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ATA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NUCLEO DoC'ENTE
ESTRUTURANTE DO CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIA
Ata
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terceil-a

reunião

ordinária
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Nilcleo Docente Estruturantedo Curso de

i,

Engenllaria de Energia: realizada no dia 05 de abrilàs 08h30min.
na sala 308 do C'ampus
Araranguá/.jardim das Avenidas.
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Aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete.às 08h30mín.na sala 308 do
Campus Alaranguá. reuniram-se os seguintes membros do Núcleo Docente Estruturante do curso

de Engenhariade Energia. devidamentecon-.'ocados:Prof. César Cataldo Scharlau. Praia. alise
Soilamer Watzl<o. Prof. Reginaldo Geremias. Prof. Ferrando Henríque Milanesa. Prof'. Rogério
Clomesde Oli'ceira e Prof. Giuliano Aras Rampinellí. sob a Presidênciado Prof. Luciailo topes
Plltscher. Coordenador do Curso de Engenharia de Energia. A Prof'a. Elaíne Vimlond .justificou
ausência na primeira parte da reunião. sendo que participou da segunda parte. no períocjo cla
raide. lla\ando quórum. Prof. Luciano cumprimentoua todos e deu por aberta a reunião.
Passaram. então).à apreciação dos seguintes itens de pauta: Item 1. Aprovação da pauta da 33"

reunião ordinária do NDE do curso de Engenharia de Energia. Colocadoen] votação.a
pauta f'oiaprovadapor unanimidade.Item 2. Aprovação da ata da 3" reunião extraordinária
do NDE do curso de Engenharia de Energia. A ata. enviada pre-«'lamente
})oi e-mail-l;oi
colocada em Notaçãoe apl'ovadapor unanimidade.Item 3. Discussão e elaboração da proposta
de novo I'ro.feto Político Pedagógico do curso. Prol'. Luciano explicou que a reunião seria
di\idida em duas etapas. manhã e tal'de. sendo que para o período da tarde. foram convidados

prolbssorcs de todos os departamentos e coordenadorias especiais que atendem Q curso e também
a representação discente. No período da manhã. o NDE discutiu as ementas e bitlliogralias das
disciplinas que leram propostas pelos professores presentes na reunião. sendo lbitas adequações

pontuais. enfie as quais a proposta de uma no''.'a ementa para a disciplina Introdução à
Engenharia de Energia. Também no período da manhã. a convite do NDE. o Prof. Thiago Dutra.
do Departamento de Energia e Sustentabilidade. EES. colaborou na proposição da ementa da
nox:adisciplina Sistemas Térmicos. que passará a abordar máquinas térmicas e pane do conteúdo
de otimização da anualdisciplina Pro.fetode Sistemas Térmicos. As demais disciplinas da área de
ciências térmicas furam discutidas. No período da tarde. a partir das 14h00min. participaram da

primeira flora de reunião a Prata. Priscíla Calegari. do Departan)untode Engenhariade

Computação. e os discentes.Tan)arade Almeida. Gioxana Simone. Gustaxo da Sil\eira c Paulo
Claleano.representandoo Centro Académico de Engenharia de Energia. Também participaram:

Prole. Cada d Aquino. Prof. ClarasPich. Prof'. LeonardoBremermann.Praia. l\dariaRácio c
Prof. Thiago Dutra. do EES. que permaneceramaté o final da
.4 reunião. a convite do NDFt. Pior.
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Luciano apresentou, com proletor multimídia, a proposta de estrutura curricular elaborada pelo
NDE. A grade de disciplinas foi discutida, sendo ressaltadas: a unificação das ênfases, mudanças

de posição de fase e de número de créditos de disciplinas, exclusãoe criação de disciplinas,
diminuiçãoda carga horária de disciplinas optativasde 504 ha para 216 há, e a mudançano
Trabalho de Conclusão de Curso, que passará a ser não presencial nas duas disciplinas, TCCI e
TCC2. Os discentes e professores que não compõem o NDE puderam esclarecer dúvidas e

apresentarsugestões. Prosa. Mana explicou a abordagemholística da disciplina Energia e
Ambiente, que tem caráter introdutório das fontes renováveis e não renováveis aos alunos d-'

fases iniciais do curso. Os representantesdiscentes sugeriram que o novo currículo fosse
apresentadoaos demais alunos do curso em uma reuniãogeral. Prof. Luciano se dispôs a fazer a
apresentaçãono dia 11 de abril à tarde. Na sequência, a reunião continuou com a presença dos
membros do NDE e professores do EES, que passaram a discutir as ementas e bibliografias das
demais disciplinas do novo currículo, propostas pelos professores presentes. As ementas das

disciplinas das áreas de matemática,física e química geral não foram modificadas. Foram
decididos os nomes para as novas disciplinas Geologia de Carvão e Petróleo e Energia Oceânica.
Foi decidido que a disciplina Estática e Dinâmica mudaria para a quarta fase, e que passaria a ser
pré-requisito para Mecânica dos Fluidos. Até o final da reunião, foram discutidas as disciplinas
do novo currículo nas áreas de: química orgânica e bioquímica, ecologia e ambiente, bioenergia,
elétrica, controle, gestão, recursos energéticos, e fontes renováveis e não renováveis. Item 4.

Outros que surgirem. Não havendo mais nada a ser discutido, Prof. Luciano agradeceua
presençade todos e deu por encerradaa reunião, da qual lavrou a presenteata que, se aprovada,
será assinada pelos presentes. Araranguá, 05 de abril de 2017.
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