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ATA DA 14a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO PLENO DO PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM ENERGIA E SUSTENTABILIDADE

No dia 27/02/2019, às 13h15, na sala 210, da Unidade UFSC Araranguá Mato Alto, 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 de d'Aquino, Claus
Trõger Pich, Kátia Cilene Rodrigues Madruga, Ricardo Alexandre Reinaldo de Moraes, e os
discentes: Thamires Custódio Jereinias e Douglas De Matos Magnus. Havendo quórum, a
coordenadora, Prosa. Kátia Madruga, deu início à reunião, onde foi solicitado a inclusão de 3
novos itens na pauta, sendo: Prorrogação de Elicson Martins e Andre Rosso e aprovação da
banca de defesa de Thamires Custódia, a inclusão dos itens foi aprovada por unanimidade.
Também foi solicitada a coneção dos itens 4 e 5 onde constava trancamento e na verdade se
referiam a prorrogações, em seguida foram analisados os seguintes itens de pautam
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1.Informes gerais, a coordenadora Kátia explicou sobre os motivos da inclusão dos itens
específicos de colegiado delegado nesta reunião: se tratavam de itens urgentes e que precisavam
de deülnição, visto que os alunos tinham data limite de conclusão no início de março.
2.Aprovação da ata da 13' reunião do colegiado pleno, o item foi aprovado por unanimidade.
3.Aprovação da solicitação de prorrogação de prazo de conclusão de Marcos Lopomo, a
prorrogação foi aprovada por 3 meses por unanimidade. 4.Aprovação da solicitação de
prorrogação de Marmelo Amoroso, a prorrogação foi aprovada por 6 meses por unanimidade.
5.Aprovação da solicitação de prorrogação de Vagner Rodrigues, a prorrogação foi aprovada
por 6 meses por unanimidade. 6.Aprovação da solicitação de prorrogação de Elicson
Colombo Mastins a prorrogação foi aprovada por 6 meses por unanimidade. 7.Aprovação da
solicitação de prorrogação de Andre Possamai Rosso a prorrogação foi aprovada por 3 meses
por unanimidade. 8.Aprovação da banca de defesa de dissertação de Thamires Custódio, a
banca foi aprovada por unanimidade. 9.Aprovação do re]atório de ap]icação de recursos 20] 8,
a coordenadora Kátia demonstrou como o valor de 7900 reais de recursos do PROAP foram
gastos, incluindo reembolsos de alunos, diárias, entre outros, ao final da apresentação o
re[atório foi aprovado por unanimidade. ]0.Aprovação do formu]ário para chamada de Prof.
Visitante 2019/2020, a coordenadora Kátia explicou o novo método de seleção de professores
visitantes da PROPG e letío formulário, o professor Ricardo deu algumas sugestões de como
deixar o formulário um pouco mais genérico para atrair um maior número de professores, após
as alterações solicitadas o formulário foi aprovado por unanimidade. l l.Outros que houverem,
a professora Cada lembrou a todos que está aberto o edital da Fapesc Pro-eventos e que ela já
conseguiu verba em outros momentos, e caso algum professor do programa ganhe pode ser
usado o valor para trazer algum participante extemo nos eventos do Programa como o simpósio
que ocorre todo ano. Por fim a coordenadora Kátia explicou que alguns alunos não conseguiram
concluir os requisitos ou créditos necessários para a qualificação devido a ausência de oferta de
algumas disciplinas da linha específica pelo programa ou reprovação do próprio aluno em
disciplina obrigatória, ficou decidido que os alunos que não conseguiram qualiHlcar em tempo
devem pedir a qualificação junto com uma justificativa do motivo do atraso. 12. Aprovação da
prorrogação da data de defesa de Fernando Réus da Rosa, o item foi aprovado por
unanimidade.

l


