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No dia 30 de agosto de 2018, às 13:30h, na sala 118, da unidade Jardim das Avenidas do Centro de
Ciências, Tecnologia e Saúde, UFSC-Araranguá, reuniram-se os membros do Colegiada Delegado do
Programa de Pós-Graduação em Energia e Sustentabilidade -- PPGES, Cada De Abreu D'aquino,
Cláudia Weber Corseuil, Giuliano Arns Rampinellí, Kátia Cilene Rodrígues Madruga, Luciano Lopes
Pfitscher e Marca Àngeles Lobo Recto, e os alunos André Possamai Russo e Thayane Lodete Bílesimo.
Havendo quórum, a coordenadora, Kátia Madruga, deu início à reunião. Após aprovação por
unanimidade da retirada do item de pauta "aprovaç.ão da ata da 10' reunião ordi.nária", visto que já
estava aprovada e da inclusão do item "aprovação do plano de tr?balho de estágio docência do
aluno André Possamai", iniciou-se a análise dos itens descritos: l. Informes gerais, a'professora Kátia
começou informando sobre os alunos ingressantes em 2016, dos quais Cleicio Poleto e Recieri
Scarduelli Neto têm previsão de defesa até o final de 2018. Também mencionou que o aluno André
Martins De Oliveira que ingressou em 2017 e abandonou uma disciplina no Último trifhestre e não se
qualificou dentro do período previsto. Informou também que na consulta da coordenação aos
estudantes sobre previsão de qualificação dos mestrandos, o estudante não se manifestou. Por fim
mencionou que com a saída do Prof. Giovani do programa, o estudante ficou sem orientador. O
colegiado em consenso decidiu pela verificação da situação acadêmica do aluno com os professores
do segundo trimestre de 2018, pois caso ele tenha reprovado em mais alguma disciplina deverá ser
desligado do programa, pois já havia sido reprovado na disciplina de Fundamentos de Energia no
primeiro trimestre por frequência insuficiente. Caso ele dão seja desligado, a coordenação irá buscar
marcar- uma reunião com o aluno para definição de tim novo orientador'e estabelecimento de um
cronograma de atividades para os próximos trimestres. Em seguida, a professora Kátia informou que
o professor Fernando Henrique Milanese está com três orientandos do ultimo ingresso no programa,
isto provavelmente ocorreu, porque como o professor Rogério Oliveira não solicitou
recredenciamento no programa, todos os alunos da área térmica acabaram ficando com o professor
Fernando. Assim, foi solicitado que o colegiada viabilizasse alguma alternativa para transferir dois
orientandos para outro docente do programa. O consenso do colegiado foi a chamada pela
coordenação de uma reunião com todos os professores da área térmica, inclusive o professor
Fernando, para uma possível divisão dos orlentandos. 2. Aprovação da ata da comissão de seleção
de professores colaboradores, foram lidas as atas da comissão de seleção para as duas vagas de
professores colaboradores. Os novos professores colaboradores do PPGES são Analucia Schiafino de
Mordes e Thiago Dutra. A$ atas foram aprovadas por unanimidade. 3. Aprovação da ata da ll9
reunião ordinária do colegiada delegado, o item foi aprovado por unanimidade. 4. Aprovação da
ata da 12e reunião ordinária do colegiado delegado, o item foi-aprovado por ynanimidadê. 5.
Aprovação de planos das disciplinas do 3o trimestre: Seminário Interdisciplinar, Valorização de
Resíduos do Setor Energético: Materiais e ambiente e Técnicas de Caracterização de Compostos
Orgânicos, decidiu-se por unanimidade aprovar o plano das duas disciplinas: Seminário
Interdisciplinar e Técnicas de Caracterização de Compostos Orgânicos, sendo solicitados ajustes no
plano da disciplina Valorização de Resíduos do Setor Energético Materiais e Ambiente. 6. Ratificação
da aprovação ad referendum da banca de qualificação de Marcos Lopomo, o item foi aprovado por
unanimidade. 7. Aprovação de plano de trabalho de estágio docência de Marcos Lopomo, o item
foi aprovado por unanimidade. 8. Aprovação de plano de trabalho de estágio docência de Andre
Possamai, o item foi aprovado por unanimidade. 9. Aprovação de solicitação de co-orientação
externa de Fernanda Dagostin, o item foi aprovado por unanimidade, ficando o professor externo
Masato l<obiyama como co-orientador. 10. Encaminhamento de ajustes para a disciplina
Fundamentos de Energia, professora Kátía informou que o docente Thiago Dutra poderia ministrar


