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ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NLJCLEO DOCENTE
ESTRUTI.,PRANTEDO CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIA
Ata da vigésil-na sétima reunião ordinária do Núcleo

Docente Estruturante do Curso de Engenharia cle
Energia. realizada no dia 01 de outubro de 2015. às
13h30min.
na
sala
118
Araranguá/.laidim das Ax,unidas.

do

Cama)us

l

No prímeilo dia do mês de outubro do ano de dois mil e quinze. às 13h30min.na sala 118 do
Campus Araranguá. reuniram-se os seguintesmembros do Núcleo Docente Estruturante do curso
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de Energia.

devidamente

convocados:

Prof'essoi

(.asar

(-atando Scharlau.

Prolêssora Cláudia Weber Corseuil. Professor Rogério Gonles de Oliveira. Professor Fcnlando
11enrique Milailese. e Prof'essor Giuliano Arns Rampinelli. sob a Presidência do Prolbssor
Luciano Lopcs Ptltscher. Coordenador do Curso de Engenharia de Energia. .lustiflcaram
ausência: Prole. alise Sommer W'atzko. Proa. Elaine Virmond e Prol. Reginaldo Geremias.
l lavando quórum. Pool. Luciano cumprimentou a todos e deu por aberta a reunião. l)assaltam.

então. à apreciaçãodos seguintesitens de pauta: ]tem ]. Aprovação da pauta da 27" reunião

ordinária do NDE do curso de Engenharia de Energia. A pautafoi colocadaem votaçãoc
aprovadapor unanimidade.Item 2. Aprovação da ata da 26' reunião ordinária do NDE do
curso de Engenharia de Energia. A ata foi colocada eln votação e aprovada por unanimidaclc.

Item 3. Inclusão da disciplina Termodinâmica l como pré-requisito para disciplina
Atmosfera. Prof. Lucíanorelatouo pedidoda Prof'a.Cada de Abriu D'Aquillo. em que constaa
inclusão

da disciplina

ARA7350-Termodinâmica

l como

pié-requisito

f)ara a cliscilllina

ARA7324-Atmosfera. com a .justillcati\a da necessidade de ''cntendinlento da atmoslLra como
uma máquina térmica'' pelos alunos. e o impedimento de alunos da terceira I'ase ou menos
cursarem a cliscilllina Atmost'era. A inclusão do pré-requisito fbi colocada em \'citação c

aprovada por unanimidade.Item 4. Reformulação Curricular. Prof. Luciano relatoucluba

definição do perfil do eglesso. conlbrme discutido na 26" Retmião do NDE não tbi plenamente
e\ecutada. Algumas ideias para a reílormulação curricular foram discutidas pelos presentes.
citando-se a possibilidade de algumas disciplinas do currículo passarem a ser de 3 créditos. e a
possibilidade de o conteúdo de Desenho Técnico ser desen''.'ol\.ido eln partes dc outras

disciplinas. não sendo necessário uma disciplina exclusiva para o conteúdo. Não hou\c

encaminhamentodesse item de pauta. Item 5. Outros que surgirem. Não havendo mais nada a
ser discutido. Prol. Luciano agradeceua presençade todos e deu por encenada a reunião. da
qual. para constar. eu. Franciele de Souza Caetano Vieila. Assistente em Administração da
Secretaria Académica. lacrei a presente ata que. se aprovada. será assinada pelos presentes.
Arglynguá- 01 de outubro de 2015.
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