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Ata da Oitava Reunião Ordinária do Núcleo DocenteEstruturante (NDE) do Curso de Engenharia
de Energia do Campus Araranguá realizadaaos 17 dias do mês de abril do ano de dois mil e doze. na
sala 201, às 10 horas, com a presença dos docentes: Prof. Rogério Gomes de Oliveira, Presidente do
NDE; Prof. Ferrando Henrique Milanesa, Prof' Kátia Cilene Rodrigues Madruga, Mana Angeles Lobo
Receio, Maurício Girardi, e Mana Goreti Alves Cordeiro como secretária..Havendo quórum, o Prof.

RogérioGomesde Oliveirainicioua reuniãoe apresentou
o I' Item da pauta: Aprovaçãoou

modificação da pauta da 8a reunião ordinária do NDE, que após ser lida foi aprovada por

unanimidade.
Na sequencia,
o Professor
Rogérioapresentou
o 2' Item de pauta:Aprovaçãoou

modificação da proposta de regularização do TCC. Apresentou a propostade regularizaçãodo TCC.
Foram feitas as alterações necessárias para a modificação. Proposta aprovada por unanimidade pelos
membros do NDE. Será encaminhada ao colegiada do ENE para apreciação. 3' Item de pauta:
Aprovação ou modificação da proposta de regularização das normas de estágio e de relatório de

estágiopara o curso Bacharelado em Tecnologiade Energia e para o curso de Engenharia de

Energia. Professora Kátia relatou que está trabalhando na versão final do regulamento de estágio e das
normas para elaboração do relatório de estágio, e vai mandar por email até a próxima semana para os
membros do NDE fazerem suas observações. Ela então, irá compilar a versão final dos documentos
(regulamento de estágio e normas de elaboração de relatório de estágio), para submeter a aprovação do

colegiadana retmiãode Maio.Ato contínuo,o Prof. Rogérioapresentouo 4' Item de pauta: Aprovação
ou modificação dos itens em revisão do primeiro ciclo do curso de engenharia de energia. Professor

Rogério mencionou a proposta aprovada pelo colegiada onde cada professor verifique se a bibliografia de
sua disciplina encontra-se escrita conforme norma ABNT, no PPC, e se todos os títulos da bibliografia
estão disponíveis na biblioteca. Quando os títulos não estiverem disponíveis, o professor será responsável
de solicita-loa bibliotecário.Além disso o Prof. Rogério mencionoua necessidadede se alterar algumas
ementas,como por exemplo, da disciplina"PrometoMultídiscipjinarem Energia", "Poluição Ambiental" e
" Eletromagnetismo e Sistemas de Potência". A nova ementa da disciplina "PrometoMultidisciplinar em
Energia" foi aprovada por unanimidade pelo NDE, a professora Mana Angeles propor uma nova ementa
'Poluição Ambiental", e o Prof. Rogerio írá consultar os professores da área de Engenharia Elétrica para
verificar quais as alterações necessárias na disciplina para a disciplina " Eletromagnetismo e Sistemas de

Potência".No 5' Item de pauta. Outros que surgirem. Nada mais foi acrescentado,
e a reuniãofoi
encerrada pelo professor Rogério. Eu, Mana Goreti Alves Cordeiro, lavrei a presenteata que, após lida e
aprovada, será assinada pelos presentes.

