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No dia 20 de junho de 2018, às 17:20h, na sala 310, da unidade Jardim das Avenidas do Centro de Ciências,
Tecnologia e Saúde, UFSC-Araranguá, reuniram-se os membros do Colegiado Delegado do Programa de Pós-
Graduação em Energia e Sustentabilidade -- PPGES, Cláudia Weber Corseuil, Gíulíano Arns Rampínellí, Kátia
Cilene Rodrigues Madruga, Luciano Lopes Pfitscher e María Ángeles Lobo Recio, e os alunos André Possamai
Rosso e Thayane Lodete Bilesímo. Havendo quórum, a coordenadora, Kátia Madruga, deu início à reunião.
Após aprovação da alteração na pauta, iniciou-se a análise dos itens descritos: l. Informes gerais, a
professora Kátia informou a alteração de data da defesa do aluno Rafael Odisi, para o dia 28/06/2018. 2.
Aprovação da ata da 9a. reunião ordinária do colegiado delegado, o item foi aprovado por unanimidade. 3.
Aprovação da ata da IOa. reunião ordinária do colegiado delegado, o item foi aprovado por unanimidade.
4. Aprovação da solicitação de co-orientação Douglas Magnus, o item foi aprovado por unanimidade,
ficando como coorientador o professor César Cataldo Scharlau. 5. Aprovação da solicitação de co-
orientação de Thamires Custódio Geremias, o item foi aprovado por unanimidade,'qficando como
cooríentadora a professora Tatiana Gisset Pineda Vásques. 6. Aprovação da solicitação de co-orientação de
Amarfelina Fernandes de Aguiar, o item foi aprovado por unanimidade, ficando como coorientadora a
professora Cláudia Weber Corseuil. 7. Aprovação do plano de estágio docência de Tiago Alexandre
Silvestrini, o item foi aprovado por unanimidade. 8. Aprovação da declaração de proficiência externa
(UNISUL) de Guilherme Cancelier dos Santos, o item foi aprovado por unanimidade. 9. Aprovação da
solicitação de prorrogação de Cleicio Poleto Martins, a professora Kátia explicou os esclarecimentos
prestados pelo professor orientador do aluno, Giovani Lunardi, após a explicação o item foi aprovado por
unanimidade, mas foi sugerido pelos professores para que seja levado ao colegiado pleno do programa a
discussão sobre se os pedidos de prorrogação devem limitados inicialmente em 3 meses. 10. Aprovação de
recredenciamento dos professores do PPGES pelo período de 2 anos, a professora Kátia explicou que o pro-
reitor de pós graduação sugeriu que o credenciamento fosse por 2 anos ao invés de 4, visto que os
professores serão avaliados por sua produção e uma eventual prorrogação por 4 anos poderia tornar
ineficaz a avaliação anual de produção intelectual pelo programa. Professora Claudia sugeriu que fossem
credenciados então por 3 anos, visto que a realidade de Araranguá não é a mesma de Florianópolis e não há
o mesmo número de professores e nem a mesma estrutura para pesquisa. Os professores Giulíano e
Luciano explicaram que a produção do programa ainda está baixa e que esse credenciamento por 2 anos
poderia estimular a produção dos professores. A professora Mana sugeriu que a prorrogação fosse até o
final do ano de 2020, visto que a prorrogação apenas por 2 anos iria finalizar no mês de maio, mês próximo
ao período de defesa dos alunos o que impactaria no envio de artigos para publicação, que demoram a
serem aprovados e sugeriu a prorrogação até em 31/12/2020, esta última sugestão foi aprovada por
unanimidade.

Sem mais assuntos para tratar, a reunião foi encerrada às 18h10m
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