
8
SERVIÇOPÚBLICOFEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPUSARARANGUA

PROGRAMA DE pÓS-GRADUAÇÃO EM EMEmGiA E SUSTENTABILIDADE
RUA PEDRO JOGO PEREIRA. n' 150, MATO ALTO

ARARANGUA.SC - CEP: 88900-000
TELEFONES: +55 (48) 3721 -6250

http://ppges.ufsc.br/
ATA DA 14' REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DELEGADO DO PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM ENERGIA E'SUSTENTABILIDADE

l
2

3

4
5

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

No dia 04 de dezembro de 2018, às 13:20h, na sala 326-A, 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, Cada De Abreu D'aquino, Cláudia
Weber Corseuil, Gíuliano Arns Rampinelli, Kátia Cilene Rodrigues Madruga, Luciano Lopes Pfitscher e María
Ángeles Lobo Recite, e os alunos Amarfelína Fernandes e Thayane Lodete Bílesimo. Havendo quórum, a
coordenadora, Kátia Madruga, deu início à reunião solicitando a inclusão do item "aprovação da banca de
defesa de Thayane Lodete Bílésimo", sendo aprovada a inclusão por unanimidade, iniciou-se a análise dos
itens descritos: l Informes gerais a professora Kátia informou que a PROPG informou que a pró-reitora de
pós-graduação não pede vir neste final de ano no Campus de Araranguá, mas que está preparando uma
visita para o início do próximo ano e que seria ideal que os professores já pensassem nos itens que serão
tratados na reunião. A professora Cada solicitou o envio de um lembrete a todos os professores sobre a
atualização do currículo lattes para posterior inclusão na plataforma sucupira. E a professora Kátia lembrou a
todos que como o professor César Scharlau agora é professor permanente o programa terá uma vaga de
professor colaborador e a seleção será feita no início de 2019. 2 Aprovação da ata da 13 reunião do
colegiado delegado, o item foi aprovado por unanimidade.3 Ratificação da aprovação ad referendum da
banca de defesa de Cleicio Poleto Martins, o item foi aprovado por unanimidade. 4 Ratificação da
aprovação ad referendum da banca de defesa de Recieri Scardueli Neto, o item foi aprovado por
unanimidade. 5 Ratificação da aprovação ad referendum da banca de defesa de Clesio Trago Alves da Silva,
o item foi aprovado por unanimidade. 6 Ratificação da aprovação ad referendum de plano de docência do
estudante Guilherme Cancelier dos Santos, o item foi aprovado por unanimidade. 7 Ratificação da
aprovação ad referendum de plano de docência de Douglas de Matos Magnus, o item foi aprovado por
unanimidade. 8 Aprovação da banca de defesa de Thayane Lodete Bilésimo, o item foi aprovado por
unanimidade. 9 Aprovação de solicitação de prorrogação de defesa do estudante André Mastins de
Oliveira, a professora Kátia explicou os documentos enviados pelo aluno, onde constava o cronograma de
atividades a ser realizado por ele na prorrogação e os motivos do pedido. Também lembrou que na última
reunião ficou decidido que ela iria conversar com o aluno sobre a continuidade no programa e o mesmo
demonstrou interesse de continuar. O pedido do aluno era de prorrogação para 12 meses, o colegiada
decidiu que seria de interesse do programa prorrogar por 6 meses e ver a evolução do trabalho e após este
período o aluno pode solicitar nova prorrogação, caso seja necessário. Desta forma, foi decidido por
unanimidade a prorrogação por 6 meses. 10 Aprovação da ata da comissão de credenciamento de
professor permanente, o item,foi aprovado por unanimidade, desta forma ficando credenciado como
professor permanente o professor "César Catando Scharlau"

Sem mais assuntos para tratar, a reunião foi encerrada às 14h20m

Araranguá, 04 de dezembro de

Cada De Abreu D'aquino l..
Cláudia Weber
Giuliano Arns
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Lucíano Lopes Pfitscher
María Ángeles Lobo
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