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Ata nº 01/2019 da Reunião do Colegiado Pleno do Programa de Pós-Graduação em 1 
Engenharia Civil, sob a CONVOCAÇÃO n

o
 01/PPGEC/ColPle/2019. Aos 13 dias do mês de 2 

fevereiro de 2019, às 11h05, estiveram reunidos no Auditório II da Engenharia Civil/CTC/UFSC 3 

os professores Deivis Luis Marinoski, Fernando Pelisser, Glicério Trichês, Gracieli Dienstmann, 4 

Luiz Roberto Prudêncio Junior, Philippe Jean Paul Gleize, Poliana Dias de Moraes, Roberto 5 

Lamberts, Wellington Longuini Repette, Wellison José de Santana Gomes, os representantes 6 

discentes Auro Cândido Marcolan Júnior, Emmanuelle Stefânia Holdefer Garcia, Maíra Afonso 7 

de André, e o STA Marco Enrico Troiano para, sob a presidência do Prof. Glicério Trichês, 8 

coordenador pro tempori desenvolverem a pauta de trabalho que segue. Informes: a) 9 

Inicialmente verificou-se que o quórum para reunião fora atingido, em função do 10 

descredenciamento dos professores Fernando Oscar R. Pereira, Fernanda Fernandes Marchiori, 11 

Marcos Souza Lenzi, Otávio Augusto A. da Silveira e Saulo Güths, conforme decisão do 12 

Colegiado Delegado ocorrida em 12/12/2018 e também por estarem em período de gozo de 13 

férias os professores Enedir Ghisi e Liseane P. Thives e Janaide C. Rocha. b) Foi informado que 14 

até o momento não se tem previsão do montante de recursos destinados ao PPGEC e tão pouco 15 

informações de quando serão disponibilizados os recursos. No momento, somente se tem 16 

recursos para compra de passagem para membros externos de banca de doutorado (um professor 17 

apenas por banca; não há recursos para diárias e nem para outras despesas para este professor). c) 18 

O prof. Glicério que foi encaminhada a nominata dos professores que foram credenciado para a 19 

PROPG para que o pedido de recredenciamento dos professores no PPGEC fosse pautada na 20 

reunião da Câmara de Pós-graduação que ocorrerá no dia 28/02/2018. d) O prof. Glicério 21 

Trichês informou sobre o andamento dos trabalhos referente ao Coleta 2018, reiterando as 22 

solicitações feitas aos professores, via e-mail, no sentido de atualizarem respectivos currículos 23 

Lattes e prestarem as informações julgadas relevantes para a boa avaliação do Programa. 24 

Comentou sobre a baixa produção técnica dos membros do PPGEC e que estes deveriam colocar 25 

no Lattes todas as produções técnicas que são consideradas relevantes pelo sistema Sucupira, 26 

conforme arquivo encaminhado aos professores (produção técnica do PPGEC). Solicitou 27 

também que os professores colaborassem com a melhoria do texto sobre a apresentação do 28 

Programa. e) o Prof. Glicério Trichês comentou sobre a reunião que teve com Prof. Juarez Vieira 29 

do Nascimento, Superintendente de Pós-Graduação da PROPG, na qual este manifestou a 30 

preocupação por parte da PROPG com o fato do PPGEC não ter utilizado a maior parte dos 31 

recursos financeiros disponibilizados para o ano de 2018. Após ampla discussão no Colegiado, 32 

no qual foram apontadas diversas dificuldades burocráticas enfrentadas pelos professores do 33 

PPGEC para compra ou contratação de serviços, decidiu-se elaborar um documento a ser 34 

encaminhado para PROPG, relatando as dificuldades e entraves encontrados pelos professores 35 

para a utilização dos recursos. O professor Juarez comentou ainda sobre a necessidade de 36 

correção de alguns pontos da Ata da Reunião do Colegiado Delegado, ocorrida em 12/12/2018, 37 

segundo o qual assuntos não pertinentes ao propósito da reunião e decisões tomadas 38 

posteriormente ao término da Reunião não deveriam constar na referida Ata. Também enfatizou 39 

a necessidade das Atas serem mais detalhadas quanto aos argumentos para o não deferimento de 40 

pedidos. Item 1) Aprovação da Ata da Reunião do dia 12/12/2018. Ata foi aprovada por 41 

unanimidade, com as recomendações feitas pelo Professor Juarez. Item 2) Recurso Referente 42 

ao Pedido de Desclassificação do Candidato na Primeira Etapa do Processo de Seleção para 43 
Doutorado de 2019.1 (Edital 07/PPGEC/2018) a) Req.: Portador do CPF 020.090.780-80. 44 

Relator: Prof. Glicério Trichês. O edital em questão, em seus anexos, prevê que a Ficha de 45 

Acompanhamento do Projeto de Pesquisa deve ser preenchida de forma manuscrita. Como o 46 

candidato não a preencheu conforme solicitado em edital, o requerente teve atribuída nota zero 47 
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nesse quesito. Recorreu à Comissão de Seleção e teve sua solicitação indeferida. Em recurso ao 48 

Colegiado Delegado, em reunião ocorrida em 12/12/2018, o parecer do relator, Prof. Marcos 49 

Souza Lenzi foi desfavorável ao pedido do requerente. O parecer foi aprovado por maioria. O 50 

Colegiado Pleno, após ampla discussão, aprovou, por maioria, indeferir o recurso do candidato. 51 

Item 3) Manifestação da Comissão de Planejamento Estratégico. a) Req.: Comissão de 52 

Planejamento Estratégico. Relator: Prof. João Victor Staub de Melo. Item foi retirado de pauta. 53 

Item 4) Solicitação de Reconsideração sobre o Re-Credenciamento de Professores. a) Req.: 54 
Profª. Fernanda Fernandes Marchiori. Relator: Coordenação. O colegiado acolheu as 55 

considerações apresentadas pela professora acerca da sua pontuação obtida no recredenciamento, 56 

sobre a importância estratégica para o Programa da linha de pesquisa que a professora atua e 57 

quantidade de alunos que ela orienta neste tema de pesquisa. Após discussão do pedido, o 58 

Colegiado e aprovou por maioria, o recredenciamento da professora para o PPGEC no biênio 59 

2019-2020. b) Req.: Prof. Saulo Güths. Relator: Coordenação. O colegiado acatou solicitação 60 

de recontagem dos pontos do professor (atingindo PQD1 igual 0,54) e aprovou, por maioria, o 61 

recredenciamento do professor no PPGEC no biênio 2019-2020. c) Req.: Prof. Fernando Oscar 62 

Ruttkay Pereira. Relator: Coordenação. O colegiado acatou solicitação de recontagem dos 63 

pontos do professor (atingindo PQD1 igual 0,81) e aprovou por maioria o recredenciamento do 64 

professor para o PPGEC no biênio 2019-2020. Após o término da análise dos três recursos 65 

apresentados, o Colegiado iniciou uma discussão sob como proceder com os demais professores 66 

descredenciados e que não entraram com pedido de recurso nesta reunião, já que pelo menos um 67 

deles seria responsável por disciplinas obrigatória no PPGEC. Decidiu-se, por maioria, que os 68 

professores descredenciados teriam um prazo de 15 dias, contados a partir do dia 14/02/2019, 69 

para entrarem com pedido de reconsideração sobre o descredenciamento, caso assim o 70 

desejarem. Item 5) Formação das Comissões do PPGEC. Comissão de Bolsas: foram 71 

designados os professores Janaíde Cavalcante Rocha, João Victor Staub de Melo, Roberto 72 

Caldas de Andrade Pinto (presidente) e o discente Matheus Soares Giraldi. Comissão de Seleção: 73 

foram designados os professores Deivis Luís Marinoski, Gracieli Dienstmann e Wellison José de 74 

Santana Gomes. Comissão de Credenciamento: não houve indicações no momento, ficando para 75 

ser definido em momento oportuno. Item 6) Sugestões para Comissão de Bolsas. a) Req.: 76 

Representantes Discentes do PPGEC. Leitura do texto pela Coordenação. Sugestões serão 77 

remetidas à Comissão de Bolsas recém-criada. 7) Discussão sobre a situação do PPGEC: a) 78 

escolha de um subcoordenador. A escolha seria para o período pro tempori do coordenador. 79 

Não houve indicação. b) Eleições no PPGEC. Decidiu-se que a coordenação deve publicar o 80 

edital de eleições no PPGEC para coordenador e subcoordenador, para que se inicie o processo 81 

de discussão sobre o PPGEC e sua parte administrativa. c) O que se quer para o PPGEC a 82 

curto prazo. Iniciou-se uma discussão sobre o ambiente no PPGEC. Devido ao adiantado da 83 

hora, os membros do Colegiado solicitaram a finalização da reunião e que um nova reunião fosse 84 

marcada para tratar do assunto. Às 13h20 o Prof. Glicério Trichês agradeceu a presença dos 85 

membros do Colegiado e encerrou a reunião. Eu, Marco Enrico Troiano lavrei a presente ata que 86 

vai assinada por mim e pelo Coordenador. 87 

 

Florianópolis, 13 de fevereiro de 2019. 

 

Prof. Glicério Trichês 

Coordenador pro tempori do 

PPGEC 

 Marco Enrico Troiano Chefe 

de Expediente do PPGEC 
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