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\ [.\ ])..\ V ](;t ']Si\T.\ -;].(]LÍN!),'\ REUNÍ..':' - i'XT]{.'\ORDIN.,\R],\ ])O(.'QLE(i]..\DO DO
('t rrZSo DÍ{ EN(il .'~Jli.,',RI,\ l)l: l:Nl:R(ljl.À

/:\ta (]a vigésima lllimcira rcutlião extraordinária cjo
Co[c iac[o (]o (.'urso dc [n=cnh:tua de [ner=ia.
tcd[:,'dcld n(. d].i 3{) (]c mal'co dc 201 7. ãs 1 3h30min.
ila \i1lii .\-:i0 clo (.amllus .laidinl das .A\enídas.
.,\ ra;ailp u:l-

l
..\os tlinl «lias l( :taê clc iltliço clo ann dc cl~ l . .llil c dczcsscte. às treze horas e trinta l minutos.
[[[[ sul [ .\-:(l lo ('a]]]] L]s .ILtt'clittt Lias .,\\ :F:](l:ts c]]] ,,\]'í]raj]uL]a. ]'eL]]]]ra]]]-se os segtiti]tes
n cll hl'os cl(} ('(}iccilt(lo (it. curso de ITtl=cnhut'io dc l:sereia. devidamente convocados: Profh.
1-.1isc St)tltlllcí V\ i.l/l~o. llíolh. (. tília cic .-\.l)icu l)','\qulilo. l)i-ol. Rcgiílalclo (JC[CHllãs. Praia.
\lat'la .\iagclç's l ol... lqc'..';(. I''l'ol'. (}iuliano ..\nls Railll)iilclli. I'rol'. l;ernai clo l leni'iclue N'lilanese
[)ro]'. ].c( irai(]ç) i.]] ;c]i'c iti'cHlct'1110111'. ])ro]'. ('C]sill' (atam(]o Sctlar]au. ])ro]h. E]aine virmond.
[)i'o]'. (']ilti(]it) \']c] .-] D:i]']]}. :-cl)i'cscntílnt': (]o C íit.,A. [-.n2. /\]cxancjrc í]ahn. c c]iscc.files .]anvai'tt
( . [)achcco ]c .X.':l.cicia c ])atino('ésai' ('ol'rca (i:l]cdtlt). soh a Presic]ência c]o Prol'. ].uciano Lol)es
Plltscllcl. ( {)(li-clcila.lor (lo ( urso clc l:ngcnhtliia dc l.nergia. Havendo (lu(Irem. Prol. [,uciano
cuilll)rii lci i(}u n- li :sci l \ c clcu po} {thcría ; ?:.Então. Ei l seguida. faassaram à allreciação dos

scguíillcs ilciiç lc l).lula\ Item l: ..Xí)i'oxtlç$ç} ll ã)auto dil 22" Reunião Extrardinária do
(olcgi21do (ão f 11-.{1 tlc 4'i genÊlaE'ia dc l:i ; ! 1la. Prol;. l,uciano solicitou a inclusão do item

.\lli-=ciziç:ln il)::, lição .It! .\la da .11 ' f<cuiiiãn I'\tlailidináiia clo Colcgíado do (. urso de

l ngci[h iri.. ti. l ]tL'iyl.] ' .\. l)aula cona o nexo itcn] it)i coloctt(la cm xo ação c af]tovitda por
utltlHiiltidL:.ic-. !ít-111 - .:.l.'( Ê!\'ão c app'o\ !çlio :i a 21 da 21" Reunião Extrardiltiíria do
(-olcglltl(J d(b ( li) ) (ãc !:ngci E ili:! dc l::nc Ítitl. .\ ata l\)l analisada llclos l)rcscntcs e. em

vol ção. .tiliü..: 1: 1-,(}! uit}.}HÍttliclddc-. Ítcilt 3: H'Piscussiiu c apn)fiação dc mudanças
i'claciona(l: ;t l íp! lê tic cnl'fc c pesos nlls (lucsíõcs dc Vcstihular c SIStt, para ingresso no
('urso c i':í gck l]: }iit (É;i [ ]crgia, comi'or]!].J ít]cmorando (-ii'cu]ar NO 02/1'ROGRA])/2017.
l)i'ol'. l uci;i!:o u )!':s-'l!(tti cnlll n lu.,í]i('P .]- .'(,ictt)i' nlu]tiil íc]ia. o \'']cil orar(]o (.'t!'Guiar cla

PI.io(IR.\l). sol.ic :li !tliií.cit cic l)Ollt(l clc t.{i! ': ': I'cst:-s tias clucslões clo vcs11hular e- SISA.J. e
aiuilclli uill lç'lill ):io :oi; ...lii:ulaçõcs claro.tiç}(' j)Jia col missão cla [ i]-S(. cicsignada para a\:adiar c

l)iol[oi itt[lcl;ttlC[ :. ! ;]s I'iç\\ i clc ]i] icsso Lias Clip'Sos clc (ililclLltlcdo. Prol. l.ttcitttao ilaelacl(lllOLI

1)1'0I]( S L]S (]L' ]]]L]L]: ] :.;S :'t I]]O\]]S. CO]]} ]]]CIL]SLIt) CIC IL]C'S]OCS SOII]-C I:]IoSOIItt C SOC]OIO-.Ia. C

CltiCSIoCS :iiUli l(li:.Cil-;iiiliil-. :. licssi.s :11'cils. ltiç:. ILl1llülllClltc t (;lll l ilslól'ja c (IrcoUt'ítltít. COlalflOi'líilal
ulllLI l)í't)\ ll cic ( :-'i' .i l-' l ilplldtsdb c SOCiiliS. l)!'(}l'. l.UCtiti 0 1111 í)t'1110LI ltiC OS ('Lll'sos dc (JI'Llcluaçao
clC\Ct']a]]] l ci ]]: x( I'i]'c ''uc]:]]]ças elos l)caos c i)orllos clc col'tc d:ts clutcstocs cl:ls f)I'ovas dc
iReI-osso. Cola' n. .!7.. ili.] ]:) dc al)iil. i dis lllu iitt çt's serial l)iol)osgas como it)rmtt cle priorízar
bicas dc illt.-t. ~>- 1';!i.t ('\ cais('5 co]]]o- 1)~,] c\ci-li)lo. Nlttteinática e l:ísica l)arü as Engenharias.
l)iol. 1 . ic;a ..i...t:..' ;-' ! ! :. i: I'aiut c-c si* lt1]; :í .'; .if,rcscnltt(]as no rclatoiio. com l)asc no último
\cstilltii;:!. (~: -;i :-'.-'-, 'l L: i.i)liciit- D:sos :l) }i'ovas não rci-ia inli)acto no núlllel'o dc vagas
l)rccllcili.l;:... I'i!:!. ll!(!il!' :! lcvcl ]ci]tc a cl:'>sillcação. pi'ioiizai]clo os cancliclatos cona melhor
({CSC[[ l)Ciii}.l :-i i'! L']!ç t.( ] ]]i]]o]' llc',o. Pot' {)L]]]'(1) 1.}clo. s]lllLli:lçõcs dc illtrdalaças no l)oilLO clc

corte ( i(} l,í]-l} t.!; ..':]. } cl.) ll(}nio cjc ctFElç- lloi itlcdsl. iiadica\anl cine o iinllacto seria
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significativo. Em alguns casos. cursos com baixa relação candidato/vítga poderiam 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
os pesos e pontos de corte da.s provas de ingresso para a Engenharia de Energia, tendo

sido

mencionados os seguintes argumentos: a) o Curso está com um pedido de redução do número de
vagas de inaressantes em andamento, e isso já é uma alteração que 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 alterasse os pesos e pontos de corte em suas provas. perderia a possibilidade de
aproveitar alunos que ingressariam no curso como segunda opção. Após a discussão. colocado
en] votação. o Colegiado aprovou por unanimidade não alterar os pesos e pontos de corte das
provas de ingresso da próxima edição do Vestibular e 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 201 7.
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