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ATA DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDWÁR]A DO NUCLEO DOCENTE
ESTRUTURANTE DO CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIA

Ata da tl-igésima primeira I'eunião ordinária do
Núcleo Docente Estruturante do Curso de
Engenharia de Energia. realizada no dia 13 de
outubro. às ]4h00nlill. na saia 31] do Campus
Alaranguá/Jatdinl das Avenidas.

Aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mi] e dezesseis: às ]4h00illin. na gaja 31 1 do
Campus Araranguá. I'euniram-se os seguintes membros do Núcleo Docente Está'uturante do cul-se
de Engenharia de Energia. devidamente convocados: Prof. Casar Catando Scharlau. Profa. Elite
Sommer Watzko. Prof. Bel'nardo Walmott Borges. Prof. Reginaldo Gel'emias. Prof. Ferrando
Henrique Milanese. Profa. Cláudia Weber Corseuil. Prof. RogéJ'io Gomes de Oliveira e Prof.
Giuliano Ams Rampinelli. sob a Presidência do Prof. Luciano Lopes Pfitscher. Cooidenadol' do
Curso de Engenhal-ia de Energia. Havendo quórum. Prof. Luciano cumprimentou a todos e deu
por abel-ta a reunião. Passaram. então. à apreciação .dos seguintes itens de pauta: Item l.
Aprovação da pauta da 31' reunião ordinária do NDE do curso de Engenharia de Energia.
Prof. Reginaldo solicitou a inclusão do item: O/ga/z/:açZ7o da d/scu.ç.\âo .se/)/ÍP /(l/b//77i//açâo
ct//f/cl//í//-. que passou a ser o quarto item da pauta. Colocado em votação. a pauta foi aprovada
por unanimidade. Item 2. Aprovação da ata da 30' reunião ordinária do NDE do curso de
Engenharia de Energia. A ata. enviada previamente por e-mail. foi colocada em votação e
aprovada pol unaninaidade. Item 3. Proposta de substituição da disciplina ARA7140 -
Programação em Computadores l pela disciplina ARA7143 -- Lógica de Programação Prof.
Luciano plopõs a substituição da disciplina ARA7140 pe]a disciplina ARA7]43. e t'ealizou a
leitura das ementas das referidas disciplinas. Prof. Luciano explicou que ARA7 140 é oferecida
pela Coordenadoria Especial do TIC. mas o prof'essor da turma da Engenharia de Energia tem
sido alojado pelo Depal'talento de Engenhat-ia da Computação. em função:do perfil de
proglanlação desejado para o curso. Além disso. o Cut'se de TIC. com o qual a Ellgenhal'ia de
Energia conapal'filha a disciplina. plopõs alteração cun'iculal- no semestre coerente. sendo que
nessa pl'oposta ARA7]40 deixai'á de ser compartilhada entre esses cllrsos. O enf'oque da
disciplina ARA7143 foi discutido. A disciplina ARA7]43 é oferecida pelo .Departamento de
Engenhal-ia de Computação. e poderia ser compartilhada entre os cursos de Engenharia da
Computação e Engenharia de Energia. Após esclarecimentos e discussão. colocado em votação
o NDE aprovou poi unanimidade a substituição de ARA7] 40 - Programação e.m Computadores
1. par ARA7143 -- Lógica de Progt-ablação. no Cun'ículo do Curso de Engenharia de Energia.
Item 4. Organização da discussão sobre reformulação curricular. Prof. Reginaldo propôs
que o NDE Ol-ganizasse uma agenda para as reuniões de discussão subi'e a refollnulação
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cul-riculal' da Engenharia de Energia. previstas pala os dias 26 e 27 de outubro. Após discussões.
foi sugerida a seguinte Organização das ati-,,idades: Dia 26/10. quanta-feira: Manhã -
apresentação illicial com Ol-tentações gerais e discussão entre professor-es das áreas afins.
fomlando gl-upos: Tarde - reunião geral ente-e os grupos. e com a participação dos representantes
discentes. para ampla discussão das propostas e questões de maior impacto na mudança do
cura-ícujo: Dia 27/1 0. quinta-feira: Manhã continuação e finalização da discussão gel-al: Tarde
ajustes finais e elaboração da proposta. Prof. Luciano ficou i-esponsável de encaminhar
melasagem eletrõnica aos professores do culto. convidando-os a participar das reuniões e
infolanando soba-e a agenda sugerida. Item 5. Outros que surgirem. Não havendo mais nada a
ser discutido. Prof. Luciano agradeceu a pl'esença de todos e deu por encenada a reunião. da qual
lavrou a presente ata que, se aprovada. será assinada pelos presentes. AJalanguá. 1 -3 de outubro
de 20}6
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