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ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DELEGADO DO
CURSO DE MESTRADO EM ENERGIA E SUSTENTABILIDADE DE
11/05/2017

No dia 1 1 de maio de 2017, às 14h, na sala 319, da Unidade UFSC Araranguá - Jarditn
das Avenidas, reuniram-se os seguintes professores membros do Colegiado Delegado
do programa de Pós-Graduação em Energia e Sustentabilidade PPGES, devidamente
convocados: Cada de Abieu D'Aquino, Fernando Henrique Milanesa, Luciano Lopes
Pfitscher, Mana Angeles Lobo Regia, Reginaldo Geremias, bem como os representantes
dos alunos do Programa: Côro de Morais e Políbio Capo. Havendo quórum, a
coordenadora, Prosa. Mana Angeles, iniciou a reunião, onde foram analisados os
seguintesitens de pauta:

l Apreciação e aprovação do relatório de atividades e plano de trabalho da
Dra. Tatiana Pineda, professora visitante do PPGES. Considerou-se a atuação
da prosa. Tatiana na graduação e pós-graduação, ministrando disciplinas e
coorientando alunos, e também sua produção académica, seus projetos de
pesquisa e palestras, dentre outros fatores. Após avaliação, o pedido foi aprovado
por unanimidade.
Homologação do prof. Trago Ellas Allievi Frizon como professor colaborador
do PPGES, primeiro colocado na chamada para professor colaborador do
PPGES de 16 de março de 2017. A prof" Mana Angeles leu a ata da reunião da
Comissão de Credenciamento de professores no PPGES. Quatro candidatos
participaram da seleção para professor colaborador, sendo que o prof. Trago
Frizon obteve 443,5 pontos, a maior nota. Após avaliação, a homologação do
professor Tiago como professor colaborador do Programa foi aprovada por
unanimidade.

Apreciação e aprovação do relatório de atividades do Pós-Doutorando JIM
LAU. A prof' Mana Angeles relatou que o pós-doutorando recebeu uma bolsa
proveniente de prometo internacional do prof. Ricardo Moraes, realizou seu estágio
pós-doutoral durante um ano e apresentou o relatório respectivo. Entre as
atividades desenvolvidas pelo pós-doutorando cabe destacar a submissão de um
artigo a periódico internacional e de um trabalho a conferência internacional. O
aluno apresentou mais um artigo em fase final de elaboração, co-orientou um
aluno de graduação em seu TCC e um aluno de mestrado, e auxiliou o prof.
Ricardo nas disciplinas de Redes de Computador'es. Após avaliação do colegiado.
o relatório foi aprovado por unanimidade.
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4 Aprovação da banca de qualificação do aluno ZEDEQUIAS MACHADO
ALVES. A banca, previamente aprovada ad r'é:Ãe/"endun?, composta pelos

professores Luciano Pfitscller, Leopardo Bremermann e César Scharlau, foi
analisada e aprovada por unanimidade.
Aprovação da banca de qualificação da aluna RITO DE CASSIA DE
FREITAS SANTOS. A banca, composta pelos professores Kátia Madruga,
Luciano PHitscher e Reginaldo Geremias, foi analisada e aprovada por
unanimidade.
Informe e decisões sobre o auxílio a eventos. Após debate, decidiu-se que a
verba do Programa, no valor de R$5.000,00, será dividida igualmente entre os três
alunos que solicitaram auxílio e o professor Rogério para que participem de
eventos. O professor Rogério apresentará o artigo desenvolvido com o seu
orientando, Patrick Rubbo, que pediu trancamento. O item foi analisado e
aprovado por unanimidade.
Informe sobre o desligamento do Programa da aluna ANA PAULA
FIGUEIREDO. A aluna alegou motivos particulares na declaração que deixou na
secretaria do Programa, solicitando seu desl ígamento.
Carta de alunos ao PPGES sobre a disciplina Fundamentos de Energia. Na
carta os alunos solicitaram que a disciplina fosse ministrada em apenas um
encontro semanal de 4 horas, em vez de dois de 2 horas cada. Após debate, sendo

impossível encontrar horários compatíveis para que os professores ministrassem a
disciplina num único dia por semana, e ainda considerando o conteúdo complexo
da disciplina, decidiu-se manter os horários da disciplina dois encontros
semanais de 2h. A coordenação enviará email de resposta aos alunos. Item

aprovado por unanimidade.
Outros que surgirem
9.1. Disciplinas ofertadas no terceiro trimestre. A coordenadora infonnou que
no terceiro trimestre serão ofertados apenas disciplinas optativas; não haverá
nenhuma obrigatória. E necessário que cada disciplina tenha, pelo menos, quatro
alunos regulares do Programa. Sendo assim, a coordenadora sugeriu um
levantamento de informações junto aos professores pata saber quais disciplinas
poderão ser ofertadas e, uma vez feito isso, verificar qual a demanda de alunos
para cada uma delas. Dessa forma, serão oferecidas as disciplinas em que pelo
menos 4 alunos regulares tenhan] intet'esse. Item aprovado por unanimidade.
9.2. Confecção de dissertações. A prosa. Cada questionou se há guia na UFSC
para a confecção de dissertações. A prof' Mana Ángeles respondeu que sim. a
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norma é da biblioteca da universidade. inclusive, o prof. Ricardo já está incluindo
esse tópico nas aulas da disciplina Metodologia.
9.3. Resolução Normativa n' 95/CUn/2017. A UFSC aprovou e publicou o novo
marco regulatório da pós-graduação stricto sensu. Algumas mudanças incluem: a
possibilidade de professores colaboradores atuarem como orientadores de alunos;
credenciamento de professores com prazo de até 4 anos; avaliações dos alunos
com notas numéricas; redução do número de membros de bancas de defesa, dentre
outras. O PPGES e todos os outros programas têm até dia 12/06/2017 para
adequar seu regimento e enviar mmuta do novo regimento para

análise da

CAP/PROPG. A prosa. Malta sugeriu a criação de uma comissão para o trabalho

de adequação. Após debate, decidiu-se que a comissão será formada
pelos

professores: Mana, Kátia, Reginaldo e Giuliano -- sendo que esse último será
convidado e, caso não possa participar, será substituído por outro, a critério da
coordenação. Item aprovado por unanimidade.

Sem mais assuntos para tratar, a reunião foi encerrada às 15h e eu, Rainer Sousai
lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes.

Araranguá, 1 1 de maio de 2017
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