
8
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPUSARARANGUÁ

CENTRO DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIAS E SAÚDE
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ENERGIA

RODOVIA GOVERNADOR JORGE LACERDA, NO 3201 - JARDIM DAS AVENIDAS
CEP: 88906-072- ARARANGUÁ - SC

TELEFONE: +55 (48) 3721-6a48
)8cwló{.eaer:uísç.br

ATA DA DECIMO REUN]AO EXTRAORDINÁRIA DO NI)l;

DO CtJRSO DE ENGENllARIA DE ENERGIA

Ata da déciilaa reunião extraordinária do NDE do
Curso dc Engenharia dc Energia. realizada no dia 07
de março de 2019. às 14h00min. na sala A-302 da
Unidade .Jardim das Avenidas. do Campus
Araranguá.
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Aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezanove. ás quatorze horas. na sala A-320
do Campus Araranguá. Unidade .jardim das Avenidas. reuniram-se. devidamente convocados. os
seguintes membros do núcleo docente estruturante do curso de Engenharia de Energia:
professora Cada de Abriu D Aquillo. professora Claúdia Webcr Corscuil. l)rof'escora Elaine
Vimlond. prof'cssol-a alise Sommer Watzko- professor Fernando Hcnriquc Milancsc. professor
Thiago Dutra sob a Presidência do professor Rogério Gonles de Oliveira. (. oordenador do Curso
de Engenharia de Energia. .Justificou ausência o professora Luciano Lopes Píistschci. l-lavando
quórum. o professor Rogérío cunlprilnentou os presentes e deu por âtlcltâ à reunião. l:m seguida.
passaram à apreciação dos seguintes itens de pauta: Item 1 : Aprovação da ata da 39" reunião
ordinária do NDE. O professor Rogério colocou cm votação a aprovação da ata cla 39" reunião
ordinária do NDE do Curso de Engenharia de Energia: que f'oi aprovada flor unanimidade. Item
2: Sobre a presidência do NDE e vacância do presidente. O professor Rogétio lez um inlbmle
de que o subcootdenador de curso não é automaticallaente o substituto do ptcsidcnle do NDr{.
uma vcz que o coordenador de curso não é nem }r)ombro nato do NDl: e ]nuito mejlos- scu
presidente nato. De forma que regras para a substituição do presidente do NDLI devem sei item
de pauta numa reunião futura do NDE. atem 3: Apreciação da criação c inserção nos
cura'ículos 2011.1 e 2018.1 da disciplina EESXXXX - Tópicos Especiais com ementa:
"Disciplina de nível superior com tema complementar à formação do aluno com ementa
não passível de validação como uma das disciplinas existentes no curso", com carga horái'ia
72 horas aula e sem pré-requisito, conforme recomendação do colegiada do curso. Após
ampla discussão o professor Rogério colocou o Item de pauta em votação sendo que a criação da
disciplina EESXXXX - Tópicos Especiais com a respectiva ementa loi aprovada poJ
unanimidade, assim como sua inserção como optativa nos cunículos 2011. 1e 2018.1. Item 4:
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Altcl'ação da ementa de todas as disciplin:is de Tópica)s Especiiiis cm Lucrei;} (El:S7341,
EES7342, EES7343, EES7fi10, EES7ú)] l). ,'\ altei'ação fk)i t)testa cm votaçiío c alliox,ada l)or
uilani11aidacle llcaildo todas essas discipli1las. (lue atualrraente .já tem a l aesi-rlíi clllcnta. com a

seguinte eillcllla: Possjbiljtar quc {) :flui o letall:i iníoi'naaçao so1llc tclllas iclilclonadt)s com
gcraçãa. conversão ou utilização de energia não tratados em outras dlsc!})tinas cio culto. assim l
como de tiaíallacntos para eliminar ou millimiza} os resíduos dos l)roccssos clc extinção. Relação
cona;ersãca OU ulilfzação de energia. e quc i)ousam sc1- 81)tDI'dãclos em até 72 h-a. Item 5: Rc\.,irão

dos cui'i'Ícu]o 201].] piora atualização. ratificação cle problemas em pt'é-requisitos,
equivalências, c outras adequações (inclusões e retiradas de {iisciplinas). o 1)t-olbssot

Rogérlo demonstrou as alterações feitas no currículo 20il-l. quc está anexo z] essa ala. .'\l)(bs
ampla discussão o item loi posto ein votação e ft)i aprovado 1)01 unanilllidadc. Etcm 6): 1ievisão
dos cun'ícu]o 2a]8.] para atua]ização. retiHciição (]e prol)ielnas cnt pré-requisitos.
equivalências, e outras adequações (inclusões e retiradas (]c disciplinas). (} proibssor
Rogério dcnlünstrou as alterações faltas ilo cubículo 201 8-1. quc está anexo it essa ata. ,.\t}(}s
anlFlla discussão Q itcnl tot l)testo cln votação c lol a})roçado flor una111nlidadc. o 1)rcs!(lente (io
Nr)E agradeceu a presença de todos e encerrou a retlnião- cla qual c\l. »laximiliano l,conter .rosé
iavrci a presente ata club. se apto\ada. será assinada pelos l regentes ilt} rcu11ião.
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Professo! Rogério(.comes dc(1)1 iveíla:--.

Pioíbssora Ca!-la (te .'\ breu D .Acluino...:.,,:L..:F.)*.

Professor-a(. laúdia W:cbcr Co

Prolbssora Elaine Virmonci M
. ").'~.':...{Ptofbssora i:liso Sommcr \X'atzko

Ploíbssor Fcl-nando l {entique Nlilanese
«,-/

i)FQfbsstoF T,uciano Lapas })fílscher......... '' ,.l.:....l

Pi'o lasso r Th ia go [)u lra . . . . . . ,-'':'-:iimí-bj;.;-;:..=; . .. ..
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