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Ata nº 04/2020 da Reunião do Colegiado Delegado do Programa de Pós-Graduação em 1 

Engenharia Civil, sob a CONVOCAÇÃO n
o
 04/PPGEC/ColDel/2020. Aos dez dias do mês de 2 

junho de 2020, às quatorze horas, estiveram reunidos, por videoconferência por meio da 3 

plataforma Conferencia web – RNP, os professores: Poliana Dias de Moraes, Fernando Pelisser, 4 

Ana Paula Melo, Ricardo Rüther, Leandro Fleck Fadel Miguel, Wellison José de Santana 5 

Gomes; João Victor Staub de Melo e Gracieli Dienstmann; os representantes discentes: Lucas 6 

Onghero, Auro Cândido Marcolan Júnior e Kátia Aline Bohn.. Abrindo a sessão, sob a 7 

presidência da Profª. Poliana Dias de Moraes, coordenadora do PPGEC, informou-se que: a) os 8 

mandatos dos representantes discentes no Colegiado do PPGEC se encerram em junho do 9 

presente ano, sendo necessária a realização de uma nova eleição ou a recondução pró-tempore 10 

dos representes, face à pandemia de coronavírus; b) em 2020, o PPGEC irá receber, inicialmente, 11 

R$ 75.092,59 dos recursos de custeio PROAP/CAPES, quantia que representa 50% dos recursos 12 

recebidos em 2019. Parcela complementar será liberada em setembro e terá o seu valor definido 13 

em função de novos critérios de distribuição adotado pela instituição financiadora. Em seguida, 14 

foi dado início às atividades, solicitando-se a inclusão de pauta do item 5: solicitação da 15 

dispensa do 2º estágio de docência de Alfredo Calì, a qual foi aprovada por unanimidade. 16 

Assim, desenvolveu-se a pauta de trabalho que segue: 1) Aprovação da ata da reunião de 17 

colegiado do dia treze de maio de dois mil e vinte. Solicitou-se que se especificasse na ata que 18 

a co-orientação do Prof. Carmelo Gentile teve início em 09 de janeiro de 2019. A ata foi 19 

aprovada por unanimidade com a alteração solicitada. 2) Solicitação de aprovação de banca de 20 

defesa de mestrado. a) Req.: Luana Schuster; orientador/moderador: Prof. João Victor Staub de 21 

Melo. Título: Avaliação da contribuição da lã de aço associada ao nanotubo de carbono na 22 

autorreparação (self-healing) de misturas asfálticas submetidas ao aquecimento por micro-ondas. 23 

Banca formada por: Prof. Francisco Thiago Sacramento Aragão, UFRJ; Prof. Philippe Jean Paul 24 

Gleize, UFSC/ECV; Prof. Luis Alberto Herrmann do Nascimento, CENPES/Petrobrás; Profª. 25 

Gracieli Dienstmann, UFSC/ECV (Suplente). Data: 08/07/2020.  Horário: 14 h. Local: por 26 

videoconferência. Relator: Prof. Fernando Pelisser. O parecer do relator, favorável à composição 27 

da banca,  foi aprovado por unanimidade. 3) Solicitação de aprovação de banca de defesa de 28 

doutorado. a) Req.: Alfredo Cali; orientadora/moderadora: Profª. Poliana Dias de Moraes. 29 

Título: Structural identification of heritage buildings: an HBIM-based approach applied to 30 

cultural masonry structures. Banca formada por: Prof. Paulo Barbosa Lourenço, Universidade do 31 

Minho; Prof. Arivaldo Leão de Amorim, UFBA; Prof. Wellison José de Santana Gomes, 32 

UFSC/ECV; Prof. Roberto Caldas de Andrade Pinto, UFSC/ECV; Profª. Fernanda Fernandes 33 

Marchiori, UFSC/ECV (Suplente). Data: 28/07/2020. Horário: 13h30min. Local: por 34 

videoconferência. Relator: Prof. Fernando Pelisser. O parecer do relator, favorável à composição 35 

da banca, foi aprovado por unanimidade. 4) Apreciação da prestação de contas dos recursos 36 

PROAP de 2019. A Coordenação apresentou o quadro de gastos do programa no ano de 2019, 37 

informando que a verba de R$7.800,00, proveniente do PNPD 2019, foi gasta integralmente e 38 

que, da verba de custeio de R$ 150.185,17, proveniente do PROAP 2019, foram gastos R$ 39 

125.716,09. A prestação de contas do programa foi aprovada por unanimidade. 5) Solicitação da 40 

dispensa do 2º estágio de docência de Alfredo Calì. A Coordenação informou que o requerente 41 

solicitou a dispensa da realização do 2º estágio de docência devido à suspensão, pela UFSC, das 42 

atividades de ensino em todas as modalidades, estando o requerente com a sessão de defesa de 43 

tese prevista para o dia 28/07/2020, não havendo perspectiva de retorno às atividades de ensino 44 

que propiciassem ministrar as aulas previstas. Após os esclarecimentos solicitados e as 45 

discussões realizadas, para não prejudicar o requerente, o Colegiado Delegado indeferiu o 46 

pedido, mas deliberou que, em caráter de excepcionalidade, mediante um parecer favorável da 47 
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professora responsável pela disciplina, o estágio de docência poderá ser validado apenas com a 48 

avaliação positiva do material didático desenvolvido para as duas turmas nas quais estava 49 

prevista a atuação do discente. Às quinze horas, agradeceu-se a presença dos membros do 50 

colegiado, encerrou-se a reunião e lavrou-se a presente ata que vai assinada pela coordenação. 51 

 52 

Florianópolis, 10 de junho de 2020. 53 

 54 

 55 

 56 

 57 

 58 

 59 

  Prof. Poliana Dias de Moraes 

Coordenadora do PPGEC 
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