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ATA N.' ] 7' DA SESSÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO
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Ata da Sessão Ordinária do Colegiado do Curso de
Graduação de Engenharia de Energia, realizada no
dia 01 de novembro de 2012, às 10 horas e 30
minutos, na sala 103 do prédio l do Campus
Araranguá.
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Ao primeiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e doze, às dez horas e trinta minutos.
na sala 103, do Prédio l do Campus Araranguá, reuniu-se o Colegiado de Engenharia de
Energia, com a presença dos .membros: Prof. Rogério Gomos de Oliveira, Presidente do
Colegiado de Curso; Prof. Fernando Henrique Milanese, Prosa. Katia Rodrigues Madruga. Prof.
Jogo Batista Rodrigues Neto, Prof. Maurício Girardi, representante discente Eduardo Francês e
Mana Goreti Alvos 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: 1) Apreciação da ata da 9a reunião extraordinária do colegiado. 2) Aprovação ou
modificação da pauta da 17' reunião deste colegiado. 3) Apreciação do parecer da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório sobre o primeiro relatório de estágio
probatório do professor Bernardo Wa[mott Borges Processo:23080.045332/20]2-18. 4)
Apreciação do parecer da Comissão de Avaliação de Estágio Probatório sobre o primeiro
relatório de estágio probatório do professor Éverton Fabian Jasinsky Processo:
23080.043]65/2012-71. 5) Apreciação da modificações no currículo do curso de Engenharia
de Energia, conforme proposto pelo NDE. 6) Outros que surgirem. Ao iniciar, o
representante discente solicitou que fosse incluído mais um item de pauta para leitura da ATA da
Assembleia dos alunos do curso de Engenharia de Energia. Este item ficará no Item. 6: Outros
que surgirem. Além disso, o professor Rogério pediu a inclusão no item outros que surgirem a
distribuição das vagas remanescentes para os discentes do curso de Engenharia de Energia. Ato
contíuo, o professor Rogério iniciou a reunião com o I' item da pauta: Apreciação da ata da
9' reunião extraordinária do colegiado. Aprovada por unanimidade. 2' item: Aprovação ou
modificação da pauta da 17' reunião deste colegiado. Aprovada por unanimidade. 3' item:
Apreciação do parecer da Comissão de Avaliação de Estágio Probatório sobre o primeiro
relatório de estágio probatório do professor Bernardo Walmott Borgas Processo:
23080.045332/2012-18. Relator: Prof. Maurício Girardi leu o parecer recomendado pela
comissão que e o ]nesmo aprovado por unanimidade. 4 item: Apreciação .do parecer da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório sobre o primeiro relatório de estágio
probatório do professor Everton Fabian Jasinsky Processo: 23080.043165/2012-71 . Relator:
Prof. Maurício Girardi leu o parecer recomendado pela comissão e o mesmo foi aprovado por
unanimidade. No 5' item: Apreciação das modificações no currículo do curso de Engenharia
de Energia, conforme proposto pelo NDE em sua ll' Reunião .ordinária o Prof. Rogerio j:t
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havia encaminhado a ATA dessa reunião do NDE aos membros do colegiado para todos os seus
tnembros tomarem ciência do conteúdo das alterações propostas. Além das mudanças propostas
no NDE, e contidas na ATA de sua ] ]' Reunião Ordinária: o NDE em sua 12' Reunião Ordinária
ocorrida imediatamente antes desta reunião de colegiado proposta mais as seguintes alterações no
currículo: no 3' item da pauta, criação de três disciplinas de tópicos especiais, optativas e comuns as
duas ênfases, todas com a mesma ementa, já aprovada pelo NDE, e com os nomes de a) Tópicos
especiais 1; b) Tópicos especiais 11; e c) Tópicos especiais 111; no 4' item da pauta, que a disciplina
"Introdução à Economia na Engenharia"obrigatória para as duas ênfases do curso, tenha a seguinte
ümenXa "Cálculo de juros e 'çatores equivalentes. Cotnpal"ação de atternati3'as de ittvestimenlo.
Depreciação técnica. imposto de Renda. Análise custo/benefício. Incertezas e sensibilidade. Substituição
de' equipamentos. Modelos de decisão económica. Estudo de viabilidade ecottõnlica.". no S' :\tem da
pauta, que a disciplina "Engenharia de Combustíveis Fósseis", optativa para a ênfase de Sistemas de
Conversão. \elxha. a sega\tn\e exmenxa. "Formação dos combustíveis fósseis. Reservas mundiais de
combustíveis IHsseis. Petro$sica. Características gerais do petróleo, do gás natural e do
carvão. Exploração e transporte dos combustíveis lfósseis. A indústria dos combustíveis fósseis.
Métodos de elevação e separação. Tecnologias de defino. Uso da energia dos combusti'pois
dêsse/x. /nlp zc/os ambíeníais. "; no 6' item da pauta, que a disciplina ARA 7322 - Geologia tenha a
seguinte ementa "0 sis/enzcz Te/'rcz, sua c'o aposição /n/e/'na e ex/e/"na. /a/erczções em/re os
sistemas: clima, placas tectónicas e geodinatito. Rochas, intempetismo e tipos de sedin'lento.
Tempo geológico. Geologia e Engenharia de Energia: Formação, extração, jorna de
aproveitamento e impactos associados ao uso dos recursos minerais. Geologia e meio ambiente.
Z)asas/res ncz/z//a/s, ocupação do ó'o/o e .censor/amenfo remo/o. '', que a disciplina Alia 7323 --
Oceanogrania tenha a seguinte ementa "Zls/udo dos p/"acessos e fenómenos oceanos/'cÍ#c'o.ç.
Oceanogra$a Física, Química, Geológica e Biológica. Dinâmicct dos oceanos e seu potencial
enet'gético. Ciclos biogeoquímicos, enter.faces e poluição marinha. Dinâmica costeira e obras de
engenharia. Cotltunidades marinhas, biomassa marinha e os biocombusííveis. Métodos de
anzol/rzzgem, oceanogra/icz po/" sa/é///e.", que a disciplina Alia 7324 -- Atmosfera tenha a
segpxnle emenda "Descrição $sico-química da atmosfel'a. Meteorologia. climatologia e
interpretação de cctrtas sinóticas. Potencial eólico e solar: Goleia e análise de dados.
Viabilidade de intplementação e impactos das energias eólica e solar. Teleconexões e mudanças
c/ímá/loas g/oZ)ais, ", que a disciplina ARA 7373 - Eletromagnetismo e eletrânica de potência
telha a seguxlüe ementa " Etetromagtletismo: Campos eletrostáticos. Campos etétricos em tlleio
material. Campos magnestostáticos. Forças materiais e dispositivos magnéticos. Equações de
Mmcwetl. Eletrânica de potência: Estudo dos Componentes Empregctdos em Etetrâlaica de
Potência. Reli:fixadores cl Díodo e a Tiristor. Comutação. Confiei"safes l)Mais. Gradadol'es.
C'/rcú//os de (.'omczndo. ", no 7' item da pauta, que as disciplinas ARA 7103 -- Geometria
analítica, ARA 71 02 -- Cá]cu]o ]], acém da disciplina ARA 7] 1 0 -- Física A. soam pré-requisitos
para a disciplina ARA 71 12 - Física C: que a disciplina ARA 7322 -- Geologia sda o único pré-
requisito para a disciplina ARA 7323 -- Oceanografia, que a disciplina Alta 7323 --
Oceanografla sda o único pré-requisito para a disciplina ARA 7324 -- Atmosfera, que a
disciplina ARA 710] -- Cá]cu]o ], a]ém da díscip]ina ARA 7] 1 ] -- Física B, sda pré-requisito
para a disciplina A]iA7350 -- Termodinâmica ], que a disciplina ARA 7106 -- Cálculo IV, além
da disciplina ARA 71 12 -- Física C, fosse pré-requisito para a disciplina ARA 71 70 - Circuitos
elétricos, e que a disciplina ARA 7105 - Cálculo 111. além das disciplinas ARA 7104 -- Algebra
Linea e ARA 7140 -- Programação em Computadores 1, fosse pré-requisito para a disciplilla
ARA 7142 - Cálculo Numérico. Além dessas mudanças de pré-requisito, neste mesmo item, o
NDE sugeriu que disciplina ARA 7325 -- Poluição Ambiental vellha da sexta fase para a quarta fase, que
a disciplina ARA 71 70 - Circuitos Elétricos fosse da quarta fase para a quinta fase e que a disciplina
ARA 7373 -- Eletromagnetísmo e Eletrõnica de Potência fosse da quinta fase para a sexta fase, que a
disciplina ARA 71 42 -- Cálculo Numérico fosse da terceira fase pala a quinta fase, que a disciplina ARA
7 1 14 - Laboratório de Química venha da quarta fase para a terceira fase, e que a çlisciplin# ARA 7335 -
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Laboratório de Física venha da quinta fase para a quarta fase. O colegiada aprovou por unanimidades
essas alterações propostas pelo NDE todavia fez as seguintes ressalvas: as turmas com aulas práticas
em Laboratório tais como Laboratório de Química e Laboratório de Física, tem que ter até 25
alunos por turma. Caso haja mais alunos matriculado, por uma questão de segurança aos alunos e
para o professor da disciplina, e para manter um padrão mínimo de qualidade, deverá ser
oferecido uma segunda turma da mesma disciplina. Além disso, para que não haja necessidade
de se criar turmas extras devido a mudança de fase das disciplinas, terão prioridade na montagem
do horário do primeiro e do segundo semestre de 2013, que as disciplinas ARA 7325, ARA 71 70
e ARA 7373 fiquem alojadas.no mesmo horário semanal e que as disciplinas ARA 71 14, ARA
7335 e ARA 7142 também fiquem alojadas no mesmo horário semanal. 6' item. Outros que
surgirem. O representante discente Eduardo Francis falou sobre a Assembleia dos estudantes de
ENE que foi realizada no dia 31 de outubro de 2012, para discussão dos itens: Alteração da
grade curricular; Cursos de Verão e Mudança para UNI.SUL. Apresentou a ATA da reunião com
todas as propostas e assinada por todos participantes. Sobre as vagas remanescentes o prof.
Rogério apresentou a seguinte proposta de distribuição: . 19 vagas para o inciso l do Art. 88 -
Transferência interna, retomo de aluno-abandono da UFSC,' 25 vagas para o inciso ll do Art. 88
- Transferência externa, 5 vagas para o inciso 111 do Art. 88 - Retomo de graduado. Além disso,
propôs que os candidatos indicassem no ato de inscrição as disciplinas que desejam validar no
curso de Engenharia de Energia. A proposta de distribuição de vagas e de validação de disciplina
foi aprovada por unanimidade pelo colegiado. Ainda no item outros que surgirem, o prof.
Rogério apresentou ao colegiado a proposta de modificação do segundo ciclo de engenharia de
enerrgia, a qual esta sendo discutida pelo NDE, e a professora Kátia falou que não o regulemanto
de estágio do curso ainda não foi aprovado em reunião de colegiado. Este regulamento já se
encontra na pagina do Campus, e será encaminhado para aprovação na próxima reunião de
colegiado. Não tendo mais nada a declarar, o Professor Rogério encerrou a sessão eu, Mana
Goreti Alves Cordeiro, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada. será assinada pelos
presentes. Araranguá, 06 de novembro de 2012.
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