
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO TECNOLÓGICO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE 

AUTOMAÇÃO E SISTEMAS 

 

ATA Nº 11/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 16 de novembro de 

2020, às 14h30, por videoconferência. 

  

No décimo sexto dia do mês de novembro de dois mil e vinte, às quatorze horas e trinta 1 

minutos, por videoconferência, reuniram-se os membros do colegiado delegado do 2 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Automação e Sistemas (PPGEAS) da 3 

UFSC, conforme convocação n° 11/PPGEAS/2020, enviada aos membros do colegiado 4 

delegado no dia 12 de novembro de 2020. Compareceram à reunião: prof. Werner Kraus 5 

Junior, coordenador do PPGEAS, prof. Jomi Fred Hübner, subcoordenador do PPGEAS, 6 

os membros docentes prof. Daniel Ferreira Coutinho, prof. Max Hering de Queiroz, prof. 7 

Rodolfo Cesar Costa Flesch, prof. Ubirajara Franco Moreno e os representantes discentes 8 

Diogo Ortiz Machado e Matheus Sachet. Havendo número legal, deu-se início à reunião 9 

com o seguinte expediente. Expediente: Informes: O coordenador informou que o coleta 10 

CAPES, referente às produções do PPGEAS dos anos de 2017, 2018 e 2019, será enviado 11 

até a próxima segunda-feira, 23/11/2020, para a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 12 

conforme ofício circular n. 65/2020/PROPG. Ordem do dia: Item 1. Solicitações de 13 

trancamento e prorrogação de prazo para defesa de dissertação, exame de 14 

qualificação e tese de doutorado. O pedido de trancamento de Carlos Augusto Luguesi 15 

foi retirado de pauta para esclarecimentos. As outras solicitações foram aprovadas por 16 

unanimidade, conforme Anexo I. Item 2. Solicitação de indicação de coorientadores. 17 

Aprovada por unanimidade, conforme Anexo II. Item 3. Solicitação de defesa fora de 18 

prazo de Diego Benites Paradeda, sob orientação do prof. Werner Kraus Junior. 19 

Retirado de pauta, por solicitação do parecerista, prof. Ubirajara Franco Moreno, que está 20 

aguardando o envio do parecer da tese pelo relator. Item 4. Designação da comissão de 21 

seleção de ingresso para 2020/2. O coordenador designou os professores Jomi Fred 22 

Hübner (presidente), Daniel Juan Pagano (membro) e Felipe Gomes de Oliveira Cabral 23 

(membro), além do membro suplente Max Hering de Queiroz, para comporem a 24 

comissão. Item 5. Deliberação sobre o calendário acadêmico para 2020/2. O 25 

coordenador informou que o calendário acadêmico para 2020/2 ainda não foi aprovado 26 

pelo Conselho Universitário, tendo apenas uma indicação da Câmara de Graduação, cujo 27 

período proposto é de 1 de fevereiro a 22 de maio de 2021. Como deliberação, a proposta 28 

de fazer o calendário coincidir com o proposto pela Câmara de Graduação foi aprovada 29 

por unanimidade. Item 6. Apreciação do parecer da comissão de credenciamento 30 



 

sobre a passagem de docente colaborador a docente permanente de Felipe Gomes 31 

de Oliveira Cabral, Gustavo Artur de Andrade, Fábio Luis Baldissera e Marcelo de 32 

Lellis da Costa de Oliveira.  O coordenador fez uma breve leitura do parecer, emitido 33 

pela comissão formada pelos professores Rômulo Silva de Oliveira (presidente), Max 34 

Hering de Queiroz e Daniel Ferreira Coutinho, que foi favorável a passagem dos docentes 35 

indicados de colaborador para permanente a partir de 1/1/2021. Assuntos gerais. O 36 

coordenador informou que o parecer da comissão de credenciamento para 2021 será 37 

encaminhado para deliberação do colegiado pleno do programa. Com a palavra, o prof. 38 

Rodolfo César Costa Flesch comentou sobre do quesito jovens doutores apadrinhados, 39 

que conta na avaliação da CAPES e que deve ser observado pelo programa. A proposta 40 

do coordenador de encaminhamento ao colegiado pleno, que deverá realizar reunião no 41 

dia 7/12/2020, foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar foi encerrada 42 

a reunião e eu, Enio Snoeijer, subscrevo a presente ata que será assinada pelos membros 43 

presentes. Florianópolis, 16 de novembro de 2020.  44 

Anexo I: Solicitações de trancamento e prorrogação de prazo para defesa de dissertação, 

exame de qualificação e tese de doutorado aprovadas. 

 

Nível Aluno Professor 
Prazo e tipo 

de prorrogação 

ME 
LUIZ ARMANDO 

HAGE 
Prof. Edson Roberto De Pieri 

6 meses – Dissertação de 

Mestrado 

ME 
NILTON BRITO 

AMORIM FILHO 
Prof. Edson Roberto De Pieri 

6 meses – Dissertação de 

Mestrado 

 

Anexo II: Solicitação de indicação de coorientadores aprovada. 

Nível Aluno Orientador Coorientadores 

ME 
JOEL 

SCHNEIDER 

Prof. Daniel Martins 

Lima 

Prof. Daniel Juan Pagano (DAS) 

Prof. Luiz Antônio Maccari (CAC/BNU/UFSC) 
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