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ATA DA DÉCIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NUCLEO DOCENTE
ESTRUTURANTE DO CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIA

Ata da décima nona reunião ordinária do Núcleo
Docente Estruturante do Curso de Engenhaia de
Energia, realizada no dia 04 de setembro de 201 4. às
14h20min, na sala 308 do Campus
Araranguá/Jardim das Avenidas.
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Aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mi] e quatorzel às ] 4h20min, na sala 308 do
Campus Araranguá, reuniram-se os seguintes membros do Núcleo Docente Estruturante do curso
(ie Engenharia de Energia, devidamente convocados: Professor Rogério Gomos de Oliveira.
Professora alise Meister Sommer, Professor César Catando Scharlau, Professora Mana Angeles
Lobo Regia. Professora Cláudia Weber Corseiul e Professora Kátia Cilene Rodrigues Madruga
sob a Presidêllcia do Professor Fernando Milanese, Coordenador do Curso de Engenharia de
Energia. Justificou a ausência o Professor Bemardo Walmott Borges. Havendo quórum o
Professor Fernando cumprimentou a todos e deu por aberta a reunião. Passaram então, a
apreciação dos seguintes itens de pauta: Item 1. Aprovação da pauta da 19' reunião ordinária
do NDE do curso de Eng' de Energia: Submetida a votação a pauta foi aprovada por
unanimidade. Item 2. Aprovação da ata da 18' reunião ordinária do NDE do curso de Eng'
de Energia: a ata foi aprovada por unanimidade. Item 3. Inclusão do.pre-requisito Conversão
Eletromecânica (ARA 7371) na disciplina Energia Eólica (Alia 7302». A inclusão do pré-
requisito fol aprovada por unanimidade. Item 4. Regimento para o TCC: Professora

Elite

apresestou proposta de texto para o regimento: Os membros presentes solicitaram várias
alterações ao texto proposto. Após discussão. não houve a definição de uma versão final.

Ficou

decidido por unanimidade a retomada do item na próxima reunião. Item 5. Padrão para planos
de Ensino: Professor Ferrando explicou que a Secretaria Acadêmica detectou erros nas ementas
de alguns planos de ensino do semestre 201 4-2, que foram aprovados pelo colegiado ENE

Dada

a ím nente visita da comissão do MEC para reconhecimento do curso, Professor Fumando
expressou preocupação com outros planos que possam estar errados e que não foram

detectados.

Ele sugeriu que a coordenação envie um e-mail a todos os professores da Eng. de Energia.
pedindo que estes reviseln as ementas dos seus planos de ensino de forma a garantir que a
mesma constante no currículo do curso disponível no CAGR. Item 6. Representante ENE no
COBENGE 2014: Professor Fernando lembrou que no congresso, que ocorrerá de ]6 a ]9 de
setembro em Juiz de Fora-MG, haverá uma plenária para tratar dos cursos de Engenharia de
Energia e seu cadastro no sistema CONFIA/CRER. Explicou ainda que dois alunos
representantes do centro acadêmico da ENE, CAENE, estão dispostos .a participar do congresso,
desde que hajam recursos financeiros para tal. Professor Fernando lembrou ain(ia que enviou um
e-mail a todos os professores da ENE, procurando professores que desejassem representar o
curso de Eng. de Energia da UFSC no COBENGE. Após ponderações, nenhum professor
manifestou interesse e o NDE não nomeou ninguém como representante ENE no COBENGE.
Item 7. Reformulação do currículo ENE: Devido a compromlslif:!; de ensj:S) de ,31g:l1ls
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professores que deixaram a reunião, esta foi encerrada antecipadamente por falta de quórum.
Item 8. Outros que surgirem: Não havendo mais nada a ser discutido, o ProfessorFemando

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual, para c.instar, eu, Franciele
de Souza Caetano' Vieira, Assistente em Administração da Secretaria Acadêmica, lavrei a
presente ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes. Araranguá, 04 de setembro de 2014.
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