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

No dia 16 de maio de 2018, às 16h30min, na sala 204, da Unidade UFSC Araranguá Mato Alto,
reuniram-se os professores membros do Colegiado Delegado do Programa de Pós-Graduação em Energia
e Sustentabilidade PPGES. Havendo quórum, a coordenadora, Prosa. Kátia Madruga, deu início à
reunião. Após aprovação da alteração na pauta, iniciou-se a análise dos itens descritos: l Informes
Gerais; foi informado pela coordenadora do programa, Kátia Madruga, sobre o Him do período de
solicitação de recredenciamento dos professores e entregue ao professor Giuliano os formulários dos
professores que demonstram interesse em recredenciar. Em seguida foi informado que para a seleção de
professor colaborador das duas vagas a serem preenchidas houve somente uma inscrição, e por ülm, foi
comentado sobre o andamento do processo de professor visitante para o programa. Houve o informe que
somente uma candidata demonstrou interesse e enviou a documentação por E-mail no qual mencionou
que a mesma deveria chegar por SEDEX. Entretanto, os documentos não chegaram. Novo contado foi
realizado com a candidata para solicitar o rastreamento pelos correios. Entretanto, nãQ houve retorno da
candidata a respeito. Por este motivo, será solicitado uma nova abertura de edital para à.PRODEGESP. 2
Aprovação dos Planos de Ensino do 2o. Trimestre/2018; Os planos foram aprovados por unanimidade,
com a ressalva de que o professor Giuliano deverá alterar o ano de seu plano para 20 1 8 visto que constava
2017. 3 Aprovação da banca de defesa de Rafael Francisco Schlindwein Odisi; O item foi aprovado
por unanimidade. 4 Aprovação de Plano de Trabalho de Estágio de Docência de Fernanda
Stachowski Dagostin; O plano foi aprovado por unanimidade, desde qué os valores de crédito estejam de
acordo com a resolução de estágio docência, especialmente na quantidade de horas alojadas na atividade
de ensino. 5 Aprovação da Solicitação de Trancamento de Cristiano Custódio; O item foi avaliado e
será solicitado que o estudante formalíze o pedido presencialmente na secretaria do programa e que o
pedido sda encaminhado para sua orientadora e coordenação. Além disto, no documento deve ser
mencionado o período de trancamento solicitado. Consequentemente, o item será novamente discutido
em uma próxima reunião. 6 Aprovação de Solicitação de Troca da Orientação de Fernanda
Stachowski Dagostin; O item foi aprovado por unanimidade, a professora Cláudia Weber substituirá a
professora Cada na orientação da aluna. 7 Aprovação de Solicitação de Co-orientação de Marmelo
IWarcos Amoroso; O item foi aprovado por unanimidade e ficou definido o professor Marmelo Daniel
Berejuck como coorientador do aluno. 8 Aprovação da Declaração de Proficiência em Inglês de
Fernando Réus da Rosa; O item foi aprovado por unanimidade. 9 Aprovação da Solicitação de
Prorrogação de Prazo para Del'esa de Cleicio Poleto Martin; Após apresentação da solicitação do
aluno foram identiülcadas inconsistências entre a justiülcativa e o cronograma. Ficou definido em
consenso do colegiado que serão solicitados esclarecimentos ao orientador do aluno e o item entrará na
pauta de uma próxima reunião 10 Aprovação do relatório anual do uso dos recursos de 2017; Este
item foi retirado da pauta, pois foi enviado incorretamente dentro da convocação da pauta desta reunião, a
retirada foi aprovada por unanimidade. ll Outros que surgirem. a professora Kátia sugeriu que as
próximas reuniõesjá sejam previstas para que se possa divulgar no site do programa, será questionado aos
professores os melhores dias dos próximos meses. Também foi sugerido que se criassem comissões
permanentes pelo período de cada gestão de coordenação do programa para itens recorrentes, como por
exemplo, processo seletivo e bolsas. Desta forma, não será necessária, a constante criação de comissões,
serão consultados os professores sobre o seu interesse em permanecer nas comissões em que estão para aa
divulgação destas no site do programa. Por flm, a Prosa. Kátia lembrou que estava previsto um novo
encontro dos membros do colegiado delegado no final de maio para apreciação do parecer de
recredenciamento dos professores do programa.

A reunião foi encerrada às 1 7:50

Cláudia Weber Corseuil
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Giuliano Arns Rampinelli
Kátia Cilene Rodrigues
Luciano Lopes Pfitscher
María Angeles Lobo Recto
Rogério Gomes De Oliveira
Amarfelina Fernandes De
Thayane Lodete Bilésimo
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