
  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO TECNOLÓGICO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE 

AUTOMAÇÃO E SISTEMAS 

 

ATA Nº 4/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 25 de maio de 2020, às 

14 h, por videoconferência. 

  

No vigésimo quinto dia do mês de maio 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° 4/PPGEAS/2020, enviada aos membros do colegiado delegado no dia 22 4 

de maio 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. Carlos Barros Montez, prof. Julio Elias Normey-Rico, prof. Ricardo José Rabelo e 7 

os representantes discentes Diogo Ortiz Machado, Matheus Sachet e Danilo Giacomin 8 

Schneider. Havendo número legal, deu-se início à reunião com o seguinte expediente. 9 
Informes: O coordenador comentou sobre a discussão institucional a respeito da 10 
retomada das aulas da pós-graduação por videoconferência durante a Covid-19. No 11 

PPGEAS, foi realizado um levantamento preliminar, por meio de questionário eletrônico 12 
enviado aos acadêmicos, sobre a possibilidade de realização de disciplinas na modalidade 13 

videoconferência. Os resultados desse levantamento serão utilizados para discussão do 14 
tema na reunião da Câmara de Pós-Graduação do dia 27 de maio de 2020. O coordenador 15 
informou ainda o prazo para envio das informações da Plataforma Sucupira à Pró-Reitoria 16 
de Pós-Graduação que ocorrerá até o dia 15 de junho de 2020, conforme Ofício n. 17 

45/2020-DAV/CAPES enviado aos programas de pós-graduação no 16 de abril de 2020. 18 
O coordenador informou ainda que até o dia 5 de junho de 2020 os mestrandos e 19 
doutorandos bolsistas CNPq poderão solicitar prorrogação das bolsas por até 2 meses, 20 
com base no informe n. 4/CNPq, de 6 de maio de 2020, disponível no site dessa agência 21 

de fomento. Item 1. Solicitações de banca de dissertação, exame de qualificação, tese 22 
e relator de doutorado. Aprovação ad referendum da coordenadoria. Aprovada por 23 
unanimidade, conforme Anexo I. Item 2. Solicitação de defesa em inglês do aluno 24 

Leonardo Salsano de Assis, sob orientação do Prof. Eduardo Camponogara. 25 
Aprovada por unanimidade. 3. Assuntos Gerais. Não houve. Nada mais havendo a tratar 26 
foi encerrada a reunião e eu, Enio Snoeijer, subscrevo a presente ata que será assinada 27 
pelos membros presentes. Florianópolis, 25 de maio de 2020.  28 
 

 

 



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 

DO 
RAMIRO SARAIVA 

DA SILVA 

Alexandre Trofino Neto (DAS) 

Flávio Silvestre (TU Berlim) 

Daniel Coutinho (DAS) 

Ubirajara Franco Moreno (DAS) 

19/5/2020 
Comissão de 

Bancas 

Tese de 

Doutorado 
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