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ATA DA DÉCIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE
ENGENHARIADEEN;ERGIA

Ata da décima nona I'eunião do Colegiada do Cul'se
de Engenharia de Energia. realizada no dia 14 de
março de 2013: às 15 horas. na sala A-118 do
Campus .Jardim das Avenidas- Araranguá.

2
Aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e treze. às quinze horas. na sala A1 1 8 do
Caillpus .Jardim das Avenidas Araranguá: reuniram-se os seguintes membros do Colegiada do
curso de Engenharia de Energia. devidamente convocados: Professor Maurício (]irardi.
Professora Kátia Cilene Rodrigues Made'uga. Professor Claus Trõger Pica e representante
discente aduar Francês. sob a Presidência do Professor Ferrando llenrique Milanesa.
Coordenador do Curso de Engenharia de Energia. Havendo quórum o Professor Ferrando
cumprimentou aos presentes e iniciou a reunião com a alteração do item de pauta n'. 14.
acrescelltando ao mesmo a ''Criação da Disciplina optativa ARA 7034 Relações Interéticas de
50 horas aulas conforme exigência do MEC''. Em seguida. passaram a apreciação dos seguintes
itens de pauta: l. "Aprovação da pauta da 19" Reunião OI'dinária do Colegiado do Curso dc
Engenharia de Energia". Pauta submetida à votação e aprovada por unanimidade. Item 2:
Aprovação da ata da 13" Reunião Extraordinária do Colegiada do Curso de Engenharia de

Energia''. Submetido à votação, o item 6oi aprovado por unanimidade. item 3: "Aprovação da ata
da 18" Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Engenhal'ia de Energia''. O item li)i
aprc)vado por unanimidade. Passeiam então ao item 4: "lntbrmes gerais da Coordenação.do
Curso de Engenharia de Energia". Professor Fernando informou que o Professor Rogério
permanece como coordenador do curso: no entanto tem se dedicado a elaboração do PP('
Portanto. o Professor Fernando assume todas as responsabilidades da coordenação até o mês de
maio- quando expíl'a a portaria do Professor Rogério e Prof'essor Fernando assume clêtivamentc
a coordenação. Após passaram a análise do item 5: ''Apreciação do parecer da Comissão de
Avaliação de Estágio Probatório da professora Mana Angeles Lobo Recto''. Em seguida o
Prol'essor Maurício realizou a leitura do relatório com parecer favorá-.,el e que submetido à
Notação foi aprovado pelo colegiada por unanimidade. Após passaram ao item 6: 'Apreciação do

eccr da Comissão de Avaliação de Estágio Probatórlo do pl'ofessor .Rogélio Games de
Oli-,:eira''. Com a palavra. o Professor Maurício realizou a leitura do relatório com parecem

lü\arável e que submetido à votação foi apt'ovado pelo colegiado por tmaiaimidade. No item 7:
Apreciação do parecer da Comissão de Avaliação de Estágio Probatório do prol;e.suor .leão

Baüsta Rodrigucs Neto''. Na sequência o relator. Proíêssor Maurício. realizou a leitura do
relatório com pal'ecer favorável e que submetido à votação foi aprovado pelo colegiado por
unanimidade. Passaram então ao item 8: "Apreciação da Segunda Avaliação Parcial dc
desempenho do estágio probatório do professor Marmelo Freitas de Andrade". Com a palavra o
Prol'essor Claus salienta a jimportância de (;!erlçat. numa tabela as atividadcs. pro.fetos
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desenvolvidos pelo avaliado para apresentar ao colegiado. Ato contínuo, Professor Maurício
informa que a tabela requerida já consta no processo e efetua a leitura da mesma.juntamente com
o relatório com parecer favorável e que submetido à votação é aprovado pelos membros do
colegiado por unanimidade. Item 9: "Apreciação do parecer da Progressão Funcional Horizontal
do professor Claus Trõger Pich". Em seguida Professor Maurício realizou a leitura do

relatório

com parecer favorável e que submetido à votação foi aprovado pelo colegiado por unanimidade.

Passaram ao item 10: "Aprovação dos planos de ensino referentes ao semestre 2013-1
Professor Fernando expõe os planos de ensino e informa da necessidade de apreciação e
aprovação pelo colegiado do curso. Após, os planos são submetidos à votaSlao e aprovados por
unanimidade, com exceção das disciplinas Cálculo IV, Probabilidade e Estatística, Desenho
Técnico. Transferência de Calor e Massa 11, Eletromagnetismo e Eletrõnica de Potência, Projetos
de Sistemas Térmicos, Conversão Eletromecânica de Energia e Fundamento de Controle, que
não foram elaborados devido à falta de professores para as mesmas. Item l l: "Aprovação do
Regimento de Pesquisa do Campus". Professor Fernando informa que o Regimento foi
encaminhado por e-mail a todos os membros do colegiado. Os membros presentes conülrmam o
recebimento e aprovam o item por unanimidade. Após, passaram a análise do item 12: "Quebra
de pré-requisitos alterados na reformulação do currículo pedidas por alunos ingressantes antes da
reformulação';. O representante dos discentes, Eduar Francis relatou sua situação ao, colegiado.
Depois de muitas considerações feitas por todos os presentes, decidiram que a quebra de pré-
requisito deverá ser fundamentada e encaminhada à apreciação do, coordenador do curso para:o
deferimento/indeferimento. Em seguida passaram ao item 13: "Definição de nova data e

horário

para as Reuniões Ordinárias do Colegiado do Curso de Engenharia de Energia".
Professor

Fernando coloca em discussão. Ficou definido que as reuniões ordinárias será na terceira semana
do mês. às 16:20 horas, alternando entre quartas e quintas-feiras de um mês para outro. Com a
palavra Professor Maurício sugere como item da próxima pauta a ,criação de.suplente .para,=s
membros do colegiado. Este item deve ser incluído na pauta da próxima reunião do colegiado.
Na sequência passaram ao item 14: "Ajustes no PAAD. A disciplina Prometo Multidiciplinar.em
Energia será lesionada pela professora Caludia Corseuil, bem como.a disciplina Gerenciamento e

$
que já está prevista também no PPC da Engenharia de Compu . . . ., .:. .. -.--:. .expõe a HCCCSSiUauç inipu'"' p''-v "-'-'-' '' F'-vFv" - -l"- ' -'" 'itação da UFSC de Araranguá.

ata que, se aprovada, será assinadapelos presentes. Araranguá, 14 de março de 201 3.
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