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ATA DA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NUCLEO DOCENTE
ESTRUTURANTE DO CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIA
Ata décima quarta reunião ordinária do NDE do
Curso de Engenharia de Energia, realizada no dia 07
de novembro de 2013, às 14h20min, na sala 308 do
Campus Araranguá.
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Aos 07 dias do mês de novembro na sala 308 do Campus Jardim das Avenidas da UFSC de
Araranguá, às quatorze horas e vinte minutos no ano de dois mil e treze, reuniram-seos
seguintes membros do Núcleo Docente Estruturante do curso de Engenharia de Energia,
devidamenteconvocados:'Prof. Rogério Gomes de Oliveira, Prof. César Scharlau,'Prosa. Elite
Sommer, e'Prosa. Mana Angeles Lobo Rácio,'Prosa. Kátia Madruga,'Prosa. Cada d'Aquino e
Prof. Maurício Girardi sob a presidência do'Prof. Fernando Henrique Milanese, Coordenador do
Curso de Engenharia de Energia, que havendo quórum, cumprimentou todos e deu por aberta à
reunião. Em seguida passaram a apreciação dos seguintesitens de pauta: I' Item: Aprovação da
Pauta da 14' reunião ordinária do NDE. Submetido à votação o item foi aprovado por

unanimidade.2' item: Aprovaçãoda ata da 13' reuniãoordináriado NDE do curso de
Engenharia de Energia. Submetido à votação o item foi aprovado por unanimidade. 3' item:
Inclusão de Estágio Não Obrigatório no currículo ENE. Com a palavra a professora Kátia
informou que segundo instruções do Departamento de Ensino é necessário deixar claro para o
aluno que a criação desta disciplina não substitui o Estágio Obrigatório e que a prioridade é o
ensino. Professora Mana sugeriu que fosse criada a disciplina com zero crédito, apenas para

estabelecerum vínculo com a universidade.Após discussõesa professoraKátia ressaltoua
importância de incluir a disciplina na grade curricular do curso, pois além de gerar um vínculo
com a UFSC o aluno receberá certificado. Na sequência indagou quais seriam os pré-requisitos
para disciplina. Professor Rogério opinou para que não houvesse pré-requisito ou se houver que

sqa para que o aluno faça o estágio mais no meio do curso, pois assim já terá adquirido
experiência.ProfessorFernandoressaltoua necessidadede ter um mínimo de horas ou fases
como pré-requisito para que o aluno não inicie o curso e já faça o estágio. Ficou decidido, por
unanimidade, pelo Núcleo Docente Estruturante a criação do Estágio Não Obrigatório, tendo
como pré-requisito a aprovação em doze disciplinas. 4' Item: Outros 'que surgirem. Professor
Fernando indagou sobre novas alterações curriculares do curso de ENE. Após discussões ficou
decidido que o assunto será discutido em uma próxima reunião. Ao final o professor Fernando
agradeceua presençade todos e deu por encerradaa reunião. Não havendo mais nadaa declarar
eu. Franciele de Souza Caetano Vieira, Assistente em Administração da Secretaria Acadêmica,
lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos presentes.
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