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ATA DA 17' REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DELEGADO DO PROGRAMA DÉ
POS-GRADUAÇÃO EM ENERGIA E SUSTENTABILIDADE
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No dia 14 de agosto de 2019, às 09:00 h, na sala 210, da unidade Mato Alto do Centro de Ciências, Tecnologia e

Saúde, UFSC-Araranguá, reuniram-se os membros do Colegiada Delegado do Programa de Pós-Graduação em

Energia e Sustentabilidade PPGES, Cada De Abreu D'aquino, Giuliano Ams Rampinelli, Kátia Cilene Rodrigues

Madruga, Luciano Lope. Havendo quórum, o coordenador, Ricardo de Moraes, deu início à reunião

cumprimentando os presentes e apresentando a. pauta da reunião. Na sequência, o Prof. Ricardo solicitou a'inclusão

de um item de pauta: prorrogaçÍão do aluno Vagner da Salva Rodrigues. A inclusão deste item e a pauta foi aprovada

por unanimidade, e seguiram com a análise dos itens descr\tos: 1. Aprovação da ata da 16' reunião ordinária do

colegiado delegado, o item foi aprovado por unanimidade. 2. Aprovação trancamento do aluno Marmelo

Cristiano Ludke por l ano, o item foi aprovado por unanimidade. 3. Aprovação do plano de trabalho de Estágio

Docência do aluno Douglas Magnus, o item foi aprovado por unanimidade 4. Aprovação de coorientação
externa do aluno Pedro Rodrigo Silva Moura, o item foi aprovado por unanimidade. 5. Aprovação de

coorientação interna da aluna lsabel de Brida, o item foi aprovado por unanimidade. 6. Reestruturação das
disciplinas obrigatórias do PPGES, após longa discussão foi acordado em substituir a disciplina obrigatória de

Fundamentos de Energia por, duas. outras disciplinas, ou seja, por uma disciplina por obrigatória por área de

concentração do curso. A professora Cada apresentou uma proposta prévia para a disciplina na área de planejamento

e sustentabilidade do setor energético. Para a área de sistemas de energia, o professor Luciano ficou de verificar com

o professor Thiago Dutra se o mesmo pode auxiliar na elaboração de uma disciplina voltada l;ara esta área Ficou

acordado que na próxima reunião do colegiada delegado apresentar-se-á os planos de ensino destas disciplinas e, na

sequência, a proposta de alteração será levada para apreciação do colegiado pleno. O professor Giuliano lembrou que

há algumas disciplinas que nunca foram ofertadas no programa e sugeriu que fosse feita uma reestruturação no

cubículo, eliminando disciplinas que não são ofertados ou até mesmo juntando disciplinas que poderiam ser

unificadas eln uma só, como por exemplo energia sç)lar e energia eólica, ficou decidido que será feita uma análise

desta situação e eventualmente levado ao cojegiado pleno para uma alteração na estrutura curricular do curso. 7.

Aprovação da criação da disciplina de "Estudos Avançados 1", o item foi aprovado por unanimidade. 8.

Aprovação da criação da disciplina de "Estudos Avançados 11", o item foi aprovado por unanimidade. 9.
Aprovação da prorrogação .do aluno Vagner da Salva Rodrigues, o aluno havia solicitado 6 meses de

prorrogação, porém, após a discussão foi proposto e aprovado, por unanimidade,. a prorrogação de 3 meses. lO.
Outros que houverem, foi discutida a possibilidade do professor colaborador do programa efetuar mais atividades

(aula e orientação), mesmo sem se tomar permanente, permitindo assim que se integre mais ao programa, também

foi levantada a ideia de aumentar do número de professores permanentes do programa, pois, desde o início do curso

pemlanece as mesmas 14 vagas.

Sem mais assuntos para tratar, a reunião foi encerrada às l Ohl 5m, e esta ata foi redigida por Márcio qoares
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Araranguá: 14 de agosto de 2019.

Cada De Abriu D'aquino
Giuliano Arns Rampinelli
Kátia Cilene Rodrigues M
Reginaldo Geremias
Ricardo A. R..de Morais
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