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ATA DA TRIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NUCLEO DOCENTE
ESTRUTURANTE DO CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIA
Ata da trigésima quarta reunião ordinária do Núcleo
Docente Estruturante do Curso de Engenharia de

Energia, realizadano dia 25 de maio de 2017, às

14h00min,
na sala304 do CampusJardimdas

Avenidas da UFSC de Araranguá.
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Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e dezassete. às 14h00min. na sala 3 19
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.
Elise Sommer Watzko, Prosa. Elaine Virmond, Prof. Reginaldo Geremias, Prof. Fernando
Henrique Milanesa, Prof. Rogério Gomes de Oliveira, sob a Presidência do Prof. Luciano Lopes
Pnltscher, Coordenador do Curso de Engenharia de Energia. Justificou ausência: Prof. Giuliano
Arns Rampinelli. Havendo 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 34" reunião ordinária do NDE do curso de Engenharia de Energia. Colocado em

votação,a pautafoi aprovadapor unanimidade.
Item 2. Aprovaçãoda ata da 33' reunião
ordinária do NDE do curso de Engenharia de Energia. A ata, enviadapreviamentepor e

mail. foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Item 3. Aprovação da ata da :l"
reunião extraordinária
do NDE do curso de Engenharia de Energia. A ata, enviada

previamente
por e-mail,foi colocadaem votaçãoe aprovadapor unanimidade.
Item 4.

Discussão e elaboração da proposta de grade de equivalência de disciplinas e transição de
alunos para o novo currículo do curso. Prof. Luciano apresentou,com projetormultimídia,a
proposta preliminar de grade de equivalências entre o currículo atual do curso e o novo currículo,
enviada previamente aos membros. Após análise, o NDE sugeriu: a) dar equivalência entre os
seguintes pares de disciplinas do currículo atual/currículo novo: Projetos de Sistemas
Térmicos/Sistemas Térmicos, Interligação da Fonte de Geração com a Rede/Análise de Sistemas

Elétricos de Potência, InstalaçõesIndustriais/Instalações
Elétricas, Princípios de

Ecologia/Fundamentos de Ecologia, Energias Renováveis e Sustentabilidade/Energia e
Sustentabilidade, Atmosfera/Energia Eólica 1, Programação em Computadores l/Lógica e
Programação, Poluição Ambiental/Energia e Poluição Ambiental, Termodinâmica ll/idem e
Refrigeração e Condicionamento de Ar, Eletromagnetismo e Eletrânica de Potência/Teoria
Eletromagnética e Eletrânica de Potência, Gestão e Eficiência Energética/Gestão de Eficiência
Energética. Prometoem Engenharia de Energia/Trabalhode Conclusão de Curso 1, Trabalho de
Conclusão de Curso/Trabalho de Conclusão de Curso 11;b) dar equivalência de conteúdo para os
seguintes pares de disciplinas em que houve redução de carga horária de dois créditos entre o
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currículo anual/currículono\.'o: Energia na Edificação/Energia Térmica na Eclillcação. Introdução
à Engenharia de Energia/idem. Geologia/Geologia de Car'ção e Petróleo. Oceanografia/Energia
Oceânica: para cada uma dessas disciplinas. caso o aluno tenha cursado a disciplina e migra de
currículo. receberá equivalência para a nova disciplina. e os dois créditos adicionais serão
con\:ertidos em carga horária optatixa: caso o aluno não migra de currículo e não tenha cursado a
disciplina. deveis cursar a nova disciplina e complementara carga horária de dois créditos po!
discifllina com carga horária optativa adicional: c) converter a caiba horária das disciplinas
Recursos Naturais para Energia e Física D. do currículo anual.en] carga horária optativa: caso o
aluno não migra de currículo e não tenha cursado a disciplina de\erá complementara carga
horária dc quatro créditos por disciplina com carga horária optativa adicional: d) con-«crtcra
caIBa horária das disciplinas IWedicinae Segurança no Trabalho e Pesquisa Operacional. do
currículo atual. em carga horária optativa para o aluno que migrar de currículo: caso o aluno não
mígre de currículo c não tenha cursado Medicina e Segurança no Trabalho. deverá cursar a
disciplina equivalente Saúde e Segurança no Trabalho: e) permitia que as disciplinas que leram
ctiaclasno currículo NOVOpossam ser cursadas como optativas para os alunos que não migraicm
de currículo: t) substituir a oferta das disciplinas do currículo anuallistadas nos itens "a'' c "b
pela oferta das no\'as disciplinas aqui'valentes:g) manter a olblta das seguintes disciplinas da
ênl'ase em Bioenergia e Sustentabilidade. para os alunos que não migrarem de cuil'ículo:
Bloncatolcs.

Gerenciamento

e Tratamento

de Resíduos.

Direito e Legislação

Aml)mental.

Valoração de Impactos: nesse caso. a alerta dex,e ser organizada conforme demanda.
especialmentede alunos concluintes: h) converterem carga horária optati\a as disciplinas
listadas no item ''g'' para os alunos que migraram para o novo cubículo. O N[)E ressa]touque os
alunos que migraram para o novo currículo de'terão cursar as disciplinas que atualmentesão
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optativas. c que se tornaram obrigatórias: Energia Solar Fotovoltaica. Produção de
Biocombustíxcis e (,oprodutos e Conversão Térmica dos Sólidos. Também ressaltou quc os
alunos quc não migraram de currículo continuarão tendo que integralízar a carga horária dc
disciplinas optati''.asatual. de 504 h-a. e o adicional de carga horária optativa decorrentedas
disciplinas não cursadas em que hou'ç'ereduçãodo número de créditos. e de Recursos Naturais
pala Energia e Física D. que não serão mais otertadas. Para o caso de Empreendedorismo para
Engenhariade Energia. Prol. Luciano ficou responsávelde verificar com os professoresda alga
se haveria equí'falência para a disciplina Empreendedoiismo. oferecida pelo curso de TIC. AI)(\s
discussão. o NDE apto''.ou por unanimidade as propostas supramencionadas. Item 5. Discussão

e elaboração da proposta de tabela de validação de Atividades Complementares de
Graduação

da Engenharia

de Energia. A tabela preliminar de validação de Atividades

Comi)lementaresde Graduação. ACG. enfiada pre'piamente
aos membros.fbi apresentadacom
pio.letormultimídia. Em discussão. o NDE resolveu sugerir quc não fbsscm colocados limites

mínimos dc carga horária a scr cumprida para as categorias da tabela. (-ada uma das atixidades
It)i revisada. em termos de equivalência de carga horária executada c aproveitada. e lilllite
máximo de aproveitamento. Ap(is a revisão. colocado em votação- o NDE aprovou por
unanimidade a tabela final a ser encaminhada ao Colegiado de Curso. Item 6. Discussão e

elaboração da proposta de formato de Trabalho de Conclusão de Curso da Engenharia de
Energia. Em discussão. o NDE sugeriu manter o tbrmato de artigo científico. seguindo as
normas ABNT. aditado anualmentepara o documento escrito do Trabalho de Conclusão d
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Curso. No entanto, não houve consenso em relação à limitação do tamanho do trabalho, sendo
sugeridos parâmetros como número máximo de páginas e/ou número máximo de palavras. Como

encaminhamento,
foi sugeridoque se buscasseexemplosde trabalhosde conclusãoque
pudessem ser tomados como referência, e que o assunto voltasse a ser discutido em outra
reunião. Item 7. Outros que surgirem. Não havendo nada mais 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, 25 de maio de 2017.
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