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Ata da nona reunião extraordinária do colegiado de curso da Engenharia de Energia do Campus
Araranguá realizada ao décimo sétimo dia do mês de Outubro do ano de dois mil e doze, na sala
202, às quinze horas, com a presença dos docetntes:.Prof. Rogério Gomes de Oliveira, Presidente
do Colegiado de Curso; Prof. Fernando Henrique Milanese, Prosa. Mana Àngeles Lobo Recio,
Prof. João Batista Rodfígues Neto, Prof. Maurício Girardi e o representante discente aduar
Francês. Havendo quórum, o Prof. Rogério Gomes de Oliveira iniciou a reunião submetendo a
pauta à aprovação ou modificação com- os seguintes itens: 1) Apreciação e aprovação da pauta da
16' reunião ordinária do colegiado. 2) Alteração do art. 4 inciso 2 do regimento do curso de
engenharia de energia. 3) Recomendação do colegiado para o NDE com respeito ao
oferecimento de duas ênfases no curso de Engenharia de Energia. 4) Recomendação do
colegiado com respeito aos encaminhamentos do Bacharelado em Tecnologia de Energia. 5)
Outros que surgirem. No primeiro item, a pauta da 16' reunião foi aprovada. No 2' item, o
colegiado aprovou as seguintes alterações no no art. 4 inciso 2 do regimento do curso: onde está
escrito "Até 60 -dias antes da consulta prévia, o Coordenador do Curso, ouvido o Colegiado,
expedirá ato designando...." leia-se "Até pelo menos 30 dias antes da consulta prévia, o
Coordenador do Curso, ouvido o Colegiado, expedirá ato designando..." e aonde está escrito "...e
marcarão, a data da eleição com antecedência de 60 (sessenta) dias, e adata de encerramento das
inscrições." leia-se "...e marcarão, a data da eleição com antecedência de pelo menos 30 (trinta)
dias, e a data de encerramento das inscrições." No 3' item, o colegiado recomendou que sejam
mantidas as ênfases, porém apenas com disciplinas optativas. O currículo deverá ser revisado
pelo NDE para que seja indicado quais das disciplinas optativas são mais apropriadas para cada
uma das ênfases do curso. Além disso, no currículo revirado, todas as disciplinas obrigatórias
devem ser comum a todos os alunos matriculado no curso. No 4' item; o Prof. Rogério pâs o
colegiado a par dos últimos desenvolvimentos a respeito do Bachareladç) em Tecnologia de
Energia. O colegiado recomenda que o processo junto ao MEC siga da maneira como já está
acontecendo, e que aguardemos novas instruções sobre como proceder para regularizar a
situação- do Bacharelado em Tecnologia de Energia Não tendo mais nada a declarar, eu,
Fernando Henrique Mil.anese, lavrei a presente ata que, após lida e aprovado, será assinada pelos
presentes.
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