diz que a cobrança é por publicação independente de ser artigo e 51 

dissertação, e que talvez seja um retrabalho em fazer dissertação. Profa. Maria concordou que a 52 

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


 

dissertação poderia ser em formato de artigo ou fazer parte da dissertação. Prof. Ricardo irá enviar 53 

para todos os documentos da legislação UFSC sobre o tema. 54 

 55 

 56 

A reunião foi encerrada às 16:07 e esta ata redigida por Márcio Soares. 57 

 58 

 59 

 60 

César Cataldo Scharlau 61 
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