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ATA DA VIGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE
ENGENHARTADEENERGIA

Ata da vigésima reunião do Colegiado do Curso de
Engenharia de Energia, realizada no dia 1 8 de abril
de 2013, às 16 horas e 20 minutos. na sala 309 do
Campus .Jardim das Avenidas, Araranguá.
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Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois míl e treze. às dezesseis horas e vinte minutos.
na sala 309 do Campus .Jardim das Avenidas Araranguá; reuniram-se os seguintes membros do
Colegiado do curso de Engenharia de Energia, devidamente convocados: Proíbssol Maurício
Girardi. Professora Kátia Cilene Rodrigues Madruga. Professor Rogério Gonles dc Oliveira.
Prof'essor E'çerton rabiar .Tasinski e Professora Mana Angeles Lobo Regia. sob a Presidência do
Professor Fernando Henríque Milanese. Coordenador do Curso de Engenharia de Energia.
Havendo quórum o Professor Fernando cumprimentou aos presentes e iniciou a retmião
subllletendo a aprovação o item l : "Aprovação da pauta da 20" Reunião Ordinária do Colegiada
do Curso de Engenharia de Energia". Ato contínuo o Professor Maurício solicitou a inclusão de
um item na pauta "Oferta de Disciplina Isolada" que ficou como item 7. A nova pauta foi
submetida à votação e aprovada por unanimidade. Em seguida. passaram a apreciação do item de
pauta 2: "Aprovação da ata da 14" Reunião Extraordinária do Colegiada do Cul'se de Engenharia
de Energia". Submetido à votação. o item foi aprovado por unanimidade. ltenl 3: ''Aprovação
das Revisões do PPC do curso de Engenharia de Energia que correspondetn ao Formulário
eletrõníco utilizado pelo MEC para cadastramento de cursos". Com a palavra o relator Proltsso)'
Rogério explica os questionamentos que foram feitos e informa que o PPC revisado foi
encaminllado aos presentes por e-mail. Através do da/a .ç/zou, demonstrou aos memb3'0s presentes
como está o PPC. evidenciando as inovações que foram f'estas nas ementas de algumas
disciplinas- de comum acordo com o coordenador do curso de Engenharia da Computação. Na
sequência. explanou sobre as pendências que ainda haviam ref'erentes a algumas disciplinas
optativas. indagando se os presentes membros preferiam finalizar o PPC nesta ou em outra
reunião. Após diversas ponderações feitas por todos os presentes- o colegiada decidiu por
unanimidade pela exclusão da disciplina optativa ARA7309 -- Armazenamento Eletroquímico de
Energia e mantença da disciplina optativa ARA7312 - Combustão. no currículo do curso de
graduação em Engenharia de Energia. Em seguida o Professor Rogério encaminhou por e-mail o
PPC atualizado a todos os membros presentes. Passaram então ao item 4: ''Apreciação do
Segundo Relatório de Atividades de Estágio Probatório de Everton Fabian .Tasinski". Em seguida
o Professor Everton retirou-se da sala. Ato contínuo o relator. Professor Maurício. realizou a
leitura do relatório com parecer favorável: que submetido à votação foi aprovado pelo colegiada
por tmanimidade. O Professor Evej'ton voltou à sala. Após passaram a análise do item 5:
"Segundo Relatório de Atividades de Estágio Probatório de Bernardo Walmontt Borgas''.
Professor Maurício. realizou a leitura do relatório coiD.'parecer favorável. que submetido à
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gz órum. Em seguida, o Professor Rogério informa que foi encaminhado convite para todos os
professores do curso participarem do colegiada. Professora Kátia alega sobre o ingresso de
novos professores no curso e da necessidade de convida-los. Na sequência Professor Maurício
realiza a leitura dos artigos constantes na Resolução 17 do CUN, referentes à composição do
colegiada. Após diversas deliberações feitas por todos os presentes, Professor Femando. Everton
e Maurício, comprometeram-se a encaminhar novos convites aos demais professores do curso.
para que os mesmos passem .a participar do colegiado como membro efetivo ou na suplêncía'
Passaram então a apreciação do item 7: "Oferta de Disciplina Isolada". Professor Maurício expõe
ao colegiada que se ofereceu para lesionar uma disciplina no semestre de 2013.2, além da sua
carga horária? com a 6lnalidade de que a mesma possa ser aproveitada pelos alunos da UFSC e
do IFSC. Solicita o apoio do colegiada haja vista que será uma disciplina ofertada, também, para
os alunos de Engenharia de Energia. Após algumas ponderações feitas por todos os membros
presentes, Professor Maurício õlcou de resolver as questões administrativas quanto à
implementação da referida disciplina junto à direção acadêmica e, se necessário. o assunto seria
discutido em reunião futura. Por fim passaram ao item 8: "Outros que surgirem". Professora
Mana Angeles alerta que a atividade de orientação de projeto deve constar no' PAAD como
atividade de ensino. Solicita que sqa informado aos orientadores para que na reabertura do
PAAD haja essa especificação. Com a palavra Professor Fernando compromete. se a

''.' ''
averiguar

esta questão, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Não havendo mais
nada a declarar, eu, Francíele de Souza Caetano Vieira, Assistente em Administração da
Secretaria Acadêmica, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes.
Araranguá, 18 de abril de 2013. ' ' '
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