
PROGRAMA DE POS-GRADliAÇAO Ebl ENGENHARIA CIVIL - PPGEC

Centro Tecnológico

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

LINIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Ata n' 09/2019 da Reunião do Colegiado Delegado do Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Civil, sob a CONVOCAÇÃO nQ 09/PPGEC/Cordel/2019. Aos dez dias do mês de
outubro de 2019, às dezasseis horas e dez minutos, estiveram reunidos no Auditório ll da
Engenllaria Civil/CTC/UFSC, os professores: Poliana Dias de Morais, Ana Paula Meio, Leandro
Fleck Fadel Miguel, Wellison José de Santana Games, Jogo Vector Staub de Meio, Gracieli
Dienstmann; os representantes discentes: Lulas Onghero, Auto Cândida Marcolan Júnior e
Elnmanuelle Stefânia Holdefer Garcia e o servidor técnico-administrativo Wagner Souza dos
Santos. Sob a presidência da Prof'. Poliana Dias de Mordes, coordenadora do PPGEC, a reunião
6oi iniciada com os seguintes infomles: a) necessidade dos docentes credenciados junto ao
PPGEC providenciem suas assinaturas digitais, dentro dos parâmetros exigidos pela norma
institucional que está sendo seguida pela Biblioteca Universitária, com alerta de que os docentes
estalam atentos e avisei seus orientados sobre a necessidade de entrega das versões finais com
ao menos quinze dias de antecedência ao prazo final, para que a Biblioteca Universitária possa
analisar se o arquivo está compatível com a norma; b) impossibilidade de cadastramento de
novos discentes para usufruir bolsa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico -- CNPq, com registro das providências adotadas pela Coordenação a respeito da
tentativa de inclusão de novos bolsistas ]lo sistema e de e-mail recebido daquele órgão,
informando que não há, no momento, perspectiva de liberação do sistema, para inclusão de
novos bolsistas; c) necessidade dos docentes registrarem seus números do ORCID na plataforma
da CAPAS, a 6lm de que os dados da Plataforma Sucupira possam também ser atualizados e a
situação dos docentes credenciados julho ao PPGEC esteja alinhada com essa detnanda; d)
análise do item sete do edital de seleção para ingresso no primeiro trinLestre de 2020, no que se
refere a exigência da apresentação de diploma reconhecido pelo MEC. Relato sobre as tratativas
deitas pela coordenação junto à PROPG e ao DAE, no intuito de obter um posicionamento
institucional, relativo a uma possível revisão da norn]a en] vigor na UFSC; e, e) alerta sobre o
encerratnento do prazo, em 31/10/2019, para apresentação de solicitação de prestação de
serviços de terceiros (pessoa jurídica), conforme comunicado da PROPG. Em seguida, foi
desenvolvida a pauta de trabalho que segue: 1) Aprovação da ata da reunião de colegiado do
dia 11/09/2019. Colocada ein votação, a ata foi aprovada por unanimidade. 2) Solicitação de
aprovação de banca de qualificação de doutorado. a) Req.: Kleyser Ribeiro.
Orientador/Moderador: Prof. Daniel Domingues Loriggio. Título: Análise da coníiabilidade de
pilares esbeltos. Banca fon-nada por: Prof. Ferrando Rebouças Stucclli, USP; Prof. Roberto
Caldas de Andrade Pinto, UFSC/ECV; Prof. Jano d'Arauto Coelho, UFSC/ECV; Prol'. Poliana
Dias de Moraes, UFSC/ECV (Suplente). Data: a definir. Horário: a definir. Local: a definir.
Relator: Prof. Fumando Pelisser. A leitura do parecer foi feita pela presidência. O parecer do
relator, favorável à solicitação, foi aprovado por unanimidade. 3) Solicitação de aprovação de
banca de defesa de mestrado. a) Req.: Lulas Niehuns Antunes. Orientador/Moderador: Prof.
Enedir Ghisi. Título: Avaliação ambiental do aproveitamento de água pluvial infiltrada ein um
sistema de pavimento permeável em comparação com uin sistema de drenagem convencional por
meio da avaliação do ciclo de vida. Banca formada por: Prof. Vernon Phoenix, University of
Strathclyde; Prof. Sebastião Roberto Soares, UFSC/ENS; Prof. Deivis Luas Marinoski,
UFSC/EGR; Prof. Fernando Pelisser, UFSC/ECV (Suplente). Data: a definir. Horário: a definir.
Local: a definir. Relator: Prof. Fernando Pelisser; b) Req.: Rafael Antunes Campos.
Orientador/Moderador: Prof. Ricardo Rütller. Título: Análise da colnplelnentaridade de geração
de usinas solar e eólica e o papel do annazenamento de energia para usinas híbridas. Banca
fomlada por: Prof. Roberto Zilles, USP; Prof'. Ana Paula Meio, UFSC/ECV; Prof'. Helena
Flavia Naspolíni, UFSC/EEL; Prof. Roberto Lamberts, UFSC/ECV (Suplente). Data:
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23/1 2/2019. Horário: 1 4h30min. Local: Auditório Fotovoltaica-UFSC -- Sapiens Parque. Relator:
Prof. Fenlando Pelisser; c) Req.: Gerando Caetano de Almeida Neto. Orientadora/Moderadora:
Prof'. Gracieli Dienstmann. Título: Estudo de previsão da capacidade de carga de estacas
escavadas em areia com base eJn ensaios de resistência ao cisalllamento realizados em
laboratório. Banca fomaada por: Prof. Fernando Schnaid, UFRGS; Prof. Jogo Victor Staub de
Meio, UFSC/ECV; Prof. Glicério Tricltês, UFSC/ECV; Prof'. Liseane Padillia Thives,
UFSC/ECV (Suplente). Data: 25/10/201 9. Horário: 1411. Local: a definir. Relator: Prof. Fernando
Pelisser; d) Req.: Mariana de Oliveira Françozo. Orientadora/Moderadora: Prof'. .lanaide
Cavalcante Rocha. Título: Influência do pH na liberação de íons metálicos en] pastas de cimento
contendo Hinos com potencial adsortivo. Banca formada por: Prof. Versiane Albas Leão, UFOP;
Prof. Philippe Jean Paul Gleize, UFSC/ECV; Prof'. Luciana Prazeres Mazur, UFSC; Femando
Pelisser, UFSC/ECV (Suplente). Data: a definir. Horário: a definir. Local: a definir. Relator:
Prof. Fernando Pelisscr. A leitura dos pareceres foi feita pela presidência. Os pareceres do
relator, favoráveis a aprovação das solicitações, foram aprovados por unanimidade. 4)
Solicitação de pi'orrogação de prazo -- 2' prorrogação. a) Req.: Claúdia Mana Gama. Relator:
Coordenação Prof'. Poliana Dias de Moraes. O parecer da relatora, favorável à solicitação de
prorrogação de prazo, por seis meses, a partir de 06/12/2019, foi aprovado por unanimidade. 5)
Solicitação de validação de disciplinas (retorno de processo). a) Req.: Tamile Antunes Kelm.
Relator: Prof. Jogo Vector Staub de Meio. O parecer do relator, favorável à aprovação de dezoito
créditos, em seis disciplina, devendo a requerente informar ao PPGEC as seis disciplinas que
serão validadas, foi aprovado por unanimidade. 6) Solicitação de validação de disciplinas
curvadas há mais de 10 anos no PPGEC. a) Req.: Jaime Laus de Oliveira. Relator: Prof.
Wellison José de Santana Gomos. O parecem do relator foi contrário à solicitação, considerando o
disposto no parágrafo primeiro do artigo 23 do regimento do programa. Colocado em discussão,
não houve manifestação dos presentes. Em regime de votação, o parecer do relator, contrário à
solicitação, foi aprovado por unanimidade. 7) Solicitação de estágio de docência. a) Req.:
lsaque Varias Tinoco. Relator: Prof. Leandro Fleck Fadel Miguel. O parecer do relator,
favorável à atribuição de 3 créditos, relativos a realização do estágio docência nas disciplinas
ECV 5228 Estrutura de Concreto Afinado, no curso de Graduação em Engenharia Sanitária,
ü.Irmã 08211 e ECV 5228 -- Estrutura de Concreto Afinado, no curso de Graduação em
Engenharia de Produção Civil, turina 08212, foi aprovado por unanimidade. 8) Solicitação de
alteração do número de créditos das disciplinas Ciência do Cimento (ECV4230000) e de
Reaproveitamento de Resíduos e Gestão Ambiental na Construção Civil (ECV4208000), de
três para cinco créditos. Relator: Prof'. Ana Paula A'leio. A relatora justificou-se com a
presidência, declarando-se impedida de emitir parecer a respeito do item. A presidência registrou
que encaminllará o assunto para a comissão de planejamento estratégico do PPGEC.e solicitou a
retirada de pauta deste item. Ein regime de votação, a solicitação de retirada do item de pauta foi
aprovada por tmanimidade. 9) Solicitação de encerramento de estágio pós-doutoral. a) Req.:
Paulo Ricardo de Matos. Relator: Prof. Roberto Lamberts. A leitura do parecer foi feita pela
Prof'. Ana Paula Meio. Registrou-se que se trata de estágio pós-doutoral de caiáter voluntário,
sem bolsa. O parecer do relator, favorável à solicitação do encenamento do estágio pós-doutoral,
foi aprovado por unanimidade. 10) Solicitação de matrícula em estágio pós-doutoral --
aprovado no Edital 04/2019 -- PNPD. a) Req.: Paulo Ricardo de Matos. Relator: Prof. Roberto
Lamberts. A leitura do parecer foi feita pela Proa'. Ana Paula Meio. O parecer do relator,
favorável ao pedido de matrícula em estágio pós-doutoral, foi aprovado por unanimidade. ll)
Homologação do cancelamento da matrícula na disciplina ECV410013 - Introdução a
Otimização Estrutural. a) Req.: Marianna Monteiro de Oliveira. Relato feito pela presidência
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do colegiada, com o registro da excepcionalidade do caso ei-n razão da situação de
itnpossibilidade de cadastramento de novos bolsistas contemplados com cota de bolsa do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico -- CNPq, verificada pela
coordenação do programa, ato contínuo à solicitação de matrícula da discente, aprovada para
ingresso no terceiro trimestre de 2019. A requerente apresentou o pedido de cancelamento, no
primeiro dia útil seguinte ao prazo final de ajuste de matrícula em disciplinas, após tomai
conhecia-mento de que não seria contemplada caIU a bolsa. Colocado eln votação, a homologação
do cancelamento de matrícula foi aprovada por unanimidade. A seguir, por solicitação da
presidência, foi aprovada por unanimidade, a inclusão dos seguintes itens de pauta: 12)
Solicitação de encerramento de estágio pós-doutoral. a) Req.: Natália Giraldo Vásquez.
Relator: Prof. Roberto Lainberts. A leitura do parecer foi feita pela presidência do colegiada. O
parecer do relator, favorável à solicitação, foi aprovado por unanimidade. 13) Aprovação de
resolução que trata sobre prazos para deposição dos trabalhos de qualificação e de
conclusão de curso na Secretaria do PPGEC para serem encaminhados aos membros das
comissões examinadoras. Colocado em discussão, o teor da resolução foi aprovado por
unaninüdade, com o acréscimo do artigo terceiro, com a seguinte redução: esta resolução entra
em vigor a partir do primeiro dia letivo do primeiro trimestre de 2020. 14) Aprovação do
Edital 005/2019 -- PPGEC-UFSC -- Processo Seletivo 2020/1' Trimestre. Foram registradas
pela presidência, correções solicitadas por dois docentes a respeito do contido no item quatro do
edital. Também consultou os presentes a respeito da exigência contida no item sete, relativo à
exigência, no caso de alunos estrangeiros, de apresentação de diploma reconhecido pelo MEC.
Colocado em votação, o edital foi aprovado por unanimidade, mantendo-se a redação do item
sete. As dezoito horas e cinquenta e cinco minutos, a presidência agradeceu a presença dos
membros do colegiada e encerrou a reunião e, eu, Wagner Souza dos Santos, assistente ein
administração da secretaria, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pela coordenadora.

Florianópolis, 10 de outubro de 2019

:w, ch p'hw
Prof. Poliana Dias de Moiaeq

Coordenadora do PPGEC
Wagner Souza dos Santos

Assistente el-n Administração
Secretaria do PPGEC
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