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ATA DA VIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO

CURSODEENGENHARIADEENERGIA

Ata da vigésima oitava reunião extraordinária

do

Colegiado do Curso de Engenharia de Energia.
rea[izada no dia 23 de agosto de 2018. às 14h3(]min,

na saia 3]3A da Unidade Jardim das Avenidas. do
Campus Araranguã.

Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, ãs quatorzehoras e trinta
minutos, na sala 313A do Campus Jardim das Avenidas em Arítranguá. reuniram-se os seguintes
membros do Colegiado do curso de Engenharia de Energia, devidamente convocados: professora
professor César CatandoScharlau, professora Elaine Virmond, professor Everton Fatlian Jasinski.
professor Fernando Henrique Milanesa, professor Giuliano Arns Rampinelli. professor Luciano
Lopes Pfitscher, professora Priscila Cardoso Calegari, professor Thiago Dutra e a discente Cingia
Vilain Vieira sob a Presidência do professor Rogério Gomos de Oliveira, Coordenador do Curso
de Engenharia de Energia. Justificaram a ausência. professor Agcnor Hentz da Silva Júnior.
professor Claus Trõger Pich, professoraElite Sommer Watzko, professora Simone Meister
Sommer Biléssimo. Havendo quórum, o professor Rogério cumprimentou os presentes c deu por
aberta a reunião. Em seguida. passaram à apreciação dos seguintes itens de pauta: ]tem ]:
Aprovação da pauta da 74' reunião ordinária do colegiada.O professorRogério colocoucm
votação a aprovação da pauta da 74* Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Engenhztriade
Energia e a mesjna foi aprovada por unanimidade. Item 2: Apreciação do pedido dc
prorrogação do período de integralização do aluno Ronaldo Torres da Silveira. Como não
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há urgêncianesse assunto.foi decidido por unanimidadeque este assuntoserá tratadona
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próxima reunião ordinária do colegiado. Item 3: Apreciação do pedido de aproveitamento
extraordinário de estudos do aluno Paulo Henrique Fernandes .Jeremias. O item foi posto
em votação e aprovado por unanimidade. Item 4: Apreciação do pedido de aproveitamento
extraordinário de estudos do aluno Jonathan Maceda Silveira. O item foi posto cm votaçãoe
aprovadopor unanimidade.Item 5. Encaminhamentos para os alunos sem orientador em
TCCI e TCC2. Professor Luciano relacionou os alunos que não entregaramo formulário de
definição de orientação de TCC, e aqueles que não responderam a mensagem elctrõnica enviada
sobre o assunto pelo Moodle. Após discussão. o Colegiado decidiu que seria enchi-ninhadaumtt

18
19

20
21

22
23
24

nova mensagempara esses alunos, dando prazo de uma semanapara se manifestareme
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informando que. após isso. o Colegiado ou o Coordenador de Curso designariam ujn orientador
para os casos em que não houve retorno. Item 6. Recurso do aluno .Júlio Agostinho Dingna
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quanto ao indeferimento na quebra de pré-requisitos de diversas disciplinas durante o
ajuste excepcional.Após a explanaçãoda discenteCintia Vilain e do professorRogério o
deferimento do recurso foi posto em votação e o recurso foi indeferido por unanimidade. Item 7.

Recurso quanto o indeferimento na quebra de pré-requisitos para a disciplina

Empreendedorismoem Engenharia de Energia durante o ajuste excepcional. Após a

explanação da discente Cintia e do professor Rogério foi decidido pelo indeferimento do recurso
apresentado em conjunto por um grupo de alunos. Porém, o colegiado se manifestou favorável
ao deferimentodo pedido da quebra de pré-requisitospara a disciplina Empreendedorismoem
Engenharia de Energia para os alunos que tiveram o pedido indeferido no ajuste excepcional de
matrícula mas que já cumprem os novos pré-requisitos dessa disciplina, os quais passarão a
vigorar a partir de 2019.1, e desde que um novo requerimentoseja feito n SIG até o dia 27 de

Agosto. Item 8. Recurso do aluno Alan Coelho Kremer Junior quanto ao indeferimentoao
pedido de matrícula na disciplina EES7374, turma 07653,depois do período de ajuste
excepcional. Após ampla discussão o item foi posto em votação e após empate na votação, o
coordenador com o voto de qualidade previsto no regimento do curso, votou pelo indeferimento
do recurso. Item 9. Requerimento da aluna Helen Just Savi para retornar ao currículo 2011.
Como não há urgência nesse assunto, foi decidido por unanimidade que este assunto será tratado

na próximareuniãoordináriado colegiado.
Item 10. Homologação
da eleiçãopara
coordenador e vice-coordenadordo curso de Eng. de Energia (relator: Prof. Everton). Após
a leitura do parecer do professor Everton foi homologada por unanimidade o resultado da
eleição,tendo sido eleitosProf. Rogério Gomes de Oliveira e Profa. Elite Sommer Watzko,
respectivamenteCoordenador e Subcoordenadora do curso de Engenharia de Energia. Item ll.

Aprovação do plano de ensino das disciplinas EES7365 e EES7381 (relator: Profa. Cada).
Como a relatora não recebeu os planos de ensino ratificados até o horário da reunião, esses
planos de ensino quando retificados, serão avaliados novamente para serem aprovados na
próxima reunião ordinária do colegiado. Item 12. Informes sobre alteração de bibliografia e

pedido de livros. O professorRogériomencionouque o NDE irá monitoraras alteraçõesde

bibliografia e informará o colegiado as recomendações necessárias para quaisquer modificações
de bibliografia depois de tratar desse assunto. Não havendo mais nada a ser discutido, o
coordenador agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, da qual eu Maximiliano Leonor
José, assistente em administração da Secretaria Integrada de Graduação, lavrei a presente ata
.4
que, se aprovada, será assinada pelos presentes na reunião. Araranguá, 23 de agosto de 2018.
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