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Ata n' 05/2019 da Reunião do Colegiado Pleno do Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Civil, sob a CONVOCAÇÃO n9 05/PPGEC/ColPle/2019. Aos catorze dias do
mês de agosto de 2019, às dezesseis horas, estiveram reunidos no Auditório ll da Engenharia
Civil/CTC/UFSC, os professores: Ana Paula Meio, Deivis Luas Marinoski, Feinando Pelisser,
Gracieli Dienstinaim, Janaíde Cavalcante Rocha, Jogo Vector Staub de Meio, Leandro Fleck
Fadel Miguel, Philippe Jean Paul Gleize, Poliana Dias de Morais, Rafael Holdorf Lopez,
Roberto Caldas de Andrade Pinto, Roberto Lalnberts, Wellington Longuini Repente e Wellison
José de Santana tornes; os representantes discentes: Auto Cândido Marcolan Júnior, Emanuelle
Stefânia Holdefer e Lulas Onghero e o servidor técnico-administrativo: Wagtler Souza dos
Santos. Foi justificada a ausência da professora Liseane Padilha Thives. Sob a presidência da
Prof'. Poliana Dias de Morais, -foi desenvolvida a pauta de trabalho que segue. 1) Aprovação
da ata da reunião do dia ]0/07/2019. A ata foi aprovada por unanimidade. 2) Definição da
Comissão Mista de Autoavaliação do PPGEC. A presidência tratou sobre a necessidade de
composição da referida comissão, em razão de diretiizes recentes apresentadas pela CAPES e
cujos documentos orientadores foratn enviados por e-mail a todos os docentes credenciados
junto ao PPGEC. Aberta a discussão, foi aprovada por unanimidade a composição da Comissão
Mista de Autoavaliação com os seguintes tneinbros: Rafael Holdorf Lopez (presidente), Gtacieli
Dienstlnann, Ana Paula Meio e Auro Cândido Marcolan Júnior (representante discente), selado
que a comissão deve apresentar ao Colegiado lmla primeira proposição de metodologia de
autoavaliação até o dia onze de setembro de dois mil e dezenove. 3) Plano e l)ireti'izes para
Distribuição dos Recursos PROAP - Programa de Apoio à Pós-Graduação. A presidência
submeteu à apreciação dos metnbios do colegiado pleno o documento elaborado pela Comissão
de Recursos Financeiros sobre o plano e as diretrizes para a distribuição dos recursos do PROAP
do ano de 2019. Colocado em discussão, os presentes concluíram pelo encamirüamellto de
suprimir o item "C. 4", a saber: "E vedada a co/?cessâa de al/xí/ío .P/?anca//"o a pesquisado/"
bolsistcl de Produtividade em Pesquisa nível l (PQI) ou de Desenvotvitltento Tecnológico e
Extensão Inovadora nível l (DT 1) do CNPq, sega.tiltdo etltenditnellto das diretrizes para
Distribuição dos Recursos PROAP da Pró-Reitoria de Pós-grctduação PROPG da UFSC(link:
/z//p./Zam///oprpg.sfs/e/nas. zl#sc. Z)/7/crolzograma.pdO. " Também foi indicado o encaminhamento
para que, no caso de solicitações de discentes para participação enl eventos científicos
internacionais, a concessão auxílio superior a R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) seja submetida
à avaliação da Comissão de Recursos Financeiros. Etn regime de votação, com a inclusão dessas
alterações, o Piano e Diretrizes pala Distribuição dos Recursos PROAP no ano de 20]9 foi
aprovado por unanimidade. Informes: a) A Prof'. Poliana Dias de Moraes informou sobre o as
novas regras da Biblioteca Universitária a respeito do depósito de teses e de dissertações, caiu
vigência a partir do dia primeiro de agosto, incluindo-se a necessidade dos docentes
providenciaretn a confecção de suas assinaturas digitais, observando-se as orientações que forais
disponibilizadas pela UFSC. Também foi registtada pela presidência a necessidade de rigorosa
conferência, por parte dos docentes, do título do trabalho constante na ata de defesa e o título
constante do arquivo a ser depositado na Biblioteca Universitária, uma vez que não é possível
realizar modificações ])osteriores ao depósito. b) Enl seguida, a presidência inforntou sobre a
necessidade dos docentes conüinnarem junto à Secretaria do PPGEC os horários para o terceiro
trimestre letivo de 2019, registrando-se a necessidade dos docentes da área de Estruturas se
reunirem para reavaliar a oferta de disciplinas. c) Solicitou, a seguir, indicações para composição
da Comissão de Credencialnento, a ser presidida pelo Prof. Philippe Jean Paul Gleize. Registrou-
se a concordância de pallicipação da Prof'. Janaíde Cavalcante Rocha, restando, portanto, a
necessidade de indicação de mais uin membro. d) Solicitou, finalmente, aos membros da
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Confissão de Plallejalnento Estratégico a api'esentação de uma primeira proposta de trabalho ao
colegiada até o dia onze de setembro de 2019. A reunião foi encerrada às dezassete lloras e
quinze minutos, com os agradecimentos da presidência. Eu, Wagner Souza dos Santos, assistente
em administração da secretaria, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pela
coordenadora.

Florianópolis, 14 d:.ggo!!p 2019

w; los Santos Profl Políana Dias de Morais
Coordenadora do PPGEC

\

Assistente em Administração
Secretaria do PPGEC
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