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ATA DA OITAVA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO NDE DO CURSO DE
ENGENHARIADEENERGIA

Ata da oitava reunião extraordinária do NDE do

Curso de Engenharia de Energia, realizada no dia 25
de outubro de 201 8. às 14h00min. na sala A-1 1 8 da
Unidade .Jardim das Avenidas. do Campus
Araranguá.
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Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito. ás quatorze horas. na sala A-118 do Campus
Jardim das Avenidas em Araranguá. reuniram-se os seguintes membros do Colegiada do curso dc Engenharia de
Energia. devidamente convocados: professora Cada de Abriu D Aquino. professora Claúdia Wcber Corseuil.
professora Elaine Virmond. professora Elise Sommer Watzko. professor remando Henrique Milanesa. professor
Luciano Lopes Pfítscher e professor Thiago Dutra sob a Presidência do professor Rogério Games de Oliveira.
Coordenador do Curso de Engenharia de Energia. Havendo quórum. o professor Rogério cumprimentou os presentes
e deu por aberta à reunião. Em seguida. passaram à apreciação dos seguintes itens de pauta; Item 1 : Aprovação da
ata da 7' reunião extraordinária do NDE. O professor Rogério colocou em votação a aprovação da pauta da 7"
Reunião Extraordinária do Colegiada do Curso de Engenharia de Energia e a mesma foi aprovada por unanimidade.
Item 2: Papel do NDE ao propor melhorias no curso levando em consideração os relatórios da comissão
própria de avaliação(CPA). Foi decidido que o NDE írá agir conforme a demanda do Colegiada. ou se.ja, írá tratar
dos assuntos que o colegiado. após analisar o relatório de avaliação da CPA do semestre anterior. considerar que é
de competência do NDE. Item 3: Compatibilização de equivalências de disciplinas conforme consta nas
portarias 709/2017/PROGRAD e 833/2017/PROGRAD em nova portaria. Após ampla discussão o proíêssor
Rogério colocou o item em votação. e o mesmo foi aprovado por unanimidade à compatibilização de equivalências
de disciplinas. conforme memorando a ser enviado pela coordenação de curso ao DEN da PROGRAD. Item 4:
Mudança de fase das disciplinas PQM733ó da 6" para a 4" fase e de EES7325 da 4" fase para a f)" fase, e
ajustes relacionados a essa mudança. O professor Rogério colocou o item em votação e o mesmo f'oi aprovado por
unanimidade e será encaminhado ao Colegiado do curso para apreciação. Item 5: Exclusão da disciplina EES7351
de 72 h-a da 4" fase do currículo 2011.1 e inclusão das disciplinas EES7366 de 36 h-a na 4" fase e EES7382 de
36 h-a na 6" fase do currículo 2011.1, com os mesmos pré-requisitos utilizados no currículo 2018.1. Após
ampla discussão entre os presentes o item de pauta foi posto em votação. e o mesmo foi aprovado por maioria dns
votos. porém com a disciplina EES7382 sendo colocada na 7' fase ao invés da 6 " fase. Item 6: Inclusão das
disciplinas CIT7586 - Gestão de Projetos 1(72 h-a) e CIT7590 -Ciência, Tecnologia e Sociedade(72 h-a), cada
uma delas, tendo como pré-requisito 2592 h-a, como optativas nos currículos 2018.1. O professor Rogério
colocou o item de pauta em votação e o ]nesmo foi aprovado por unanimidade. Item 7: Exclusão das disciplinas
optativas CIT7210 - Gestão de Projetos (72 h-a) e CIT7137 -Ciência, Tecnologia e Sociedade (54 h-a) do
currículo 2018.1. Após ampla discussão o NDE o item foi aprovado por unanimidade. e caso algum aluno .já tenha
cursado a disciplina CIT7137, que ela possa ser validada como a EES761 1. Item 8: Inclusão de equivalência
entre as disciplinas CIT7210 e CIT7586. O professor Rogério explanou sobre o item de pauta e em seguida
colocou o mesmo em votação. O item foi aprovado por unanimidade. Item 9: Inclusão de disciplinas diversas do
departamento de computação como disciplinas optativas nos currículos 2018.1 e 2011.1. O NDE sugeriu que
6osseln incluídas as disciplinas DEC753 1 - Programação l e DEC7532 Programação ll no currículo 20 1 8-1 . item
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10: Apreciação da proposta do colegiado de curso em tornar EES7327 - Biorreatores (currículo 201 1.1) em
disciplina optativa para ambas as ênfases. O professor Rogério expôs que essa disciplina já é optativa para a
ênfase de Sls/e/nas de Conversão, sendo que o Departamento de Energia e Sustentabilidade tem dificuldade para
alocar professor para essa disciplina, uma vez que a procura é muito baixa, e mesmo sem procura, em alguns
semestres, além de que, o conteúdo visto nessa disciplina pode ser visto em outras disciplinas do novo currículo e
que são oferecidas todos os semestres, tais como a disciplina Prodzição de Bloco/27ózisfhefs e Coprodu/os
(ZZiS7340P. Após ampla discussão o item foi posto em votação e aprovado por maioria. Item 11: Revisão dos
títulos e número de exemplares da bibliografia das disciplinas do curso. Foi decidido pelo NDE por
unanimidade que o trabalho de revisão dos títulos e números de exemplares da bibliografia das disciplinas do curso
será feito até o final do ano. Foi apresentado pelo professor Rogério o formulário para a revisão dos exemplares da
biblioteca. E o formulário será analisado pelos integrantes do NDE até segunda-feira 29/10/20 1 8 para verificar se há
a necessidade de alteração do mesmo. O formulário será encaminhado aos coordenadores de ensino dos
departamentos que ministram disciplinas ao curso de Engenharia de Energia. O coordenador agradeceu a presença
de todos e encerrou a reunião, da qual eu, Maximiliano Leonor José lacrei a presente ata que, se aprovada, será
assinada pelos presentes na reunião.
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Professor Rogério Gomos de Oliveira

Professora Cada de Abreu D 'Aquino. .c
Professora Claúdia Weber

Professora Elaine Virmond

Professora Elite Sommer Watzko
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Professor Fernando Henrique Milanese

Professor Luciano Lopes Pfitscher

Professor Thiago


