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ATA DA 21 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO PLENO DO PROGRAMA DE 9 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ENERGIA E SUSTENTABILIDADE  10 

 11 

No dia 03/06/2020, 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 A. R. de 14 

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

itens:  16 

 17 

1. Definição de normativa e procedimentos administrativos e operacionais necessários à 18 

viabilização das atividades do ensino remoto, votação se o programa irá aderir a essa 19 

modalidade temporariamente devido a pandemia da COVID-19, o prof. Ricardo sugeriu 20 

mostrar o diagnóstico do curso e depois discutir o assunto, explicando também que na câmara da 21 

pós-graduação (CPG) foi aprovada a possibilidade de atividades remotas de ensino na pós, mas, 22 

que essa resolução ainda não está aprovada nas demais instâncias da UFSC. A profa. Regina 23 

explicou que não concorda muito com o ensino à distância haja vista que não há motivos reais de 24 

sua execução neste momento, umas vez que os prazos de conclusão dos cursos foram prorrogados. 25 

Profa. Maria relatou que concorda com o ensino remoto, mas desde que os alunos não possam 26 

trancar a qualquer momento e que uma nova oferta da disciplina não precise ser feita no ano atual 27 

(não ter que ofertar de novo para quem não frequentar as atividades não presenciais), o Prof. Claus 28 

levanta a questão de que não está definida a metodologia, como serão as aulas, etc. Profa. Carla 29 

informou que entende que não há obrigação de algum tipo de metodologia. Carla também informa 30 

que tem receio sobre iniciar as atividades remotas na pós e retornar as atividades normais da 31 

graduação/pós e tudo o que foi ministrado remotamente possa se perder ou não ser possível dar 32 

sequência, a profa. Carla lembra que apoia o ensino remoto, mas de maneira que não prejudique o 33 

calendário acadêmico institucional, a Profa. Katia sugeriu que fossem vistos os diagnósticos e 34 

depois avaliar os pontos sobre o ensino remoto. O prof. Ricardo começou a explicar o diagnóstico 35 

gerado pelos formulários respondidos pelos alunos, após foi iniciada a discussão sobre o ensino 36 

remoto, o Prof. Ricardo sugeriu votar uma proposta de que seja aberta possibilidade do ensino 37 

remoto, porém que cada professor decida se vai ou não ofertar a disciplina, não obrigando ninguém 38 

a ministrar aulas nesta modalidade. A Profa. Maria concordou com este ponto mas levantou 39 

novamente sobre ter que ofertar a disciplina para quem não conseguir cursar de forma remota. O 40 

Prof. Ricardo sugere que as disciplinas ofertadas remotamente somente sejam ofertadas novamente 41 

no próximo ano. O prof. Giuliano sugeriu enviar um formulário via googleforms para votação pois 42 

há professores que não estão presentes. Ricardo informou que fora da reunião seria apenas uma 43 

consulta, e seria melhor votar na reunião, todos concordaram em votar na reunião, desta forma o 44 

professor Ricardo deu seguimento para a votação, sendo aprovada a oferta de disciplinas de forma 45 

remota no PPGES caso a UFSC libere esta modalidade, sendo aprovado por maioria, 7 votos a 46 

favor e 2 votos contra, ficando para uma próxima reunião a definição das disciplinas que seriam 47 

ofertadas. 2. Informes gerais, 2.a) Profa. Regina informou que o grupo de organização dos 48 

seminários internos da pós, se reuniram e submeteu uma enquete sobre os dias e horários do 49 

seminário, e a preferência foi quarta-feira às 19 hrs, os seminário acontecerão a cada 15 dias, com 50 

30 minutos de apresentação e 30 minutos de perguntas. O primeiro seminário será dia 10/06/2020, 51 

quarta-feira, às 19hrs. A segunda apresentação será no dia 24/06/2020. 2.b) Prof. Ricardo falou 52 

sobre o email enviado, no dia anterior, sobre a atualização dos dados de descrição dos laboratórios 53 

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


 

e pediu para que todos preenchessem ainda hoje para que se possa atualizar a plataforma 54 

SUCUPIRA. 55 

 56 

 57 

 58 

A reunião foi encerrada às 15:56 e esta ata redigida por Márcio Soares. 59 

 60 

 61 

Carla De Abreu D’aquino 62 

 63 
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César Cataldo Scharlau 65 

 66 

 67 

Claus Tröger Pich 68 

 69 
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Giuliano Arns Rampinelli 71 

 72 

 73 

Kátia Cilene Rodrigues Madruga 74 
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Maria Angeles Lobo Recio 77 
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Regina Vasconcellos Antonio 80 
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Reginaldo Geremias 83 
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Ricardo Alexandre Reinaldo De Moraes 86 
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Tiago Frizon  89 
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Maria Luisa Tonetto 92 
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