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Ata da Quarta Reunião Extraordinária do Colegiado de Curso da Engenharia de Energia
do Campus Araranguá realizada aos sete dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e onze.
na sala 201, às quinze horas, com a presença dos docentes: Prof. Rogério Gomes de Oliveira,
Presidente do .Colegiado de Curso; Prof. Jogo Batista Rodrigues Neto; Prof. Maurício Girardi;
Prosa. Mana Angeles Lobo Regia, Prosa. Kátia Cilene Rodrigues Madruga, do discente Trago
Alexandrino, Eng' do CREA Alexandre Hahn e do Técnico em Assuntos Educacionais. Alaim
Souza Neto. Havendo quórum, o Prof. Rogério Gomes de Oliveira iniciou a reunião submetendo
a pauta à apreciação que foi aprovada por unanimidade pelos presentes. Ato contínuo apresentou
o I' Item da pauta: regularização do curso de Engenharia de Energia junto ao MEC. O
prof. Rogério Gomes de Oliveira apresentou aos membros do colegiado a sugestão dada pelo
STAE Sergio Pinto da SEPLAN, informando que existe a opção de se cadastrar no sistema e-
MEC, uma titulação intermediária de 3 anos que terá como título "Bacharel em Ciência e
Tecnologia". Essa sugestão foi a medida necessária encontrada para atender a informação que
consta no PPC do curso em que ao final de 3 anos o aluno terá direito a uma titulação
intermediária de nome bacharel em Tecnologia de Energia. Alteração do nome da titulação
intermediária "bacharel em Tecnologia de Energia" para "bacharel em Ciência e tecnologia" foi
aprovado por unanimidade. Na sequência, o Prof. Rogério Gomes de Oliveira passou ao 2' Item:
regularização da situação das disciplinas a distância. Com a palavra, o Prof. Rogério Games
de Oliveira frisou a importância de se alterar no PPC do curso do ENE a informação que trata
das disciplinas a distância oferecidas pelo curso. Dessa forma, será acrescida a infomlação de
que o curso poderá oferecer até 20% do currículo do curso em disciplinas a distância e não
exatamente 20% como consta atualmente no PPC. O item foi aprovado por unanimidade, e será
solicitado que esta alteração passe a constar no currículo do curso, imediatamente. Em seguida,
passou-se ao 3' Item: pedido de nova avaliação de aluno em viagem de intercâmbio, não
profissionalizante. O prof. Rogério fez uma conscientização com todos os professores presentes
a respeito da importância desses casos em todo o processo educacional. Após discusssões o
encaminhamento foi que para cada situação em que a Resolução 017/CUn/1997 não contemplar
a situação será acordada entre o coordenador do curso e o próprio professor da disciplina. O item
foi aprovado por unanimidade. Após passou-se ao 4' Item: outros que ocorrerem. A Prosa.
Kátia pediu a palavra e solicitou ao colegiado que os professores substitutos de disciplinas do
curso de Eng' de Energia também estivessem presentes na reunião de colegiado mesmo sem a
participação de votos. O Prof. Rogério mencionou que irá convidar todos os professores do curso
para as próximas reuniões de colegiado. Em seguida, o discente Trago Alexandrino informou o
colegiado de duas reclamações dos alunos. A primeira delas, trata das atitudes e didática
apresentada pelo Prof. Bruno Piccinini, circuitos elétricos, em que o professor apenas apresenta
poucos exercícios, sem explicação e com avaliação sem critérios bem definidos. A segunda
reclamação, trata da conduta do Prof. Femando que apresentou a mesma prova em sua disciplina
para a turma do turno vespertino exatamente igual a tumba do turno noturno. O Professor'
Rogério mencionou que irá comunicar os professores envolvidos nas reclamações, e solicitar
providências. Não tendo mais nada a declarar, eu, Alaim Souza Neto, lav:ei a presente ata que,
após lida e aprovada, será assinada pelos presentes.


