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significativo. Em alguns casos. cursos com baixa relação candidato/vítgapoderiam ülcar sem
candidatos aprovados. Além disso, Prof. Luciano mencionou que os cursos que integram o grupo
de Opção l e IA, que é o caso da Engenharia de Energia e outros cursos da área tecnológica da
UFSC. deveriam seguir o mesmo padrão de pesos e pontos de corte. para permanecerem no
grupo. Em discussão. diversos membros do Colegiado se manifestaram favoráveis a não alterar
sido
os pesos e pontos de corte da.s provas de ingresso para a Engenharia de Energia, tendo
mencionados os seguintes argumentos: a) o Curso está com um pedido de redução do número de

vagas de inaressantesem andamento,e isso já é uma alteraçãoque impacta nos processos
seletivos; b) a príorização de áreas nas provas poderia levar à reprovação de candidatos que. após
ineressarem no Curso, poderiam melhorar seu desempenho nessas áreas. c) não houve
manifestação de mudanças pelos outros cursos do grupo de Opção l e l.A: e caso a Engenharia
de Energia alterasseos pesos e pontos de corte em suas provas. perderia a possibilidade de
aproveitar alunos que ingressariamno curso como segunda opção. Após a discussão. colocado
en] votação. o Colegiado aprovou por unanimidade não alterar os pesos e pontos de corte das

provasde ingressoda próximaediçãodo Vestibulare SISU da l.JFSC. Item 4: Aprovação d(
Edital NO 01/CCGENE/ARA/2017 para eleição de Coordenador e Subcoordenador do
Curso de Engenharia de Energia. Prof. Luciano apresentou, comi o auxílio de projetor

multimídia. o Edital elaborado pela Comissão Eleitoral designada pelo Colegiado de Curso.
Após análise e discussão, foi sugerido que a eleição ocorresse em apenas uma data. sendo
indicado o dia 01 de junho de 2017, das 13h30min às 18h30min no hall do prédio da Unidade
lardinl das Avenidas. Em votação, o Edital N' 01/CCGENE/ARA2017 foi aprovado por
unanimidade. Item 5:Outros que surgirem. Não havendo mais nada a ser discutido. Prof.
Luciano agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, da dual lavrou a presente ata que. se
aprovada. será assinada pelos presentes na reunião. Araranguá. 30 de março de 2017.
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