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Ata nº 05/2020 da Reunião do Colegiado Delegado do Programa de Pós-Graduação em 1 

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

julho 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, Fernanda Fernandes Marchiori, Leandro Fleck Fadel Miguel, Wellison José de 5 

Santana Gomes e Gracieli Dienstmann; os representantes discentes: Lucas Onghero, Auro 6 

Cândido Marcolan Júnior e Kátia Aline Bohn. O Prof. João Victor Staub de Melo justificou a 7 

ausência.  Abrindo a sessão, sob a presidência da Profª. Poliana Dias de Moraes, coordenadora 8 

do PPGEC, foi informado que: a) o mandato dos representantes discentes no colegiado foi 9 

prorrogado até dezembro de 2020; b) os recursos do PROAP ainda não foram liberados pela 10 

CAPES; c) o STA do PPGEC ainda se encontra afastado para tratamento de saúde, sendo assim, 11 

o encaminhamento dos pedidos de compra e de serviço serão encaminhados para a realização 12 

pela PROPG; d) os professores deverão seguir os procedimentos especificados na página do 13 

programa e na página da Coordenação Financeira da PROPG para a realização dos pedidos de 14 

compra e de prestação de serviços; e) foi recebido um comunicado do Coordenador da área de 15 

Engenharias I da CAPES, Rômulo Orrico, informando que:  a ficha de avaliação do COLETA 16 

foi finalmente aprovada na reunião do CTC-ES que findou em 24 de junho e que estão feitas as 17 

últimas verificações. Assim que publicar, informo a todos;  será feita uma videoconferência no 18 

dia 16 de julho, quinta-feira, de 10 as 12 horas, com todos os coordenadores de PPG 19 

especificamente para tratar da Ficha de Avaliação. Previamente, será elaborado um Google 20 

Forms para antecipar dúvidas e dar mais objetividade na exposição inicial na videoconferência; 21 

foi aprovada uma lista com 13 tipos de produtos listo-os em seguida. O Coordenador de área 22 

sugere a todos que leiam atentamente o Relatório do GT (https://www.capes.gov.br/relatorios-23 

tecnicos-dav) para uma melhor compreensão do que a Capes entende por cada tipo de produto. 24 

Em seguida, foi dado início às atividades, desenvolvendo-se a pauta de trabalho que segue: 1) 25 

Aprovação da ata da reunião de colegiado do dia dez de junho de dois mil e vinte. A ata foi 26 

aprovada por unanimidade. 2) Solicitação de aprovação de banca de defesa de doutorado. a) 27 

Req.: Rafael Rodrigues de Souza; Orientador/moderador: Prof. Leandro Fleck Fadel Miguel. 28 

Título: Bolt slippage in transmission line towers: design recommendations, topology 29 

optimization and reliability assessment. Banca formada por: Profª. Michèle Schubert Pfeil, 30 

COPPE/UFRJ; Prof. Ruy Carlos Ramos De Menezes, UFRGS; Prof. Marcos Lenzi, UFSC/ECV; 31 

Profª. Daiane de Sena Brisotto, UFSC/ECV; Prof. Wellison José de Santana Gomes, UFSC/ECV 32 

(Suplente). Data: 16/08/2020. Horário: a definir. Relator: Prof. Fernando Pelisser. Oparecer do 33 

relator foi favorável à composição apresentada, sendo aprovado por unanimidade. 3) Solicitação 34 

de co-orientador a) Requerente: Prof. Fernando Pelisser; aluno: Guilherme Cardoso Hickel; co-35 

orientador: Prof. Alexandre Lima de Oliveira. Relator: Ana Paula Melo. O parecer do relator, 36 

favorável à indicação do Prof. Alexandre Lima de Oliveira, foi aprovado por unanimidade. 4) 37 

Solicitação de defesa da dissertação no formato de artigo de periódico. a) Requerente: 38 

Matheus Korbes Bracht. Relator: Fernanda Marchiori. O parecer da relatora foi contrário ao 39 

pedido do requerente, recomendando a ressubmissão do pedido quando o artigo tiver sido 40 

aprovado.  A relatora recomendou a regulamentação do tema, até o final do ano de 2020, por 41 

uma comissão do PPGEC. O parecer contrário da relatora foi aprovado por unanimidade. 5) 42 

Homologação do plano de trabalho do PPGEC para o uso dos recursos de custeio do 43 
PROAP/CAPES Relator: Coordenação. O plano de trabalho para a aplicação dos recursos de 44 

custeio do PROAP/CAPES da primeira parcela de recursos encaminhado à PROPG foi aprovado 45 

por unanimidade. 6) Diretrizes para a aplicação dos recursos do PROAP aprovado por 46 

unanimidade. Relator: Prof. Philippe Gleize. As diretrizes para a aplicação dos recursos de 47 
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custeio do PROAP/CAPES elaborada pela comissão financeira do PPGEC, lidas pela Prof. 48 

Poliana Dias de Moraes, foram aprovadas por unanimidade. 7) Medidas para a retomada das 49 

aulas no PPGEC.  O coordenador do programa apresentou a necessidade de retomada das aulas 50 

remotamente no programa após quatro meses de suspensão devido à pandemia de covid 19 e 51 

também o impacto desta paralisação na vida acadêmica dos alunos ingressantes em 2020-1 e nos 52 

alunos que realizaram o exame de qualificação. Os representantes discentes do programa 53 

propuseram escrever um manifesto pelo retorno às aulas remotas e os professores decidiram 54 

aguardar a discussão do tema no colegiado do departamento de Engenharia Civil, no dia nove de 55 

julho de 2020. Às quinze horas e cinquenta minutos, agradeceu-se a presença dos membros do 56 

colegiado, encerrou-se a reunião e lavrou-se a presente ata que vai assinada pela coordenação. 57 

 58 

Florianópolis, 08 de julho de 2020. 59 
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  Prof. Poliana Dias de Moraes 

Coordenadora do PPGEC 
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