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ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DELEGADO DO PROGRAMA DE1
PÓS-GRADUAÇÃO EM ENERGIA E SUSTENTABILIDADE2

3
No dia 24/09/2020, às 14:00 h, via videoconferência, reuniram-se os membros do Colegiado4
Delegado do Programa de Pós-Graduação em Energia e Sustentabilidade – PPGES, conforme5
listados, abaixo. Havendo quórum, o coordenador, Prof. Ricardo Moraes, deu início à reunião6
cumprimentando os presentes e apresentando a pauta. A inclusão de dois itens de pauta foi solicitada:7
Aprovação do pedido de qualificação de Maria Guth e Aprovação de coorientação externa da aluna8
Edvana da Silveira , após a inclusão dos dois itens, a pauta foi aprovada por unanimidade, e seguiram9
com a análise dos itens descritos:10

11
1. Aprovação da Ata da 23a reunião do colegiado delegado, item aprovado por unanimidade. 2.12
Definição de utilização dos recursos PROAP, Prof. Ricardo lembrou que em junho teve reunião13
em que foi aprovada a forma de utilização da 1ª. parcela dos recursos financeiros R$ 6.194,33, no14
qual decidiu-se que esse recurso seria dividido entre todos os professores e que os professores da15
mesma linha poderiam utilizar o recurso em conjunto. O professor argumentou que com a chegada16
da 2ª. parcela, no mesmo valor de R$ 6.194,33, os recursos serão divididos e os professores17
consultados sobre a demanda imediata do seu uso, considerando que o ano já está encerrando. Então,18
ficou decidido, por unanimidade, que todos os professores serão consultados sobre o uso do recurso e19
quem tiver demanda imediata poderá ser atendido desde que esteja dentro dos critérios. Após esse20
levantamento, as demandas serão atendidas pela coordenação do curso à medida que sejam recebidas.21
3. Pedido do Prof. Giuliano Rampinelli para pagamento de taxa de publicação de livro,22
aprovado por unanimidade. 4. Ratificação da aprovação ad referendum do pedido de23
coorientação interna Filipe Henrique, item aprovado por unanimidade. 5. Ratificação da24
aprovação ad referendum Pedido de coorientação interna Maria Guth, item aprovado por25
unanimidade. 6. Aprovação da Validação de Disciplinas de Sara Cristine Denoni Ghedin, a26
validação das disciplinas não foi aprovada, pois, conforme parecer elaborado pelo professor Giuliano,27
as disciplinas não possuem relação com as áreas de concentração e linhas de pesquisa do programa. 7.28
Ratificação da aprovação ad referendum do Estágio docência de Maria Luisa Tonetto, item29
aprovado por unanimidade. 8. Ratificação da aprovação ad referendum do Estágio de docência30
de Isabel de Brida, item aprovado por unanimidade. 9. Aprovação da qualificação de Gustavo31
Henrique Araújo dos Santos, item aprovado por unanimidade. 10. Ratificação da aprovação ad32
referendum de plano de ensino - Introdução às fontes de energia, item aprovado por33
unanimidade. 11. Aprovação de coorientação externa do aluno Cristian Bonfante, item aprovado34
por unanimidade. 12. Aprovação do pedido de qualificação Maria Guth, item aprovado por35
unanimidade. 13. Aprovação de coorientação externa da aluna Edvana da Silveira, foi solicitada36
vista pelo coordenador Ricardo, para buscar maiores informações de como será a atuação do37
coorientador no trabalho da aluna. 14. Discussão e definição das datas do processo seletivo de38
ingresso no PPGES 2021, esse assunto gerou bastante discussão, porém, as principais ideias foram39
que se planeje para que os alunos de 2021 entrem em abril, que seria o início de 2021/1. Prof.40
Giuliano sugeriu iniciar o processo seletivo esse ano. Profa. Maria comentou que tem bastante41
atividades neste momento devido as atividades virtuais em que está envolvida, na sua opinião o42
processo seletivo poderia ser realizado no próximo ano. Profa. Kátia concorda com Profa. Maria e43
acredita que esse tempo até o início do processo seletivo poderia ser usado para divulgação para44
evitar sobra de vagas no programa. Prof. Ricardo fez votação e a maioria votou para fazer a seleção45
no próximo ano. Também ficou decidido que o edital deve ser lançado ainda este ano. Prof. Ricardo46
irá fazer uma proposta para a próxima reunião do colegiado delegado, e caso seja aprovada, será47
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enviada para o colegiado pleno. Em resumo, a proposta é iniciar as inscrições este ano e efetuar a48
seleção no ano que vem. 15. Outros tópicos, Prof. Ricardo informou sobre os professores visitantes49
continuam com contratação suspensa. O professor lembrou que um tópico que deverá ser discutido50
numa próxima reunião está relacionado às linhas de pesquisa do programa para, ou seja, avaliar se o51
programa manterá as mesmas linhas ou irá alterá-lo. Prof. Ricardo informou que para as próximas52
reuniões irá trazer temas mais estratégicos para o programa. Profa. Kátia lembrou que as alterações53
que forem feitas no programa precisam ser incluídas no planejamento estratégico para que ele fique54
atualizado.55

56
57

A reunião foi encerrada as 15:28 e esta ata foi redigida por Márcio Soares.58
59
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Giuliano Arns Rampinelli61
Kátia Cilene Rodrigues Madruga62
Maria Angeles Lobo Recio63
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Ricardo A. R. de Moraes65
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Solange Machado67
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