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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO TECNOLÓGICO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE 

AUTOMAÇÃO E SISTEMAS 

 

ATA Nº 5/2021/PPGEAS 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 12 de abril de 2021, às 

14h30, por videoconferência. 

  

No décimo segundo dia do mês de abril de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e trinta 

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

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

UFSC, conforme convocação n° 5/PPGEAS/2021, enviada aos membros do colegiado 

delegado no dia 8 de abril de 2021. Compareceram à reunião: prof. Werner Kraus Junior, 

coordenador do PPGEAS, prof. Jomi Fred Hübner, subcoordenador do PPGEAS, os 

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

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

Myagyh Augusto Pires Miranda e Aline Evangelista Rubenich. Havendo número legal, 

deu-se início à reunião com o seguinte expediente. Ordem do dia: Alteração de pauta. 

O coordenador solicitou a troca do item 6 para item 4 da pauta, que foi aprovada por 

unanimidade. Item 1. Solicitações de banca de dissertação, exame de qualificação, 

tese e relator de doutorado. Aprovação de ad referendum da coordenadoria. 

Aprovadas por unanimidade, conforme Anexo I. Item 2. Solicitação de trancamento e 

prorrogação de prazo para defesa de dissertação, exame de qualificação e tese de 

doutorado. Aprovada por unanimidade, conforme Anexo II. Item 3. Solicitação de 

indicação de coorientadores. Aprovada por unanimidade, conforme Anexo III. Item 4. 

Solicitação de entrega fora de prazo da dissertação de Gustavo Rezende Silva. 

Aprovada por unanimidade. Item 5. Redação da Resolução 6/PPGEAS/2019 sobre 

exame de qualificação de doutorado em relação à presidência da sessão de defesa. O 

coordenador encaminhou o questionamento da comissão de avaliação de bancas a 

respeito da necessidade de haver um membro do PPGEAS na presidência das bancas de 

exame de qualificação de doutorado, uma vez que na resolução interna n. 

6/PPGEAS/2019, que trata do tema, não consta tal obrigatoriedade. Após discussão entre 

os membros, o prof. Max Hering de Queiroz sugeriu mudança de redação art. 3o, §1o da 

resolução na forma seguinte: onde se lê “um dos membros da banca examinadora receberá 

a atribuição suplementar de presidir os trabalhos durante o exame de qualificação”, 

escreva-se “um dos membros do PPGEAS na banca examinadora (…)”. A nova redação 

foi aprovada por unanimidade. O coordenador sugeriu, ainda, a inclusão de um membro 
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do colegiado delegado para participar da comissão de bancas. O prof. Daniel Ferreira 

Coutinho se dispôs a participar dessa comissão. Item 6. Aprovação do calendário 

acadêmico de 2021 do PPGEAS. O coordenador apresentou a proposta do calendário 

acadêmico para 2021. Após discussão entre os membros, decidiu-se incluir anotações 

suplementares no calendário acadêmico:  período de orientações acadêmicas (de 7/6 a 

11/6), defesas de projeto de dissertação de mestrado (de 16/8 a 20/8) e apresentação dos 

temas de mestrado (de 27/9 a 1/10). Finalizadas as discussões, a proposta discutida foi 

aprovada por unanimidade, conforme Anexo IV. Nada mais havendo a tratar foi encerrada 

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

presentes. Florianópolis, 12 de abril de 2021.  

 

Anexo I – Solicitações de banda 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 

MARDUCK 

MONTOYA 

HENAO 

Hector Bessa Silveira (DAS) 

Durval José Tonon (UFG) 

Marcelo de Lellis (DAS) 

6/4/2021 
Comissão de 

Bancas 

Ex. 

qualificação 

ME 
JOÃO GABRIEL 

ZAGO 

Fábio Baldissera (DAS) 

Maurício Figueiredo (UFSCar) 

Jomi Hübner (DAS) 

Marcelo Stemmer (DAS) 

5/4/2021 
Coordenação 

do PPGEAS 

Dissertação 

de 

Mestrado 

 

 

Anexo II – Solicitação de prorrogação, aprovação de ad referendum da coordenadoria, 

aprovada. 
Nível Aluno Professor Prazo e tipo 

de prorrogação 

ME GABRIEL BRUZACA 

CAVALCANTE 
Prof. Daniel Martins Lima 

3 Meses – prorrogação de 

defesa 

 

Anexo III - Solicitação de indicação de coorientadores aprovadas. 

Nível Aluno 
Orientador 

 
Coorientadores 

DO 
JAQUELINE 

VARGAS 

Prof. Eugênio de Bona 

Castelan Neto 
Prof. José Mário Araújo (IFBA) 

ME 
CAIO HENRIQUE 

OLIVEIRA CUNHA 

Prof. Eduardo 

Camponogara 
Prof. Laio Oriel Seman (UNIVALI) 
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Anexo IV – Calendário acadêmico do PPGEAS para o ano letivo de 2021 

 

1o Semestre  

7/6 – 11/6 
matrícula do 1o  e 2o bimestre e orientações 

acadêmicas 

14/6 início do 1o bimestre 

6/8 fim do 1o bimestre 

2/8 – 6/8 ajuste de matrícula 2 bimestre 

9/8 início do 2o bimestre 

16/8 a 20/8 defesas de projeto de dissertação de mestrado 

1/10  fim do 2o bimestre 

27/9 a 1/10 apresentação dos temas de mestrado 

 

2o Semestre  

18/10 – 22/10 matrícula 3o e 4o bimestre 

25/10 início do 3o bimestre 

17/12 fim do 3o bimestre 

19/12 início do recesso escolar 
 

24/1/22 – 
28/1/22 

ajuste de matrícula do 4o bimestre 

30/1 término do recesso escolar 

31/1 início do 4o bimestre 

26/3  fim do 4o bimestre 
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