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ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NUCLEO DOCENTE
ESTRUTURANTE DO CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIA
Ata

da 'ç,igésima primeira

reunião

ordinária

do

Núcleo Docente Estruturantedo Curso de
Engenharia
de Energia;realizadano día 06 de
novembrode 2014. às 14h20min.na sala 308 do
Campus Araranguá/.lardil-ndas Avenidas.
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Aos seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze. às }4h20min: na sala 308 do
Campus AI'aranguá. reuniram-se os seguintes membros do Núcleo Docente Estruturante do curso
de Engenharia de Energia: dex'idamenteconvocados: Professor Rogério Clomes de Oliveira:
Professor Bernarda Walmot Borgas. Prof'essoraClaudia Weber Corseuil. Professora Elite
Meister Sommer. Professor César Cataldo Scharlau- Professora Mana Angeles Lobo Rácio e
Professora Kátia Cilene Rodrigues Madruga sob a Presidência do Prol'essor Ferrando Milanesa.
Coordenador do Curso de Engenharia de Energia. Havendo quórum o Professor Fernando
cumprimentou a todos e deu por aberta a reunião. Passaram então. a apreciação dos seguintes

itensde pauta:Item 1. Aprovação da pauta da 21' reunião ordinária do NDE do curso de
Eng" de Energia. Prof'essoraElise solicitou inclusãodo item: Criação da disciplinade TCCI .
que ficou como item de n'. 6. PI'ofessora Katia solicitou a inclusão do item: Relatório de Estágio.

que ficou como n'. 7.Item 2. Aprovação da ata da 20' reunião ordinária do NDE do curso de

Eng' de Energia. A ata foi aprovadapor unanimidade.Item 3. Aprovação da ata da 19"
reunião ordinária do NDE do curso de Eng' de Energia. A ata foi aprovada por tmanimidade.
Item 4. Inclusão de pré-requisito(s) na disciplina Medicina e Segurança no Trabalho.
Prof'essor Ferrando explicou que a Prof'essoraElaine. que leciona a disciplina. solicitou a
inclusão devido ao fato de que muitos alunos das primeiras fases estão cul'sendo esta disciplina.
da 10' f'ase.Professora Katia sugeriu incluir como pré-requisito a disciplina ARA71 45 - Gestão e
Eficiência Energética. .já que a ementa desta disciplina .lá aborda o tema Saúde Ocupacional.
discutido em mais detalhes em ARA7147 - Medicina e Segurança no Trabalho. O NDE aprovou

por unanimidade a inclusão. Item 5. Unificação dos estágios curriculares ENE. Prol'essora
Katia Madruga. coordenadora de estágio. sugeriu que o Estágio Obrigatório 1. da 6' fase. e que
tem carga de 144 h.a.. fosse suprimido e que essas 144 h.a. fossem acrescentadas na carga de
Estágio Profissional. da 9' fase. que iria então dos anuais 288 h.a. para 432 h.a. Prof'essor
Fernando salientou que uln estágio com carga de 144 h.a. é reduzido demais- assim como um de
244 h.a. Professora Kátia explicou que já existem vários alunos programados para cursar Estágio

e seja leira
Obrigatório l elll 2015-1 e
e opinou
opinou pela
pela extinção;desde
extinçêy; desde clq\se.ja leira a partíi de 2015-2. Professor
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Fernando lembrou que os alunos que estão atualmentena 3' fase serão os primeiros a não cursar
Estágio Obrigatório 1, da 5' fase e que eles estarão cursando Estágio Profissional, da 9' fase,
apenas no semestre 201 7-2. O NDE aprovou por unanimidade a extinção da disciplina AjiA7390
Estágio Obrigatório l a partir do semestre 2015-2 e o aumento da carga horária de ARA7393Estágio Profissional para 432 h.a. Item 6. Criação da disciplina de TCC-l. Professora Elise,
que ministra a disciplina ARA7394 - Trabalho de Conclusão de Engenharia, salientou que um
semestre é um intervalo de tempo muito curto para a elaboração do trabalho de conclusão e
sugeriu que fosse feito em dois semestres, através de duas disciplinas: Trabalho de Conclusão de
Curso l (TCC-l) e Trabalho de Conclusão de Curso ll (TCC-2). Para não afetar a carga horária
do curso, a disciplina ARA7337 - PrometoMultidisciplinar em Engenharia, de 2 h.a. e que está da
6' fase, passaria a se chamar Trabalho de Conclusão de Curso l e seria realojada na 9' fase do
currículo, junto com Estágio Profissional. A atual disciplina ARA7394 - Trabalho de Conclusão
de Engenharia passaria a se chamar Trabalho de Conclusão de Curso ll (TCC-2) e continuaria na
10' fase. Professora Mana e Professor Fernando lembraram que, como os atuais alunos das 6', 7':
8' e 9' fases já cursaram ARA7337 - PrometoMultidisciplinar em Engenharia, os primeiros
alunos a se matricular em TCC-l só iriam fazê-lo no semestre 2016-2, já que estes estão
atualmentena 5' fase. No entanto, Professor Fernando sugeriu não mais oferecer a disciplina
ARA7337 - Projeto Multidisciplinar em Engenhariajá a partir de 2015-1. O NDE deliberou pelo
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encaminhamentoda proposta ao Colegiado ENE e solicitar que seja ouvida a opinião do
Professor Reginaldo Geremias, que leciona a disciplina e que é membro do Colegiada ENE.
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professor orientador efetua a leitura da prova, do relatório de estágio e sugeriu que o supervisor
de estágio, da instituição onde o estágio acontece, deveria aprovar formalmente o relatório antes
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Item 7. Relatório

de estágio. Professora Kátia lembrou o NDE

que atualmente apenas o

que este seja apresentadoao professor da disciplina. Professora Kátia ressaltou que a
Coordenação do Curso deveria ficar com uma cópia digital do relatório. O NDE aprovou por
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unanimidade a exigência de que o supervisor de estágio aprove o relatório antes do mesmo ser

54

apresentadoà UFSC e que uma cópia digital seja entreguena coordenaçãode curso. Item 8.
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Regimento para o TCC. Dando continuidade ao trabalho iniciado na 19' reunião ordinária do
NDE, foram discutidos vários artigos do regimento em elaboração. Após várias ponderações
assunto ainda não foi finalizado e deve ser retornadona próxima reunião do NDE. Devido a
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compromissos didáticos de alguns professores que deixaram a reunião. Item 9. Outros que
surgirem: Não havendo mais nada a ser discutido, o Professor Fernando agradeceu a presença
de todos e deu por encerradaa reunião, da qual, para constar, eu, Franciele de Souza Caetano
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Vieira. Assistenteem Administraçãoda SecretariaAcadêmica,lavrei a presenteata que, se
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aprova

será assinada pelos presentes.Ararangu$i. 119
9 de
de n(
novembro de 04 de 2i
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