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ATA N' 14DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ENERGIA
Ata da reuniãoextraordináriado Colegiadodo Curso de
Graduação em Engenhariade Energia: iniciada no dia 04
de abril de 2013. às 16 110rase 40 minutos. na sala 309 e

continuadano dia 10 de abril de 2013. às 14 horas. na

sala 307 do CampusJardim das Avenidasda UFSC
Araranguá.
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Aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e treze: às dezasseis horas e quarenta

minutos. na sala 309 do Campus Jardim das Avenidas da UFSC Araranguá. reuniram-seos
seguintes membros do Colegiado do curso de Graduação em Engenharia de Energia.
devidamenteconvocados: Professor Maurício Giraldi. Professora Kátia ('ilene Rodrigues
Madruga. ProfessorRogério Golnes de Oliveira. Professor.Toco13atistaRodriguesNeto.
Prolêssor ClarasTropel Pich- ProfessoraMana Àngeles Lobo Recto e representantediscente
aduar Francês Andriguetti. sob a Presidência do Professor Fernaildo llenrique Milanese. subcoordenador do Curso de Engenharia de Energia, que cumprimentou a todos e em seguida
passou a apreciação dos seguintes itens de pauta: ] . "Aprovação da ata da ] 9" Reunião Ordinária

do Colegiado do Curso de Engenharia de Energia''. Ata submetida à votação e aprovada por
unanimidade. Item 2: "Apreciação da Revisão do PPC com os comentários do relator. Prol'.
Rogério". O PPC re't'usadofbi apreciado pelo colegiado. sendo que o Prof. Rogério irá enviar a

versão final por email. aos mel-nbros
do colegiadoesta semana.para que o colegiadose
pronuncie sobre a aceitação desta revisão na próxima reunião de colegiada. Além disso. o
colegiado aprovou as modificações no cul'riculo descritas a seguir. as quais já fazem parte do
PPC re'ç'usado.(1) Retirada das seguintes disciplinas optativas do currículo: ARA7301 - Pesquisa

Operacional: ARA7375 - Transmissão e Comunicação de Dados: ARA7339 - Geração e
Caracterização de Matéria-Prima p. Prod. de Energia; ARA7314 - Conservação de Energia c
Eficiência Energética. (2) Retirada da oitava fase das duas ênfases do currículo a disciplina

obrigatória ARA 736] -- Teorias e Técnicas de otimlzação. (3) Inserção na oitava fase das duas
ênfases do curso a disciplina obrigatória ARA7524 - Pesquisa Operacional. tendo como prérequisito ARA 7107- e que atualmente já é oferecida para o curso de Engenharia de Computação
do Campus Araranguá. (4) Inserçãono currículo da disciplina optativaARA 7523 - Modelagem
e Simulação de Sistemas: tendo como pré-requisito ARA 7524. e que atualmente.já é oí'erecida

pata o curso de Engenhariade Computaçãodo Campus Araranguá. (5) Alterar a ementada
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disciplina optativa ARA7340 - Produção de Biocombustiveis e Coprodutos para ('lr//z//.as-c/e
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Plantas Olectginosas. sacct} incas e anliláceas. Malél' ias-Primas agloindtlslt ictis e altei ncitivcis.
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Mutélicis-])}-ilhas.flor'estais. Síntese. otilllização e simulação de processos de produção cle
/)/oc0/7z/)z{.s/íl'e/.\.,4/o/OI'e//a/77en/odoó coprodt//o.s. (6) Alterar a etnenta da disciplina

obrigatória

PtR)i. I'LQ\ - Cêi\cu\o \ pala F'urtções elententai'es.Limites de .j"unções. F'unções conlítluas.
Deiix'Lidas. Aplicações de del'iradas. Integrais de.fluidas e indo.fluidas. \l) X\\er a exmexnla
dü
disciplina obrigatória ARA 7105 - Cálculo 111para fz/nçõe.çve/o/'/a/.\.Z)e//I'ízdasd//ec/ona/.\e o
veíol gl'acliente.Cálctllo 'peioriat: Integrais de linha. teor'emctde Gt'een. I'olacional e di\ urgente.
Inlegi'ais de st]pe].fície. teor'ertlcide Stokes e de Gcluss. Sél'ies nwllPKlcqs. Sélieq.~deT)olêpcias.
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Sér/es de 71ay/o/".
(8) Alterar a ementa da disciplina obrigatória ARA 7106 - Cálculo IV para
Vünteroscomptncos-Equações diferenciais de primeira ordem. Equações lineares de segunda
ordem. Soluções enl série para EDO's de seguttda ordem't«unções de Bessel). Transformada de

Laplace. Trens.It)I'atada
de Fourier. Séries de Fourier. Equações diferenciaisparciais. (9)
Alterar o nome da disciplina ARA7374 para Fundamentosde Controle, alterandotambém a
exmenta
da mesma para De$nição de sistemasde controle.Analogia e ntodelagem.Função de
:ranslférência.Diagramas de blocos. Resposta dinâmica de Sistemas lineares. Resposta etn
frequência. Estabilidade. Reatimentação.Perturbaçõese sensibilidade.Diagrama de Nyquist.
Diagrama do Lugar das Raizes. Projetos de con'tpensadores.Espaço de estados. Reatirtlentação
de es/aços. Sisfenza.çde /e/npodfscre/o. (lO) Alterar a ementa da disciplina ARA7524 - Pesquisa
Opetac\ nal ç)axaIntrodução à pesquisa operacional. Modelagem cortaprogranlctção linear.
Método Simptex e Análise de Sensibilidade. Dualidade e análise pós-otimização. Probtetma de
transporte e suas 'variantes. Otimização en'lredes. Programação linear avançada. Progrclmação

de / ze/as. Proa/"an?açõo/ínear í?z/eira.(11) Inserção no currículo da disciplina optativa
ARA7034

- Relações

Interétnicas

com

3 créditos

e a seguinte

ementa

À/u///cu//ura//s/7?0.

Te/7?aó

de História e cultura A;»o-Brasileira e indígena. Grupos étnicos. Processos sócio-culturais de
construção de identidade étnicas. Particular'idades históricas e processos de diferenciação.

Etnicidades

e questões raciais,

acontodações e contitos.

Sociedades pturiétnicas,

cutttlra e

po/í//ca. Item 3: "Outros que surgirem". Nada foi deliberado nesteitem e foi encerrada a reunião
às 15 horas e 30 minutos do dia 10 de abril de 2013, da qual, para constar, eu, Rogério Gomes de
Oliveira, lavrei a presenteata que, se aprovada, será assinada pelos presentes.Araranguá, 10 de
abril de 2013.
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