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Ata da Sexta Reunião Extraordinária do Colegiado de Curso da Engenharia de Energia do
Campus Araranguá realizada aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, na sala
201, às oito horas e trinta minutos, com a presença dos docentes: Prof. Rogério Gomes de
Oliveira, Presidente do Colegiado de Curso; Prof. Jogo Batista Rodrigues Neto; Prosa. Kátia
Cilene Rodrigues Madruga; Mana Angeles Lobo Recio e Mana Goreti Alves Cordeiro colmo
secretária. Não houve quórum, mas o Prof. Rogério Gomes de Oliveira iniciou a reunião para
que fossem feitos os encanlinhamentos necessários. Na sequencia, apresentou os itens de pauta:
1) Distribuição de vagas remanescentes para alunos do curso de engenharia de energia e2)
Horário do 2o semestre de 2012, e alocação de carga horária aos docentes. Com relação ao I"
Item da pauta: 1) Distribuição de vagas remanescentes para alunos do curso de engenharia
de energia, o Prof. Rogério informou que todos os semestres o colegiado tem que aprovar o
edital de transferência e retorno, e que neste semestre, ele aprovou ad-referendum este edital, que
foi praticamente uma cópia do edital do senaestre anterior, com a diferença que neste semestre
temos 36 vagas ociosas ao invés de 18. Os membros do colegiado concordaram com o edital
aprovado pelo Prof. Rogério. No 2' Item de pauta Horário do 2o semestre de 2012, e alocação
de carga horária aos docentes. Professor Rogério apresentou o quadro de horários, e falou da
sugestão da Diretor Acadêmica e também Professora da Disciplina "ARA7122 - Elaboração de
Trabalhos Acadêmicos", para que fosse introduzido esta disciplina de 36 horas --aula como
obrigatória ao currículo 2011.1, a partir do segundo semestre de 2012. O professor Rogério
também mencionou que como a disciplina "ARA7337 - Projeto Multidisciplinar em Energia"
contém o conteúdo que será lesionado na disciplina ARA7122, é possível reduzir do número de
aulas aula da disciplina ARA7337 de 72 para 36, para que a carga horária total do currículo
permaneça inalterada. O colegiado aprovou por unanimidade a proposta porém recomendou que
as alterações acima só sejam efetuadas caso sÜa possível que a matrícula dos alunos para o
segundo semestre de 2012 já ocorra considerando essas mundanças. Caso não haja tempo hábil
para que isto aconteça, o colegiado se manifestou favorável a manter o currículo inalterado. Com
respeito aos professores substitutos, o colegiado se manifestou favorável a contratação de um
professor ein regime de trabalho de 20 horas para a área de química, e um professor em regime
de trabalho de 20 horas para a área de fenâtnenos de transporte, que no próximo semestre, além
de lesionar a disciplina de transferência de calor ll também poderá lecionar disciplinas da área da
matemática. Na sequência, o Professor Rogério mencionou que uma discussão mais profunda
com respeito da necessidade de professores para o curso de engenharia de energia será feira na
próxima reunião ordinária do colegiado. Não tendo mais nada a declarar, eu, Mana Goreti Alves
cordeiro, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos presentes.
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