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Ata da Décima ReuniãoExtraordináriado Colegiadade Curso da Engenhariade Energiado
Campus Araranguá realizada aos dezenove dias do mês de novembro do ano de dois mil e doze, na

sala 201, às quatorzehoras, com a presençados docentes:Prof. Rogério Games de Oliveira,
Presidente do Colegiado de Curso; Prof. Femando Henrique Milanese, Prof. Claus Troger Pich,
Prof. Maurício Girardi; Prof.' Mana Angeles Lobo Receio, Prof.' Kátia Cilene Rodrigues

Madruga, o representantediscenteEduardo Francis, e Mana Goreti Alves Cordeiro como
secretária. Havendo quórum, o Prof. Rogédo Gomes de Oliveira iniciou a reunião às 14 h e 10 min.,
submetendo a pauta à alteração e posterior aprovação. Ato contínuo, o Prof. Rogério apresentou I'

Item da pauta: 1) Aprovação, inclusão ou exclusão de itens na pauta da 10' reunião

extraordinária do colegiadodo curso de Engenharia de Energia. Pauta aprovada.Item. 2)
Apreciação da pauta da 17' reunião ordinária do colegiadodo curso de Eng.' de Energia.
Aprovada por unanimidade.Item 3) Aprovação ou necessidadede alteração do regimento de
estágio que se encontra em vigor. Aprovado o regimentoem vigor, confonne já apresentadoao

colegiado.No Item 4) Apreciação das recomendaçõesdo NDE do curso de Eng.' de Energia

com respeito à modificação do currículo no segundo ciclo deste curso, e demais adendos do
colegiado, quando o Prof. Rogério lembrou que o colegiado em sua 9' reunião extraordinária
recomendou que o NDE propusesse um currículo onde às disciplinas obrigatórias fossem únicas
para as duas ênfases do curso e as ênfases contemplassemapenas disciplinas optativas. Na
sequência, o Prof. Rogério mencionou que fez uma proposta de currículo que atendesse essa
recomendação do colegiado na 12' Reunião Ordinária do Núcleo Docente Estruturante (NDE),
quando também se aprovou que os membros do NDE iriam propor por email aos demais membros
do NDE até o dia 08 de Novembro, uma proposta altemativa à proposta do Prof. Rogério, caso não
fossem favoráveis à mesma, e que os membros do NDE votariam também por email, até o dia 14 de
novembro, qual ou quais propostas seriam levadas para apreciação do colegiada do curso. O Prof.
Rogério mencionou que até o dia 08 de novembro nenhuma nova proposta foi apresentada por
email aos membros do NDE, e que até o dia 14, apenas o Prof. Rogérío manifestou por email o voto
em sua proposta. No dia 18 de novembro, a Prof. Kátia enviou uma proposta de currículo para os

membrosdo colegiado,com exceção,por engano,do presidentedo mesmo,e essa propostafoi

repassadapor email ao presidentedo colegiado pelo Prof. Fumando Henrique Milanesa. O Prof.
Rogério perguntou se o Colegiado gostaria de ver a proposta de currículo .da Prof. Kátia, além da
proposta do Prof. Rogério, e o Colegiado decidiu por ver as duas propostas. Uma vez apresentadas

as propostas,
o Prof. Maurícioressaltou
quetantoo NDE quantoo colegiado
do curso«de

Engenharia de Energia têm trabalhado fortementeno intuito de aprimorar a grade curricular do
curso, em especial a do ciclo básico. Afimlou também que, devido ao pequeno número de docentes
nas áreas proâssionalizantes, as discussões acerca de alterações mais proftlndas no segundo ciclo
âlcaram comprometidas,sugerindoa manutençãodo atual currículo. A seguir, a Prof. Mana

Angeles explicouque não apresentoupropostaalguma, porquenão encontrounenhumaque
considerasse satisfatória e relatou que expôs a situação à respeito do PPC ao Diretor de Ensino da
Universidade e que este veio dizer que não era favorável a mudanças no PPC sem que este tenha
sido implementado.A Prof. Mana Angeles salientoutambém que o PPÇ atual é o aprovado pela
Câmara de Ensino e que a Universidade seria responsável por nos oferecer os recursos necessários
para sua implementaçãoe que, caso o PPC fosse mudado, a responsabilidadeseria do Colegiado.
Na sequência, a Prosa. Kátia comentou que elaborou uma proposta com disciplinas comuns para as
duas ênfases e ao elabora-la considerou ambas as áreas previstas no PPC, ou seja, procurou incluir
disciplinas obrigatórias tanto da área de conversão quanto bioenergia. Além disto, no processo de
elaboração considerou as discussões que aviam ocorrido nos dias que antecederama reunião do

colegiada, por isto, decidiu incluir na . sua propostadisciplinas como Energia Eólica entre as
obrigatórias. Seguidamente, o Professor Rogério perguntou aos presentes quem era favorável
manter o currículo como está atualmente,no qual as disciplinas obrigatórias são distintaspara as
duas ênfases do curso, e os professores Claus Troger Pich, Femando Henríque Milanese, Kátia
Cilene Rodrígues Madruga, Mana Angeles Lobo Recio e Maurício Girardi votaram a favor. Ato
contínuo, o Professor Rogério perguntouquem era favorável à proposta de uniÊlcar as disciplinas
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obrigatórias'para as duas ênfases, confonne sua proposta de currículo, e o representantediscente
Eduardo Francês.e o Prof. Rogério se manifestarama favor. Uma vez que todos os membros
presentesjá haviam explicitadoa sua preferênciae seu voto, não foi levadapara votação a proposta
de currículo da Prof. Kátia. Não tendo mais nada a declarar, eu, Mana Goreti Alves Cordeiro, livrei
a presente ata em 20 de novembro de 2012 que, após lida e aprovada, será assinada pel(U presentes.
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