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Minuta da Ata nº 08/2019 da Reunião do Colegiado Pleno do Programa de Pós-Graduação em 1 

Engenharia Civil, sob a CONVOCAÇÃO n
o
 08/PPGEC/ColPle/2019. Aos onze dias do mês de 2 

dezembro de 2019, às dezesseis horas e doze minutos, estiveram reunidos no Auditório II da 3 

Engenharia Civil/CTC/UFSC, os professores: Ana Paula Melo, Deivis Luis Marinoski, Fernando 4 

Pelisser, Gracieli Dienstmann, Janaíde Cavalcante Rocha, João Victor Staub de Melo, Leandro 5 

Fleck Fadel Miguel, Philippe Jean Paul Gleize, Poliana Dias de Moraes, Roberto Caldas de 6 

Andrade Pinto, Roberto Lamberts e Wellison José de Santana Gomes; os representantes 7 

discentes: Auro Cândido Marcolan Júnior, Emmanuelle Stefânia Holdefer Garcia e Lucas 8 

Onghero e o servidor técnico-administrativo: Wagner Souza dos Santos. Foi justificada a 9 

ausência dos docentes, Liseane Padilha Thives e Wellington Longuini Repette. Sob a presidência 10 

da Profª. Poliana Dias de Moraes, foi desenvolvida a pauta de trabalho que segue. Informes: a) 11 

não haverá reunião dos colegiados nos meses de janeiro e de fevereiro, sendo a próxima reunião 12 

agendada para 11/03/2020; b) a PROPG efetuou a proposição de novo formulário de avaliação 13 

de disciplinas e dos cursos de pós-graduação da UFSC, sendo que a Coordenação do PPGEC 14 

aguarda sugestões por parte dos membros dos colegiados até o dia 16/12/2019; c) situação da 15 

utilização dos recursos financeiros destinados ao PPGEC, registrando-se, em apuração 16 

preliminar que o saldo restante está em torno de seis mil reais; d) necessidade dos docentes 17 

realizarem atualização do currículo Lattes para os procedimentos de coleta de preenchimento de 18 

informações na Plataforma SUCUPIRA/CAPES. A seguir, passou-se à ordem do dia, com os 19 

seguintes assuntos: 1) Aprovação da ata da 7ª reunião do Colegiado Pleno do PPGEC, 20 

ocorrida em 13/11/2019. A ata foi aprovada por unanimidade. 2)  Apreciação da resolução de 21 

matrícula em disciplina isolada no PPGEC. Colocado em discussão, foram sugeridos algumas 22 

correções e ajustes no texto. Em regime de votação, a resolução foi aprovada por unanimidade, 23 

passando a vigorar a partir do primeiro trimestre de 2020.  3)  Apresentação do Planejamento 24 

Estratégico do PPGEC para o período de 2019 a 2024. A Prof. Janaíde Cavalcante Rocha 25 

apresentou a síntese dos trabalhos realizados até o momento pela comissão designada, abrindo 26 

espaço aos membros do colegiado para esclarecimento de dúvidas e para o acolhimento de 27 

sugestões. Ficou registrada a necessidade de continuidade dos trabalhos, envolvendo a 28 

participação de todos os docentes credenciados junto ao PPGEC, indicando-se a possibilidade de 29 

agendamento de reunião no mês de fevereiro de 2020 para tratar das próximas etapas do 30 

planejamento estratégico do programa. A reunião foi encerrada às dezessete horas e vinte e cinco 31 

minutos, com os agradecimentos da presidência. Eu, Wagner Souza dos Santos, assistente em 32 

administração da secretaria, lavrei a presente ata que segue assinada por mim e pela 33 

coordenadora. 34 

 

Florianópolis, 11 de dezembro de 2019. 
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