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Aos dezoito dias do mês de março de 2021, às 16h30min, através de videoconferência com 1 

transmissão em tempo real através do canal UFSC Campus Joinville, no Youtube, estiveram 2 

reunidos os membros do Colegiado Pleno do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e 3 

Ciências Mecânicas (Pós-ECM), em caráter extraordinário, para discussão e deliberação dos 4 

seguintes pontos de pauta: 1. Apresentação do edital de seleção acadêmica 2021-1. O 5 

Coordenador abriu a reunião agradecendo a presença de todos e deu início a apresentação do 6 

edital para esclarecimento de eventuais dúvidas. 2. Sorteio das vagas reservadas às ações 7 

afirmativas, conforme deliberação do Colegiado Delegado. Foram sorteadas o total de sete vagas 8 

para candidatos (as) negros (pretos e pardos) e indígenas, distribuídas da seguinte forma entre as 9 

áreas de concentração:  Desenvolvimento de Sistemas de Engenharia - duas vagas (uma vaga 10 

para o Prof. Régis Kovacs Scalice e uma vaga para o Prof. Thiago Antonio Fiorentin), Materiais - 11 

duas vagas (uma vaga para o Prof. Breno Salgado Barra e uma vaga para o Prof. Luciano Senff) e 12 

Fenômenos de Transporte - três vagas (uma vaga para o Prof. Jorge Luiz Goes Oliveira, uma 13 

vaga para o Prof. Leonel Rincon Cancino e uma vaga para a Profª Talita Sauter Possamai). Foram 14 

sorteadas três vagas para candidatos (as) com deficiência, com base nas categorias discriminadas 15 

no Decreto n° 3.298/99, em seus Arts. 3° e 4° (com a redação dada pelo Decreto n° 5.296/04), e 16 

no Art. 2° da Lei n° 13.146/15, distribuídas da seguinte forma entre as áreas de concentração:  17 

Desenvolvimento de Sistemas de Engenharia - uma vaga (Prof. Xisto Lucas Travassos Junior), 18 

Materiais - uma vaga (Prof. Claudimir Antonio Carminatti) e Fenômenos de Transporte – uma 19 

vaga (Prof. Rafael de Camargo Catapan). O link da transmissão ao vivo do sorteio bem como a 20 

tabela de vagas serão disponibilizados na página do programa. Nada mais havendo a tratar, o 21 

Coordenador encerrou a reunião e eu, Gislaine Palmeira da Silva, lavrei esta ata que segue 22 

assinada por mim e pelos demais membros presentes na reunião. 23 
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