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ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DELEGADO DO 1 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENERGIA E SUSTENTABILIDADE  2 

 3 
 4 

No dia 05/05/2020, 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. Dados para a plataforma Sucupira, Prof. Ricardo comentou que ainda faltam 9 

informações a acrescentar nos formulários da sucupira e mostrou os documentos preenchidos até o 10 

momento. Os documentos revisados pelos membros do colegiado delegado foram discutidos e a Profa. 11 

Maria sugeriu a necessidade de melhoria da descrição dos projetos de pesquisa, colocando o resumo 12 

do projeto e não a primeira página da Introdução, todas as sugestões foram anotadas e será solicitado 13 

que os professores realizem as alterações e a consequente alteração na plataforma sucupira. a. 14 

Definição das publicações relevantes, o Prof. Ricardo apresentou as produções que ele considerou 15 

importantes, mas seria interessante ter a opinião de todos, pois as produções relevantes são marcadas 16 

para envio a capes. Após discussões o colegiado aprovou as produções que serão enviadas como 17 

relevantes referentes ao ano de 2019. b. Planejamento estratégico, o Prof. Ricardo apresentou os 18 

itens do planejamento e a Prof. Kátia anotou as sugestões de alterações. Ficou decidido que se deve 19 

convocar uma reunião do colegiado pleno para a discussão do planejamento estratégico com todos os 20 

membros do PPGES. 2. Discussão sobre possíveis alterações curriculares do PPGES, sobre alteração 21 

nas linhas de pesquisa ficou definido que não haverá mudanças neste momento. 3. Alteração de nome 22 

e ementa de disciplina obrigatória “Fundamentos de geração e transmissão de energia” (área de 23 

concentração: planejamento e sustentabilidade do setor energético), aprovada por unanimidade a 24 

nova ementa e a alteração de nome para “Introdução às fontes de energia”, conforme sugestão da 25 

professora Carla. 4. Assuntos Gerais, o Prof. Ricardo comentou que irá divulgar a marcha virtual pela 26 

ciência que ocorrerá no dia 07/05/2020 e está sendo organizada pela SBPC. 27 

 28 

A reunião foi encerrada às 15:30h 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 
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Maria Angeles Lobo Recio 41 
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Regina Vasconcellos Antonio 44 
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Ricardo A. R. de Moraes 47 

 48 


		2020-09-16T14:01:57-0300


		2020-09-17T09:14:15-0300


		2020-09-17T11:11:10-0300


		2020-09-17T16:39:04-0300


		2020-09-17T17:36:08-0300


		2020-09-18T09:15:24-0300




