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ATA DA 9' REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DELEGADO DO PROGjtAMA
DE POS-GRADUAÇÃO EM ENERGIA E SUSTENTABILIDADE

No dia 01 de março de 2018, às 13h30min, na sala 210, da Unidade UFSC Araranguá Mato Alto,
reuniram-se os professores membros do Colegiado Delegado do Programa de Pós-Graduação cm Energia
e Sustentabilidade PPGES. Havendo quórum, a coordenadora, Prosa. Kátia Madruga, deu início à
reunião. Em seguida, o professor Rogério solicitou a inclusão do item: Sugestão de alteração do
procedimento de matrícula de alunos especiais -- disciplina isolada, que ficou como item 3. Após
aprovação da alteração na pauta, iniciou-se a análise dos itens descritos: Informes sobre as bolsas.
Professora Kátia informou sobre a distribuição de três bolsas FAPESC e que duas bolsas emergenciais
permaneceram no programa em 201 8. Também lembrou aos presentes que o programa mantém as duas
bolsas CAPES. Esclareceu que as bolsas FAPESC já foram preenchidas. Foi decidido que será
encaminhado um E-mail aos alunos para verificar interesse dos mesmos nas bolsas disponíveis. Informe
sobre previsão de defesas. Professora Kátia esclareceu que os alunos íngressantes ein 2016 teriam que
defender até o final do mês. Os que manifestaram interesse em efetuar a defesa ou apresentaram
solicitações de prorrogação, serão analisados detalhadamente nos próximos itens. Sugestão de alteração
do procedimento de matrícula de alunos especiais -- disciplina isolada; Professor Rogério sugeriu que
fosse alterado o procedimento de inscrição para disciplina isolada. Propôs que após a solicitação on linfa
feita pelo aluno, a secretaria entregue ao professor a lista de alunos que solicitaram a disciplina. O
professor confere quem esteve presente no primeiro dia de aula e repassa para a secretaria efetivar a
matrícula dos alunos. Destacou que os casos específicos como quantidade de alunos e critérios para a
aceitaçãopoderiam ser decididos por cada professor. Após discussões, a sugestão foi aprovada por
unanimidade pelo colegiado. Aprovação da banca de defesa do alunos Zedequias Alves. O item foi
aprovado por unanimidade pelo colegiado. Aprovação da banca de defesa da aluna Rata de Cássia.
Ficou decidido que a arma deve rever a indicação de professor como membro externo. Após a
coordenadora poderá deferir a banca ad referendum. Aprovação da banca de defesa do aluno Côro D.
Moraes. O colegiado decidiu que o aluno deve alterar o presidente da banca e o suplente externo. Após a
coordenadora poderá deferir a banca ad referendum. Aprovação da banca de defesa do aluno Políbio
lcaro Moro Capo. O colegiada decidiu que o aluno deve incluir o suplente interno e que falta a
comprovação da apresentação de trabalho em evento. O discente Políbio manifestou-se informando que
encaminhará um artigo para publicação antes da data da entrega da versão final da dissertação. Após a
realização das devidas alterações a coordenadora poderá deferir a banca ad referendum. Aprovação da
banca de defesa do aluno Júnior Serafim Corrêa. Professora Kátia informou que o aluno ainda não
cumpriu um dos pré-requisitos para a defesa que é a apresentação de trabalho em evento. Salientou que a
orientadora do aluno, professora Regina, compromete-se a submeter um artigo para revista, antes da data
de entrega da versão final da dissertação para a biblioteca. Após a discussão, o colegiada decidiu que até
a data da entrega da versão final os alunos de 2016 têm que comprovar que encaminharam traballlos para
eventos e os de 2017 que submeteram a uma revista, valendo essa regra para todos. A banca do aluno
Júnior Seraâim foi aprovada por unanimidade pelo colegiada.Aprovação de Plano de Docência da
estudante Thamires Custódio. Professora Mana expôs que a disciplina inicial não teve alunos na
graduação então teve que ser alterada a disciplina de estágio de docência. O item foi aprovado por
unanimidade pelo colegiado. Aprovação de Plano de Docência do estudante Marcos Lopomo. O item
foi aprovado por unanimidade pelo colegiado. Aprovação de solicitação de co-orientação da estudante
Franciele Schmoeller. O item foi aprovado por unanimidade pelo colegiado. Aprovação de solicitação
de co-orientação da estudante Ruana Tomaz. O item foi aprovado por unanimidade pelo colegiado.
Aprovação ad referendum de co-orientação do estudante Zedequias Alvos. O item foi aprovado por
unanimidade pelo colegiado. Aprovação da solicitação de prorrogação de defesa do aluno Rafael
Francisco Schlindwein Odisi. O item foi aprovado por unanimidade pelo colegiado. Aprovação da
solicitação de prorrogação de defesa do aluno Clesio Thiago Alces da Salva. Professor Giuliano
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infomlou que a solicitação de aluno foi de prorrogação por um ano. Professora Mana sugeriu que fosse
deferida a prorrogação até dezembro, pensando na avaliação do programa. O colegiado aprovou por
unanimidade a prorrogação até dezembro de 2018. Aprovação dos planos de ensino do trimestre
2018/1; Professora Kátia explicou que foi solicitado que os professores encaminhassem os planos de
ensino, sendo que a professora Resina e professora Cada não enviaram os planos até a hora da reunião.
Os demais planos de ensino foram aprovados por tmanimidade pelo colegiado. Discussão sobre a
regulamentação da participação dos estudantes como público em bancas de qualificação e defesas
de mestrado. Professora Kátia destacou a importância dos alunos assistirem bancas de defesa e
qualificação, sugeriu que a secretaria divulgasse no início de cada semana as bancas que estão marcadas,
como meio de incentivar os alunos a participarem. A sugestão foi aprovada por unanimidade pelo
colegiado. Discussão sobre a organização de um encontro acadêmico anual do PPGES a partir de
2018. Professora Kátia salientou a necessidade de um evento envolvendo os alunos para divulgação e
interação das pesquisas que vêm sendo desenvolvidas, sugeriu que os bolsistas ficassem responsáveis pela
organização e que os orientadores incentivem os alunos a participarem. Ficou decidido que os
encaminhamentos serão deliberados na próxima reunião. Informe sobre o deslizamento do Programa
do aluno Patrick Nickson Rubbo. O item foi aprovado por unanimidade pelo colegiada. Informe sobre
o deslizamento do Programa da aluna Letícia Mau Belieski e encaminhamento de chamada de
novo candidato. O item foi aprovado por unanimidade pelo colegiado. Decisões sobre auxílio evento
em 2018. Professora Kátia informou que já existem alunos solicitando auxilio para inscrição de evento e
que seria interessante definir como será utilizado o recurso. Após discussão, o colegiado decidiu por
tmanimídade que será deferido o reembolso para os dois alunos que já requereram e os demais
encaminhamentos quanto à distribuição do recurso, serão feitos quando o dinheiro for encaminhado ao
programa. Informes gerais. Professora Kátia informou que está escrevendo um documento sobre o ajuste
do edital de seleção e encaminhará a todos para contribuições.

A reunião foi encerrada às 15:50. ,#! /
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