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ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DELEGADO DO PROGRAMA DE 1 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ENERGIA E SUSTENTABILIDADE  2 

 3 
 4 

No dia 04 de setembro de 2019, às 09:00 h, na sala 202, da unidade Mato Alto do Centro de Ciências, Tecnologia e Saúde, 5 

UFSC-Araranguá, reuniram-se os membros do Colegiado Delegado do Programa de Pós-Graduação em Energia e 6 

Sustentabilidade – PPGES, Carla De Abreu D’aquino, Giuliano Arns Rampinelli, Kátia Cilene Rodrigues Madruga, 7 

Luciano Lopes, Reginaldo Geremias. Havendo quórum, o coordenador, Ricardo Moraes, deu início à reunião 8 

cumprimentando os presentes e apresentando a pauta da reunião. A pauta foi aprovada por unanimidade, e seguiram com 9 

a análise dos itens descritos: 1. Aprovação da ata da 17ª reunião ordinária do colegiado delegado, o item foi aprovado 10 

por unanimidade.  2. Aprovação do plano de ensino da disciplina “Estudos Avançados I” para 2019/3, o item foi 11 

aprovado por unanimidade. 3. Aprovação do plano de ensino da disciplina “Planejamento Estratégico e Políticas do 12 

Setor Energético” para 2019/3, o item foi aprovado por unanimidade. 4. Aprovação do plano de ensino da disciplina 13 

“Seminário Interdisciplinar” para 2019/3, o item foi aprovado por unanimidade. 5. Aprovação de prorrogação do 14 

aluno Elicson Colombo Martins, a prorrogação foi aprovada por unanimidade para um período de 3 meses. 6. Aprovação 15 

de prorrogação do aluno Marcelo Amoroso, a prorrogação foi aprovada por unanimidade para um período de 3 meses. 16 

7. Aprovação da banca de mestrado do aluno Marcos Roberto Lopomo, o item foi aprovado por unanimidade. 8. 17 

Aprovação da Troca de orientador de Nathalia Ledra, o item foi aprovado por unanimidade. 9. Aprovação do pedido 18 

de professor visitante para o PPGES 10, o item foi aprovado por unanimidade após ampla discussão, tendo ficado 19 

decidido que devem ser solicitadas uma vaga de professor visitante sênior para a área de planejamento e sustentabilidade 20 

e outra vaga de professor visitante sênior para a área de sistemas de energia, também ficou decidido que caso seja autorizado 21 

somente uma contratação a prioridade deverá ser dada prioridade à vaga de professor para a área de sistemas de energia. 22 

Além disso, o professor Ricardo Moraes destacou a importância de professores com experiência para fortalecer o PPGES 23 

e que o pedido de dois professores visitantes para esse edital justifica-se pelo fato que a vaga solicitada nos últimos dois 24 

editais não foi preenchida. Na sequência passaram para discussão da Reestruturação das disciplinas obrigatórias do 25 

PPGES, uma proposta de disciplina obrigatória para a área de concentração de planejamento e sustentabilidade, no lugar 26 

da disciplina de Fundamentos de Energia, foi apresentada pela professora Carla. O colegiado considerou a proposta viável 27 

e definiu, por unanimidade, que será apresentado ao colegiado pleno a proposta da disciplina para a área de planejamento 28 

elaborada pela professora Carla, sendo que a proposta para a disciplina obrigatória para a área de sistemas de energia será 29 

elaborada pelo professor Luciano para, caso sejam aprovadas, solicitar-se-á a alteração curricular à PROPG. 11. Outros 30 

que houverem, foi informado aos professores do programa que a banca de defesas de dissertações precisará atender alguns 31 

requisitos devido a avaliação da CAPES, como por exemplo, a maioria dos membros da banca ter um índice H maior que 32 

5, sendo também necessário o preenchimento de uma avaliação do aluno pelos membros da banca nos padrões informados 33 

pela CAPES, ou seja, além de aprovado/reprovado os membros terão que avaliar o estudante de acordo com um formulário 34 

elaborado pela área das Engenharias III. Em seguida o coordenador Ricardo explicou sobre a necessidade de alteração nas 35 
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linhas de pesquisa do programa, muitas linhas acabam ficando sem professores suficientes ou poderiam ser alteradas ou 36 

até mesmo juntar duas linhas de pesquisa para que a produção científica da linha atenda aos critérios de avaliação da 37 

CAPES, a proposta de alteração será levada ao colegiado pleno.  38 

 39 

Sem mais assuntos para tratar, a reunião foi encerrada às 10h09m, e esta ata foi redigida por Márcio Soares. 40 

 41 

Araranguá, 04 de setembro de 2019. 42 
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