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,ATA DA VIGÉSINIA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIAL)O DO C'IJRSo 1)1

ENGENHARIA DEENERGIA

Ata da -.igésima reunião extraordinária do(. olegiaclo
do Cuido de Engenharia de Energia. realizítda no dia
17 de l\março dc 2016. às 14h00mín. na sala .'\-3o6

do Campus .larclim das Avenidas. Aiaranguá.

l
Aos dezassete dias do mês de março do ano de dois mil e dezasseis. às cluatorzc horas. na salta ,.\-
306 do Campus .Tardam das Avenidas em oral'anguá- reuniram-sc os scguiiltes mcmtlros lo
Colegiado do curso de Engenharia de Energia. de''.'idamente convocados: Prol;. Rogério (iomcs
de Oli-.eira. Prof. (.asar Cataldo Scharlau. Ptot. Fernando llenl-ique f\4ilancse. I'roltt. ('lauclia
W'eber Corseuil. Prol'. Exerton fabian .lasinski. Prof. Reginaldo Gereillias. I'iolli. N.latia .'\ngclcs
Lobo Recto. Prof. Gíuliano AI'ns Rampinellí. Prol. Leopardo Brcmclmann. I'rola. lilaiilc
Viimond. Pior'a. alise Sonlmei-. Prof'a. Cada de Abriu D Acluino c os discentes .,\léx (.élio
Santana e Ericka Willeman Orben. sob a Presidência do Prol'. l,uciano l-ol)cs I'lltscllci.
Coordenador do Curso de Engenharia de Energia. Havendo qu(1)rum. Pool. l,ucittilo
cumprimentou os presentes e deu por aberta a reunião. Em seguida. passaram à al)reciação dos
seguintes itens de pauta: Item 1: Abro't'ação da pauta da 20" Reunião Extraordinária do
Colegiado do Curso de Engenharia de Energia. Colocado em \:oração. o item foi al)ro\ciclo l)or
unanimidade. item 2: Aprovação da Ata da 5]" Reunião Ordinária do Colegiado do ( urso
de Engenharia de Energia. Após votação. o Colegiado apto''-ou- por unanimidade. a ata cla 5 1"
Reunião Ordinária. enfiada previatnente por e-mail aos membros. Item 3: Apreciação c
Aprovação do IV Relatório e Relatório Final de Estágio Probatório da Prosa. Elisc
Sommcr. Relator: Prol'. Reginaldo Gerei-Dias. Os parecem-es fa\olá-.eis da comissão avaliacloia
sobre o IV Relatório e Relatório Final de Estágio Probatório da professora abram lidos. I'oitos
em \citação. os pareceres I'oram aprovados por unanimidade. Item +: Apreciação e Aprovação
do IV Relatório e Relatório Final de Estágio Probatório da Prosa. Cada dc Abriu
D'Aquino. Relatora: Prosa. Claudia Webel- Corseuil. Os pareceres laxoiáveis da comissão
avaliadora sobre o IV Relatório e Relatório Final de Estágio ProLaat(\i-io da l)rolbssoia it)nttll
lidos. Postos em '',oração. os pareceres lotam aprovados por unanimidade. Item 5: 11omologação
de "ad referendum" das solicitações de quebras de pré-requisito analisadas pela
Coordenação do Curso. Prol. Luciano explicou os critérios pala análise dos l)adidos clc qual)ra
de pré-requisitos. mencionando que adotara os critérios de 201 5./2 apto\ idos llclo Colcgittclo. c
int\)amou que a maioria das solicitações fora indeíblida. sendo ílexibilizado o deíbiimcnto l)ara
os pedidos de alunos que se enquadra'ç'am na condição de pro'dáveis lbrmandos do ano. Salientou
que muitos pedidos não configura''.am caso excepcional e club os pedidos quc Juram dclbricl{)s
tiram devidamente justificados pela Coordenação. deixando claro os motivos l)aia concessão.
Prof. Luciano ent'atizou o caso dos alunos que requereram matrícula na disciplina de l,abortttotio
de Química e não conseguiram matrícula na etapa on lide. solicitando agora quebra dc l)ré-

uisito para cursar a disciplina de Poluição Ambiental sem ter cursado Lalloiatório dc
Química. Esclareceu. ainda. que fora pedido o aumento de vaga pala a disciplina de [.abora](brio
de Química. mas o mesmo fora indeferido pela coordenadoria responsável. Prol. Rogéiio
lembrou que deve ser ofertado o número de 't'aga igual ao número dos enlrantes e sugeriu club
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essa situação seja reportada ao Departamento de Ensino, DEN. Prof. Fernando concordou e
opinou que primeiramente o fato deveria ser relatado à direção do Canapus. para que a mesma
tomasse uma providência. Prof. Éverton salientou a importância de ater-se a legislação. para
verificar se o número de vagas ofertado tem que ser igual ao número de entrantes ou do número
de alunos regulares da fase da disciplina. Prosa. Elise sugeriu que o colegiado deliberasse essa
consulta ao DEN. Prof. Luciano prontificou-se em verificar tal situação. Após discussões. o
colegiado decidiu por maioria, tendo um voto contra. pelo deferimento do caso excepcional.
nesse semestre, de pedido de quebra de pré-requisito de Laboratório de Química para cursar
Poluição Ambiental. Em relação às homologações "ad referendum" das solicitações de quebra de
pré-requisito, o colegiado homologou por unanimidade. Item 6: Apreciação e Aprovação dos
Planos de Ensino 2016/1. Prof. Luciano esclareceu que para a 52' Reunião Ordinária do
colegiada já havia recebido via e-mail o Plano de Ensino referente à disciplina ARA7146-
Introdução à Economia na Engenharia, mas não o havia levado à reunião. Sugeriu então a
provação do plano, o que foi aprovado por unanimidade pelo colegiado. Item 7: Solicitação do
aluno Bruno Rocha Colonetti para escrever o Trabalho de Conclusão de Curso em inglês.
Prof. Luciano relatou que o aluno é orientando do Prof. Leonardo. Prof. Leonardo explicou que o
aluno tem intenção de publicar o trabalho futuramente, por isso a razão de escrevê-lo em inglês.
Professor Luciano esclareceu que no regulamento de TCC não há nenhuma disposição contrária
Posto em votação a solicitação foi aprovada por maioria, tendo três votos contra. Item 8: Visita
da futura reitoria ao Campus Araranguá. Prof. Luciano solicitou a manifestação do Prof.
Leonardo, que solicitara a inclusão do item de pauta. Prof. Leonardo informou que o Prof.
Anderson, Coordenador da Engenharia de Computação, estava organizando um documento com
o levantamento das demandas para entregar ao futuro Reitor, em sua visita ao Campus no dia 23
de março. Sugeriu, ainda, que os professores preenchessem o documento on-linfa com suas
demandas específicas. Item 9: Outros que surgirem: Prosa. Elise indagou sobre a professora
substituta do concurso da área de Engenharia Térmica e Desenho Técnico. Prof. Leonardo
esclareceu que a professora aprovada, Camila Pacheco, ainda não fora chamada para assinar o
contrato, o que provavelmente ocorreria na próxima semana. Prosa. Mana infbimou que a
reunião do Colegiado da Pós-Graduação ocorrerá no dia 31/03. Prof. Leonardo lembrou que o
PAAD foi aberto novamente, e que 6lcará disponível para atualização até o dia 29/04. Não
havendo mais nada a ser discutido, Prof. Luciano agradeceu a presença de todos e encen'ou a
reunião, da qual eu, Franciele de Souza Caetano Vieira, secretária do Curso de Engenharia de
Energia, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes. Araranguá. 1 7 de
março de 2016.
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