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ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DELEGADO DO 1 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENERGIA E SUSTENTABILIDADE  2 

 3 
 4 

No dia 19/04/2020, às 14:00 h, via vídeo conferência, reuniram-se os membros do Colegiado Delegado 5 

do Programa de Pós-Graduação em Energia e Sustentabilidade – PPGES, conforme listados abaixo. 6 

Havendo quórum, o coordenador, Ricardo Moraes, deu início à reunião cumprimentando os presentes 7 

e apresentando a pauta da reunião. A pauta foi aprovada por unanimidade, e seguiram com a análise 8 

dos itens descritos: 1. Revisão e Aprovação dos dados a serem enviados na coleta de 2019 9 

(plataforma Sucupira/CAPES), O Prof. Ricardo informou sobre o objetivo principal da reunião, que é 10 

revisar os dados a serem enviados à sucupira CAPES – Dados de 2019, após isto, explicou sobre os 11 

itens de avaliação e documentos que são preenchidos. Com relação aos projetos de pesquisa, o Prof. 12 

Ricardo sugeriu revisar os projetos, pois alguns tem descrições não condizentes com o PPGES, 13 

ressaltando que isso possa estar ocorrendo porque são projetos mais relacionados com outro 14 

programa de pós-graduação que os professores também participam, mas, destacou que seria 15 

interessante colocar na descrição do projeto a relação com o PPGES. Professor Claus sugeriu que os 16 

projetos que não tenham relação possam ser retirados. Prof. Ricardo informou que existem 17 

disciplinas que não foram ofertadas e que talvez seja hora de revisar a estrutura do curso para retirar 18 

essas disciplinas, Profa. Maria apenas fez um aparte para explicar que algumas disciplinas não foram 19 

ofertadas pelo fato do curso ter começado apenas com 14 alunos e não havia como ofertar muitas 20 

disciplinas pois não haveriam alunos matriculados. Profa. Maria questionou se poderia alterar a 21 

descrição dos projetos na sucupira e deixar no lattes como está, Prof. Ricardo disse que acredita que 22 

sim, apenas ajustando a descrição para que fique claramente definida a relação dos projetos com o 23 

programa. Prof. Ricardo mostrou os arquivos de relatório gerados pela plataforma sucupira que serão 24 

enviados para conferência pelos membros do colegiado delegado. Os arquivos serão compartilhados 25 

para análise. Ficou decidido que será feita uma nova reunião de avaliação dos documentos no dia 26 

05/05/2020 às 14:00 h e que até essa data, os membros do colegiado deverão revisar os documentos. 27 

 28 

A reunião foi encerrada às 16:30 h e esta ata foi redigida por Márcio Soares. 29 

 30 

 31 

Claus Tröger Pich 32 

 33 

 34 

Giuliano Arns Rampinelli 35 

 36 

 37 

Kátia Cilene Rodrigues Madruga 38 

 39 

 40 

Maria Angeles Lobo Recio 41 
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Regina Vasconcellos Antonio 44 
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Ricardo A. R. de Moraes 47 
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