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ATA DA 12a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO PLENO DO PROGRAMA DE
POS-GRADUAÇÃO EM ENERGIA E SUSTENTABILIDADE

No dia 1 9/04/2018, às 13h30, na sala 1 18, da Unidade UFSC Araranguá Jardim das Avenidas,
reuniram-se os professores membros do Colegiado Pleno do Programa de Pós-Graduação em
Energia e Sustentabilidade PPGES, estando presentes os docentes: Cada de Abreu D'Aquino,
Elise Sommer Watzko, Ferrando Henrique Milanese, Kátia Cilene Rodrigues Madruga, Luciano
Lopes Pfitscher, Mana Angeles Lobo Recio, Resina Vasconcellos Antânio, Ricardo Alexandre
Reinaldo de Moraes e Trago Frizon, e os discentes: Douglas De Matos Magnus e Thamires
Custódio Jeremias. Havendo quórum, a coordenadora, Prosa. Kátia Madruga, deu início à
reunião, quando foram analisados os seguintes itens de pauta:

l Informes Gerais, a professora Kátia informou sobre o processo seletiyo, que estuda-se
melhorar os critérios para ingresso no programa, especialmente no tocante as pontuações por
produções e participações em proUetos. Também foi informado que houve cinco defesas de
dissertações neste início de ano de alunos ingressantes em 2016 e que os trabalhos dos alunos
que ingressaram em 2016 estão encaminhados para fase final. Outro ponto informado também
foi que o aluno Patrick Nikson Rubbo solicitou deslizamento do programa. Por fim, a Prosa.
Kátia divulgou que haverá uma confraternização em celebração das defesas efetuadas neste
início de ano. 2 Aprovação da ata da 10 reunião extraordinária do colegiado Pleno, a ata foi
aprovada por unanimidade. 3 Aprovação da ata da ll reunião ordinária do colegiado Pleno,
professora Resina solicitou alterações no formato da ata e será avaliada na próxima reunião. 4
Aprovação do relatório anual do uso dos recursos de 2017, o item foi apresentado a todos e
aprovado por unanimidade. 5 Estabelecimento e aprovação dos critérios para aplicação de
recursos do programa em 2018, a professora Kátia apresentou os valores gastos conforme item
anterior, e foi levantado a situação que no ano de 2017 sobrou valor do orçamento alojado ao
programa. O professor Ricardo explicou que não usou valores pois havia uma cota máxima de
uso por professor e que no íim, os valores não solicitados por ele por estarem acima da cota
acabaram sobrando e não utilizados. Professores Ricardo e Regina sugeriram manter um
orçamento com valor limitado por aluno e professor até setembro e a partir do mês quem
solicitar o valor será avaliado se ainda há orçamento disponível independente do valor limite de
500 reais, podendo ser usado para o professor que primeiro solicitar desde que estala de acordo
com os objetivos do programa. Foi informado pela professora Kátia e professor Ricardo que para
solicitar apoio financeiro diretamente da PROPG a solicitação deve ser feita diretamente a pró-
reitoria (via sistema) dois meses antes da data do evento, desta maneira poderá ser concedido um
valor maior, pois a PROPG custeará parte das despesas e a outra parte ficará a cargo do
programa. Professora Kátia explicou a proposta de orçamento para 201 8, onde ficaram alojados
os valores de 3500 reais para manutenção e funcionamento de laboratórios, 3500 reais para
eventos e 946,40 para custear despesas de participante externo. Professora Resina sugeriu usar
os valores de 3500 reais de manutenção de laboratório divididos por alunos, de maneira que os
professores que possuem orientação possam usufruir valores maiores. Os procedimentos de
solicitação de orçamentos e definição de itens a comprar ficarão sob responsabilidade dos
professores. Eles irão encaminhar os documentos para que a SIPG verifique se ainda há recursos
no orçamento disponível para utilização pelo solicitante e, em caso positivo, a secretari
encaminhará os documentos enviados pelos professores solicitantes para a CAFnv/PROPG. os


