
Ata da décima quarta reunião ordinária do colegiado de curso da Engenharia de Energia do

Campus Araranguá realizada ao quinto dia do mês de junho do ano de dois mil e doze, na sala

201, às oito horas e trinta minutos, com a presença dos docentes: Profl Rogério Games de

Oliveira, Presidente do Colegiado de Curso; Profl Claus Troger Pich; Prosa. Mana Angeles Lobo

Regia, Prosa. Katia Rodrigues Madruga, Prof Jogo Batista Rodrigues Neto, Profl Maurício

Girardi, representante discente Eduar Francis, Eng' Alexandre Hahn e Mana Goreti AJves
Cordeiro como Secretária. Havendo quórum, o Prof Rogério Gomes de Oliveira iniciou a

reunião submetendo a pauta à aprovação ou modificação com os seguintes itens: l)
Homologação pelo colegiado da eleição para subcoordenador; 2) Apreciação dos processos

de transferência interna, externa e retorno de graduado para o 2o semestre de 2012; 3)

Informes sobre a diligência do MEC com respeito ao bacharelado em tecnologia de
energia; 4) Nomeação do 2o colocado no concurso DE área de Saneamento Básico -

Campus Florianópolis, edital 130/DDPP/2011, processo n'. 23080.012383/2011-82"; 5)

Outros que surgirem. Na sequência iniciou a reunião com o I' item da pauta: Homologação

pelo colegiado da eleição para subcoordenador, no qual a eleição do Prof. Fernando Henrique

Milanese como subcoordenador do curso de Engenharia de Energia, foi homologada. No 2'

item: apreciação dos processos de transferência interna, externa e retorno de graduado

para o 2o semestre de 2012, o Prof Rogerio relatou quais as vagas foram preenchidas, quais

üícaram ociosas, e nada mais Êoi acrescentado. No 3' item: Informes sobre a diligência do

MEC com respeito ao bacharelado em tecnologia de energia, o Prof Rogério informou que a

Coordenação Geral de Fluxos e Processos do MEC solicitava alguns esclarecimentos com

respeito ao curso "Bacharelado em Tecnologia de Energia", e que esses esclarecimentos foram

enviado no memorando 163/ARA/2012 ao Sr. Sergio Roberto Pinto da Luz, da Proplan, para que

o mesmo tomasse as providências cabíveis junto ao MEC. No 4' item: Nomeação do 2o

colocado no concurso DE área de Saneamento Básico, o colegiado aprovou por unanimidade

essa nomeação. No 5' item: Outros que surgirem, nada foi acrescentado. Não tendo mais nada

a declarar, eu, Mana Goreti Alves Cordeiro, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será

assinada pelos presentes. Ü
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