
  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO TECNOLÓGICO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE 

AUTOMAÇÃO E SISTEMAS 

 

ATA Nº 5/PPGEAS/2020 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DELEGADO 

DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM  
ENGENHARIA DE AUTOMAÇÃO E SISTEMAS 

 

Ata da sessão ordinária do colegiado 

delegado do Programa de Pós-

Graduação em Engenharia de 

Automação e Sistemas (PPGEAS), 

realizada no dia 15 de junho de 2020, às 

14 h, por videoconferência. 

  

No décimo quinto dia do mês de junho de dois mil e vinte, às quatorze horas, por 1 
videoconferência, reuniram-se os membros do colegiado delegado do Programa de Pós-2 

Graduação em Engenharia de Automação e Sistemas (PPGEAS) da UFSC, conforme 3 
convocação n° 5/PPGEAS/2020, enviada aos membros do colegiado delegado no dia 10 4 

de junho de 2020. Compareceram à reunião: prof. Werner Kraus Junior, coordenador do 5 
PPGEAS, prof. Jomi Fred Hübner, subcoordenador do PPGEAS, os membros docentes 6 
prof. Ricardo Marcelo Stemmer, prof. Julio Elias Normey-Rico, prof. Ricardo José 7 

Rabelo, prof. Rodolfo Cesar Costa Flesch e os representantes discentes Diogo Ortiz 8 

Machado, Matheus Sachet e Danilo Giacomin Schneider. Havendo número legal, deu-se 9 
início à reunião com o seguinte expediente. Inclusão de pauta: o coordenador solicitou 10 
a inclusão da homologação do resultado do edital de credenciamento de docentes 11 

colaboradores. Informes: o coordenador enviou aos discentes matriculados em 12 
disciplinas no primeiro semestre de 2020 formulário online para verificar se aceitam 13 

participar das disciplinas por videoconferência e se tem condições para essa participação, 14 
ou se consideram a possibilidade de participação por meio de estudo dirigido ou atividade 15 
semelhante. A participação dos docentes nesses moldes foi coletada recentemente pelo 16 
Departamento de Automação e Sistemas (DAS). O coordenador informou ainda que os 17 

temas de mestrado para discentes ingressantes em março de 2020 estão disponíveis no 18 
site do PPGEAS, assim como as agendas das apresentações dos projetos de pesquisa pelos 19 
proponentes entre os dias 16 e 19/6/2020. Com a palavra, o prof. Ricardo Rabelo 20 
informou que o resultado do processo seletivo do Projeto CAPES/PRINT, para bolsa de 21 

doutorado sanduíche, já foi encaminhado à Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PROPG). O 22 
coordenador informou que, durante essa semana, os bolsistas CAPES serão contatados 23 
para verificação de solicitação de prorrogação do prazo por 3 meses das bolsas vigentes, 24 

cuja possibilidade foi concedida por essa agência de fomento conforme Ofício Circular 25 
n. 10/2020-CGSI/DPB/CAPES, de 30 de abril de 2020. Ordem do dia: Item 1. 26 

Solicitações de banca de dissertação, exame de qualificação, tese e relator de 27 
doutorado. Aprovação ad referendum da coordenadoria. Aprovada por unanimidade, 28 
conforme Anexo I. Item 2. Homologação do resultado do edital de credenciamento 29 

de docentes. O edital n. 1/PPGEAS/2020, referente à abertura de 2 vagas para professor 30 
colaborador do PPGEAS, recebeu 2 candidaturas: do professor Daniel Martins Lima, para 31 
a vaga 1; e do professor Eric Aislan Antonelo, para a vaga 2. Com base na análise 32 



documental enviada pelos candidatos, a comissão, formada pelos professores Werner 33 

Kraus Junior, Daniel Ferreira Coutinho e Marcelo Ricardo Stemmer, deliberou pela 34 
aprovação das candidaturas, cujo resultado foi aprovado por unanimidade. Item 3. 35 

Solicitações de substituição de orientador e de indicação de coorientadores. 36 
Aprovadas por unanimidade, conforme Anexo II. Item 4. Solicitação de revalidação de 37 
disciplinas, parecer da comissão de revalidação de créditos. Aprovada por 38 
unanimidade, conforme Anexo III. Item 5. Edital de seleção para ingresso no mestrado 39 
em agosto de 2020. Será realizada consulta prévia aos docentes para verificação de 40 
possíveis temas e candidatos para ingresso em agosto de 2020. Havendo demanda, será 41 

lançado o edital no site do PPGEAS, para ingresso no curso conforme deliberações da 42 
UFSC sobre o reajuste do calendário acadêmico referente ao início do segundo semestre 43 
letivo de 2020. Item 6. Organização do DAS / PPGEAS em grupos de pesquisa do 44 
CNPq. O coordenador informou da dificuldade de manutenção e atualização do Grupo 45 
de Pesquisa de Automação e Sistemas (GPAS) no CNPq. O coordenador sugeriu a 46 

extinção do GPAS após a reorganização dos grupos de pesquisa existentes pelo 47 
Departamento de Automação e Sistemas (DAS) e encaminhados à Pró-Reitoria de 48 

Pesquisa (PROPESQ) para homologação. A proposta foi aprovada por unanimidade. 49 
Assuntos Gerais. O coordenador informou a respeito da solicitação de docentes para 50 
postagens nas listas de email pgeas-mestrado e pgeas-doutorado. Em discussão, foi 51 
aprovada a liberação de postagens nas referidas listas aos docentes, estendida aos 52 

representantes discentes. O coordenador informou a possibilidade de conversão de 53 
recursos PROEX/PPGEAS em cotas de bolsa em função da liberação da primeira parcela 54 
do valor concedido aos programas de pós-graduação para 2020. O coordenador considera 55 

o cancelamento de eventos internacionais como possibilidade à conversão de recursos e 56 
sugeriu a concessão de uma bolsa de doutorado, durante 12 meses, no formato de bolsa 57 

emergencial. Em discussão, foi deliberada a revisão do ofício da CAPES referente ao 58 

assunto e o levantamento das demandas por bolsa para posterior proposição ao colegiado 59 

delegado. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e eu, Enio Snoeijer, 60 
subscrevo a presente ata que será assinada pelos membros presentes. Florianópolis, 15 de 61 

junho de 2020.  62 
 

Anexo I: Solicitações de banca de dissertação, exame de qualificação, tese e relator de 

doutorado. Aprovação de ad referendum da coordenadoria aprovadas 

Nível Aluno 
Orientador/ 

Composição 
Data Avaliador Tipo 

ME 

PEDRO HENRIQUE 

VALDERRAMA 

BENTO DA SILVA 

Eduardo Camponogara (DAS) 

Luciana Salete Buriol (UFRGS) 

Daniel Martins Lima (UFSC) 

Felipe Gomes Cabral (DAS) 

A 

definir 

Coordenação 

do PPGEAS 

Dissertação 

de Mestrado 

 

Anexo II: Solicitação de substituição de orientador e de indicação de coorientadores: 

Nível Aluno 
Orientador 

atual 

Novo  

orientador 
Coorientadores 

ME 
GABRIEL BRUZACA 

CAVALCANTE 
Julio Elias Normey Rico 

Daniel Martins 

Lima 

Julio Elias Normey Rico 

Carolina Vetorazzo 

ME MATHEUS SACHET Julio Elias Normey Rico 
Daniel Martins 

Lima 

Julio Elias Normey Rico 

Rodrigo da Silva Gesser 

 

 

 

 

 



Anexo III: Solicitação de revalidação de disciplinas, parecer da comissão de revalidação 

de créditos: 
Nível Aluno Créditos para Validação 

DO 
 FRANTHIESCOLLY VIEIRA DE 

CARVALHO 

19 Créditos – Mestrado PPGEAS 

Proficiência em inglês - PPGEAS 
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