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CONVOCA('ÃO

Araranguá. 19 de Março de 2019.

Convoco os membros do colegiado do curso de graduação em Engenharia de Energia para a 3 1'
reuniãoordinária, no dia 21 de Março de 2019, às. 14:00 h, no Bloco A, sala A-216. Jardim das
Avenidas do CTS, Campus Araranguá, com a seguinte ordem do dia:
1) Aprovação da ata da 79' reunião ordinária do colegiado

2) Apreciação dos planos de ensino de ensino do grupo l não aprovados em reunião do dia 14/3
(relator: Professor' César).

3) Apreciação dos planos de ensino de ensino do grupo 2 não aprovados em reunião do dia ] 4/3
(relatora: Professora Cláudia) .

4) Apreciação dos planos de ensin.ode ensino do grupo 3 não aprovados em reunião do dia 14/3
(relator: Professor Claus).
5) Apreciação dos planos de ensino de ensino do grupo 4 não aprovados em r.euniãodo dia 14/3
(relator: Professora Elise).
6) Apreciação dos planos de ensino de ensino do grupo 6 não aprovados em reunião do dia 14/3
(relator: Professor Rogério).

7) Apreciação dos p[anos de ensino de ensino do grupo 7 não aprovados em reunião do dia ]4/3
(relator: Professor Thiago).
8) Revisão de decisão do colegiado na 79' reunião ordinária sobre assunto que não era item de
pauta.
9) Sobre o papel da coordenação do curso em retiHjcar erros cometidos pelos alunos

10) Reavaliação de solicitação de quebra de pré-requisito pelo aluno Heitor Zerbetto Borgas
Marçal, considerandoexclusivamenteo mérito do pedido, a partir da justificativa apresentada
pelo aluno.

11) Solicitação de quebra de pré-requisito pela aluna Helên Just Savi. considerando
exclusivamente o mérito do pedido. a partir dajustiHicativa apresentada pela aluna.
12) Solicitação de quebra de pré-requisito pelo aluno Daniel de Oliveira Vargas, considerando
exclusivamente o mérito do pedido. a parti.[da justificativa apresentadapelo aluno.

13) Solicitação de quebra de pré-requisitopela aluna Arieli Laurindo Bellettini. considerando
exclusivamente o mérito do pedido, a partir da justiHlcativa apresentada pela aluna.
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14) Solicitação de quebra de pré-requisito pelo aluno Dhefêrson da Sirva Alixandre.

considerando exclusivamenteo mérito do pedido. a partir da justiHlcativaapresentadapelo aluno.'

15) Solicitaçãoda aluna Edvana da Silva Silveira, referentea revisão de decisão da coordenação
no período de a)uste excepcional, considerando exclusivamente o mérito do pedido. a partir da
justificativa apresentadapelo aluno.
'' ' "'' " '
16) Solicitação da aluna .TéssicaBarbosa Macedo, referente a revisão de decisão da coordenação
no período de ajuste excepcional, considerando exclusivamente o mérito do pedido. a partir da
justificativa apresentadapelo aluno.

17) Análise pelo colegiado sobre regras de flexibilização de pré-requisitosdevido a criação do
currículo 201 8. 1. descontinuidade do oferecimento de disciplinas no currículo 20] 1. 1 e migração

do currículo 2011.1 para o currículo 2018.1.

'

'

18) Data de implementaçãodas regras de flexibilização de pré-requisitos apto.vadasno item 17

Prof. Rogério Gome$ de Oliveira
Coordenador do curso de graduação em Engenharia de Energia
}'

