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

Ata da vigésima oitava reunião ordinária do Núcleo
Docente Estruturante do Curso de Engenharia de
Energia, realizada no dia 31 de março de 2016, às
14h20min, na sala 312 do Campus
Araranguá/Jardim das Avenidas.

l
No trigésimo primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às 14h20min, na sala
312 do Campus Araranguá, reuniram-se os seguintes membros do Núcleo Docente Estruturante
do curso de Engenharia de Energia, devidamente convocados: Prof. César Cataldo Scharlau,
Prosa. Elite Sommer Watzko, Prosa. Elaine Virmond, Prof. Reginaldo Geremias, Prof. Fernando
Henrique Milanese, Rogério Gomos de Oliveira, e Prof. Giuliano Arns Rampinelli, sob a
Presidência do Prof. Luciano Lopes PHltscher, Coordenador do Curso de Engenharia de Energia.
JustiHlcou ausência: Prof. Prosa. Cláudia Weber Corseuil. Havendo quórum, Prof. Luciano
cumprimentou a todos e deu por aberta a reunião. Passaram, então, à apreciação dos seguintes
itens de pauta: Item 1. Aprovação da pauta da 29' reunião ordinária do NDE do curso de
Engenharia de Energia. Colocado em votação, a pauta foi aprovada por unanimidade. Item 2.
Aprovação da ata da 28' reunião ordinária do NDE do curso de Engenharia de Energia. A
ata, enviada previamente por e-mail, foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Item
3. Apreciação e Aprovação do Prometo Político Pedagógico do Curso. Prof. Luciano salientou
que o PPC fora encaminhado previamente por e-mail, destacando as alterações realizadas.
Também relembrou que, conforme discutido na 28' Reunião do NDE, o PPC fora atualizado com
as modificações curriculares realizadas nos semestres recentes e que não houve alterações
sjgnificativas além destas, visto que a ideia é fazer uma reformulação mais ampla no PPC até o
final do ano. Prof. Luciano expôs o PPC com o projetor multimídia e efetuou a leitura de cada
item alterado. As seguintes alterações foram discutidas: i) objetivos do curso, ii) inclusão da
disciplina ARA7137 - Ciência, Tecnologia e Sociedade no currículo do curso, para contemplar o
solicitado na Resolução CNE/CP n' 1, de 30 de rrlaio de 2012, que trata da Educação em Direitos
Humanos, iii) atualização dos visiogramas das disciplinas, iv) atualização do texto sobre a
estrutura administrativa do Centro, v) alterações de pré-requisitos. Em relação aos pré-requisitos,
as seguintes modificações foram discutidas: i) exclusão de ARA71 13-Química Geral como pré-

isito para ARA7325-Poluição Ambiental, pois essa já possui como pré-requisito a disciplina
ARA7334-Laboratório de Química, ii) a]teração de 20] 6 horas para 1296 horas do pré-requisito
de ARA7122-Elaboração de Trabalhos Académicos, com a justificativa de atender alunos que
participam de iniciação científica e desejam trabalhar antecipadamente a escrita técnica, e com a
perspectiva de mudar a posição da disciplina na grade curricular para as fases iniciais, iii)
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exclusão de ARA71 04-Algebra Linear como pré-requisito para ARA7524-Pesquisa Operacional,
pois essa já possui como pré-requisito a disciplina ARA7142-Cálculo Numérico em
Computador, iv) exclusão de ARA7145-Gestão e Eficiência Energética como pré-requisito de
ARA7147-Medicina e Segurança do Trabalho, com a justificativa de que o pré-requisito atual
não corresponde à necessidade prévia de conhecimento para cursar a disciplina; como pré-
requisito para ARA7147 foi sugerido 2916 horas, que corresponde ao aluno ter cursado a 7' fase
do curso, v) inclusão de 2556 horas como pré-requisito para as disciplinas ARA7210-Gestão de
Projetos, ARA7212-Empreendedorismo e ARA7226-Plano de Negócios, que haviam sido
incorporadas ao currículo do curso sem pré-requisitos. Colocado em votação, o PPC da
Engenharia de Energia foi aprovado por unanimidade. Item 6. Outros que surgirem. Não
havendo mais nada a ser discutido, Prof. Luciano agradeceu a presença de todos e deu por
encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Luciano Lopes Pfitscher, Coordenador do Curso
de Engenharia de Energia, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes.
Araranguá, 31 de março de 2016. . ,,:/
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