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ATA DA 15' REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DELEGADO DO PROGRAMA DE
POS-GRADUAÇÃO EM ENERGIA E SUSTENTABILIDADE

l
2
3
4

5

6
7

8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

No dia 15 de abril de 2019, às 10:30h, na sala 205, da unidade Jardim das Avenidas do Centro de Ciências,

Tecnologia e Saúde, UFSC-Araranguá, reuniram-se os membros do Colegiado Delegado do Programa de Pós-

Graduação em Energia e Sustentabilidade -- PPGES, Cada De Abriu D'aquino, Cláudia Weber Corseuíl, Giuliano

Arn$ Rampinelli, Kátia Cilene Rodrigues Madruga, Luciano Lopes Pfitscher. Havendo quórum, a coordenadora,

Kátia Madruga, deu início à reunião com a análise dos itens descritos: l.Informes gerais, professora Kátia

informou sobre o pedido de desistência formalizado no dia l0/04/2019 pelo aluno André Martins de Oliveira,

também informou que a Professora Tatiana Pineda supervisionar a equipe organizadora do próximo simpósio do

PPGES. 2. Aprovação da ata da 14' reunião do colegiado delegado, o item foi aprovado por unanimidade. 3.
Aprovação da solicitação de prorrogação de prazo de defesa de Elicson Colombo Martins, o item foi aprovado

por unanimidade, sendo prorrogado por 6 meses. 4. Aprovação da solicitação de trancamento de Luiz Henrique

Fernandes, o item, foi aprovado por unanimidade. 5. Aprovação do Plano de Estágio de docência de Tiago
Silvestrini, o item foi aprovado por unanimidade. 6. Aprovação do Plano de Estágio docência de Amarfelina

Fernandes de Oliveira Aguiar, o item foi aprovado por unanimidade. 7. Aprovação do Plano de Estágio docência

de Guilherme Cancelier dos Santos, o item foi aprovado por unanimidade. 8. Aprovação do Plano de Estágio

docência de Solange Machado, o item foi aprovado por unanimidade. 9. Aprovação de co-orientação externa de

Guilherme Cancelier dos Santos, o item foi aprovado por unanimidade. 10. Ratificação da. aprovação ad
referendum da banca de defesa de Vitor Savi, o item foi aprovado por unanimidade. 1 1. Aprovação de mudança

de orientação de Franciele Schmoeller, o item foi aprovado por unanimidade, ficando a profes!(ira Kátia Madruga

como a nova orientadora. 12. Aprovação da solicitação de um grupo de estudantes com ingresso em 2018 para

realização da qualificação na 2'. quinzena de maio/2019, os alunos infonnaram que grande parte deles não

conseguirá cumprir os requisitos para qualificar no prazo previsto, que seria em abril. Informaram também que

haverá prova da disciplina de Fundamentos de Energia no início de maio, impossibilitando a dedicação dos estudos e

a preparação para a qualificação, após ser posto em votação, o item foi aprovado por unanimidade. 13. Aprovação

do plano de uso dos recursos do programa .em 2019, ficou decidido que dentro da divisão de. recursos do

programa ]iberado pela PROPG será possível cobrir o valor de até 600 reais para apoiar a participação em eventos,de

alunos. Também ficou acordado que as solicitações devem ser feitas até setembro. Os valores disponibilizados para

manutenção de laboratório e compra de material de consumo serão avaliados após todos os pedidos dos

professores/orientandos serem entregues na secretaria até junho/201 9, pois poderá não haver recursos apara todos. 1 4.

Homologação do resultado do processo seletivo 2018, o item foi aprovado por unanimidade. 15. Proposta de

alteração na Disciplina de Fundamentos de Energia, a coordenadora Kátia informou que alguns alunos entraram

em contado relatando que estavam encontrando muita dificuldade na disciplina de Fundamentos de Energia e .que ela

acabava sendo muito complexa para quem não tem formação, principalmente na área de exatas, solicitaram uma

adequação na ementa para abranger melhor as duas áreas de concentração o programa. O professor Luciano explicou

que a disciplina já está bem básica para a ementa que possui, e que não teria como cobrar algo diferente do que é
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feito com a ementa anual. A professora Carlã, então, sugeriu que fossem criadas duas disciplinas de Fundamentos,

uma para cada área do programa, desta forma os alunos das áreas de planeamento e de sistemas teriam uma

disciplina mais adequada para cada uma de suas áreas. A coordenadora Kátia informou que o professor da disciplina,

Thiago Dutra, também concorda que poderia haver alguma alteração na disciplina de modo a adequa-la para as

distintas áreas de concentração. Ficou decidido que será feita uma proposta de mudança na disciplina para levar ao

cólegiado pleno para posterior aprovação e encaminhamento para a área de avaliação da CAPES (Engenharias 111) e

PROPG. 16. Outros que houverem, a coordenadora Kátía informou que o contrato de visitante da professora

Tatiana vai ser renovado até o feio do ano , que ela precisa de horas nas disciplinas de pós-graduação para próximo

semestre no PAAD, visto que professor visitante precisa .no mínimo ministrar 4 créditos por semestre na pós-

graduação, e que talvez irá ministrar uma aula de produção de texto acadêmico. Kátia também informou que o

período que ela fica na coordenação se encerra em 1506/2019 e que em breve será lançado uma convocação para

eleição do novo coordenador e subcoordenador. E, por flm, foi informado que as reuniões do colegiado delegado

serão realizadas terceira quinta do mês, às 13:30 para que sejam no mesmo dia da reunião do colegiado de

graduação
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Sem mais assuntos para tratar, a reunião foi encerrada às 12h05m

Ara ranguá, 15 de abril de 2019

Cada De Abreu
Cláudía Weber
Gíulíano Arns Rampinelli
Kátia Cilene Rodrigues
Lucíano Lopes Pfitscher
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Corseu


