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.ATA D/\ I'RIGESIN4A SEGUNDA REUNIÃO ORDINARJA DO NUC'LEO DOCENTE

ESTRLJTLJRANTEDO CURSO DE ENGENllARIA DE ENERGIA

Ata da trigésima segunda reunião ordinária do

Núcleo Docente Esüuturantedo Curso de
Engenhariade Energia. realizadano dia 16 de
março. às 14h00min. na sala 304 do Campus
Araranguá /.Jardim das Axen idas.
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.Aos dezasseis dias do mês de março do ano de dois mil e dezassete. às 14h00min. na sala 304 do
(-impus /\raranguá. reuniram-se os seguintes membros do Núcleo Docente Estruturante do curso
cle Engenhariade Energia. de\'idanaentecona,ocados:Prof Casar CatandoSchailau. Profh. Elite
Sommer W'atzko. Prof. Reginaldo Gcremias. Prof. Ferrando Flenriquel\4ilanese.Prol'a. Elaine
Vimlond. Prof. Rogério Gomos de Oliveira e Prof. Giuliano Arns Rampinellí. sob a Presidência
do i)rol. Luciano Lopes P+ltscher.(-oordenadordo Curso de Engenharia de Energia. .Justificou
ausência: Prof. Bernaido W'alillott Borgas. [lavendo quórum. Prof'. Luciano cumprimentou a
todos e deu pol aberta a reunião. Passaram. então. à aptecíação dos seguintes itens de pauta:

Item 1. Aprovação da pauta da 32' reunião ordinária do NDE do curso de Engenharia de
Energia. (-olocadoelll'Lotação.a pautafoi aprovadapor unanimidade.Item 2. Aprovação da
ata da 31* reunião ordinária do NDE do curso de Engenharia de Energia. /\ ata. en'fiada
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previamente por e-mail- foi colocada em votação e apto\ada por unanimidade. Item 3.
l)iscussão e elaboração da proposta de novo Pro.feto Político Pedagógico do curso. Prof.
l.uciano retomou a discussão sobre a reformulaçãocunícular do curso. apresentando.com
pro.letornlultimídia. a base da proposta de grade curricular discutida na reunião geral realizada
em outubro de 2016. da qual participaraJn professores e representantesdiscentes. ('om base na
grade inicial proposta. tol-amsugeridas modificações de posição de disciplinas na grade. e a
ciefiniçãnde coxas disciplinas que passa'iam a ser obrigatórias. De acordo com a proposta. o
currículo passará a ser único para os nox'osalunos ingressantes.sem a di'cisão cm ênfases. A
carga horária total de disciplinas optatixas será reduzida de 504 h- equix,alertea 28 créditos. para
180 h. equivalentea 10 créditos. .4s horas de Estágio Profissional e Atix'idades Complementares
serão mantidas. As disciplinas Física D e Pesquisa Operacional serão excluídas do currículo
obrigatório. Foi decidido a penlaanênciada disciplina DesenhoTécnico no currículo. e que se
cobrada do Centro e departamentosuma solução em relação à alocução de professor para essa
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discll)lida. Prof. Luciano apresentou uma proposta de currículo de üansição. válida para os anuais
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alunos do curso. no qual as disciplinas das ênfases e as disciplinas que seriam excluídas do
cubículo passariama ser optativas. Prof. Luciano ficou encal-regadode encaminhara propostadc
currículo de transição ao NDE. para análise mais aprohmdada. Item 4. Outros que surgirem.
Profb. Elite questionou se o NDE discutiria uma proposta de redução do número de \abas de
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ingresso anual do curso. Prof. Luciano destacou que esse assunto é bastante importante e que. a
exemplo de outros cursos do Centro, haveria uma tendência de redução de 40 para 30 vagas
semestrais de ingresso. O NDE discutiu brevemente que a redução teria impacto positivo na
qualidade e oferta de turmas do curso, considerando também a questão de infraestrutura do
Centro. Após a discussão, o NDE concordou em apresentar a redução de vagas de ingresso no

cursojunto com o novo PPC. Prof. Reginaldoressaltouque será necessário

revi sar o

Regulamento de TCC do Curso para o novo PPC. Não havendo mais nada a ser discutido, Prof.
Luciano agradeceua presençade todos e deu por encerradaa reunião, da qual lavrou a presente
ata que. se aprovada, será assinada pelos presentes. Araranguá, 16 de março de 2017.
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