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ATA DA lla REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO PLENO DO PROGRAMA DE
POS-GRADUAÇÃO EM ENERGIA E SUSTENTABILI DADE

No dia 13/12/2017, às 09h00, na sala 201, da Unidade UFSC Araranguá Mato Alto, reuniram-se os
professores membros do Colegiado Pleno do Programa de Pós-Graduação em Energia e Sustentabilidade

PPGES, conforme lista de presença anexa. Havendo quórum, a coordenadora, Prata. Kátia Madruga,
deu início à reunião, quando foram analisados os seguintes itens de pauta:

l Aprovação da Ata da 10o Reunião Extraordinária do Colegiado Pleno, o item foi
discutido e o professor Luciano solicitou um maior detalhamento sobre os itens
discutidos e aprovados no texto da ata da última reunião. Os presentes aprovaram a
sugestão e este item será novamente apreciado na próxima reunião. Informe sobre a
criação do Núcleo de Estudo em Agroecologia e Agroenergia, a coordenadora Kátia
explicou que a EPAGRl-Araranguá havia entrado em contato solicitando a criação e um
núcleo de pesquisa em agroecologia na região de Araranguá, eles tinham um edital em
aberto para captação de recursos e precisavam de uma universidade parceira. A
professora Kátia informou a eles que não temos curso na área de agroecologia, mas que
seria possível reunir interesses por meio da realização de estudos orientados à
agroenergia. Desta forma, o prometo elaborado incluiu também a construção de um
biodigestor para experimentos com os substratos. A EPAGRI ainda informou que era
conveniente que o prometo fosse coordenado pela UFSC ou por uma instituição federal,
conforme previsto no edital do CNPQ. Solicitação de prorrogação de Vigor Gonçalves
Savi, a solicitação foi aprovada por maioria, o professor Rogério se manifestou contra a
decisão. O estudante terá seu período prorrogado por 12 meses. Além disto, discutiu-se
que é necessária a criação de regras objetivas para prorrogação. Solicitação de
trancamento de Glauber Teza Salvador, a solicitação foi aprovada por unanimidade, o
estudante terá seu curso trancado por 12 meses, conforme período máximo permito do
pela resolução 95/CUn/2017. Aprovação do Plano de Trabalho de estágio docência de
Thamires Custódio Jeremias, o plano foi discutido e quanto ao conteúdo foi aprovado
por unanimidade, pois está de acordo com a resolução 95/CUn/2017 da pós graduação e
da 44/CPG/2010 referente a estágio docência. Informe da solicitação de deslizamento
como colaborador,do PPGES do Prof. Gustavo Medeiros de Arau.io. A coordenadora
Kátia Madruga leu a solicitação do professor e informou a todos que ele pediu o
desligamento do programa para atuar em Florianópolis.Comissão para chamada de
professor colaborador. A coordenadora Kátia Madruga informou que como o Prof.
Thiago Frizzon passou de colaborador a permanente e houve a solicitação de saída do
Prof. Gustavo de Arauto há duas vagas disponíveis para professores colaboradores. Em
seguida, discutiu-se a formação de uma comissão para a seleção. A comissão foi formada
pela Prosa. Mana Angeles, Prof. Ricardo Morais, Prosa. Kátia Madruga e Prof. Giuliano
Rampineri. Distribuição das disciplinas obrigatórias e optativas em 2018,
coordenadora Kátia explicou que não houve demanda no último trimestre para
disciplinas eletivas e não havia obrigatórias sendo ofertadas, desta maneira o ideal seria
distribuir as disciplinas de outra forma. A professora Mana lembrou a todos que as
disciplinas obrigatórias ficaram nos dois primeiros trimestres para que o aluno concluísse
o curso antes e ficasse livre para a dissertação. O professor Rogério sugeriu que as


