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ATA DA VIGESIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO
DEENGENHARIADEENERGIA

\

Ata da vigésima segunda reunião do Colegiado do
Curso de Engenharia de Energia, realizada no dia 20
de junho de 201 3, às 16 horas e 20 minutos, na sala
309 do Campus Jardim das Avenidas, At'arallguá.
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Aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e treze, às dezasseis 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, deç'idamente convocados: Professor.'Mauiício
Gírardi, Professor R.ogério Gomos de Oliveira, Professor'Everton Fabian Jasinski- 'Professora
Kátía Cilene Madruga,«Professor Bernarda Walmott Borges, Professora'Cláudía Weber Corseuil
e representante discente Eduar Francês e um grupo de estudantes, sob a Presidência do'Professor
Fernando Henrique Milanese, Coordenador do Curso de Engenharia de Energia. Havendo
quórum o Professor Fernando cumprimentou aos presentes e iniciou a reunião. submetendo a
apl'o''.'ação o item l : "Aprovação da pauta da 22' Reunião Ordinária do Cojegiado do Coiso de
Engenharia de Energia". A pauta foi submetida à votação e aprovada por unanimidade. Em
seguida, passaram a apreciação do item de pauta 2: "Aprovação da ata da 2] ' Reunião Ordinária
do Colegiado do Curso de Engenharia de Energia". Submetido à votação, o item foi apl:ovado
por unanimidade. Item 3: "Aprovação da ata da 15' Reunião Extraordinária do Colçgjado do
Cut-se de engenharia de Energia". Professor Maurício indaga a palavra "até" descritanà;referida
ata quanto à descrição da carga horária dos novos professores. Professor'es Fernando e Rogério
esclarecem a situação e a ata é aprovada por unanimidade pelo colegiado. Passaram, então, ao
item 4: "Nomeação do Professor Reginaldo Geremias como Supervisor do Laboratório de
Ensino de Química". Submetido à votação, o item foi aprovado por unanimidade. Após passaram
a análise do item 5: "Projeto para criação da pós-graduação na Eng. Energia com apoio de
bolsista professor visitante sênior". Professora Kátia explana como se dá a implementação do
plojeto para criação da pós-graduação no curso com o suporte de um pesquisador sênior. Informa
também que o professor Scheibe tem interesse de participar com bolsista sênior já tendo
inclusive uma proposta de prometo de pesquisa para desenvolver no campus Em seguida,
Professora Kátia faz a leitura dos pré-requisitos necessários para ingressam na concorrência e

o Professor Scheibe já é aposentado e seu prometo de pesquisa é voltado para a I'egião.
um favor relevante no processo de submissão da proposta. Na sequência. professor

se a linha de pesquisa desenvolvida pelo professor visitante sênior será
do curso. A professora Kátia explica que se trata apellas de uin prometo para

de acordo com o
Pessoas

desse prometo institucional. O colegiado. então. decidiu que a
professora Kátia, juntamente com os demais professores do campus que tiverem interesse, ficará
responsável pelo encamirülamento do projeto. Posteriormente passaram ao item 6: "Deliberação

da Professora Viviane Klein". Professor Ferrando explica que
para o segundo colocado no concursor

expõe que
que é

Rogério indaga
equivalente ao pernil

adequada a linha de pesquisa.ódéhdó;serÇão. Pcriação de uma pós-gradua
o pelasRoaério sugere que seta fomlada uma comissãinteresse do curso. O professor

ilatéréssÉidàs na elàbõráCãó
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no entanto, como não houve segundo colocado, a vaga está aberta; Com a palavra, professor
Rogério expõe que .o segundo colocado no concurso de Engenharia Térmica é gabaritado para
lesionar as disciplinas já ministradaspela professora Viviane e agregar com o restante do curso,
como a disciplina optativa Energia Fotovoltáica. Ato contínuo, o professor Maurício informa que
é necessário êhaúar professores, para preencherem duas vagas ociosas do curso, a de
Matemática Aplicada e a de Sistemas de Potência da Engenharia Elétrica, e sugere que seja
chamado o professor indicado pelo professor Rogério, .bem como, o Professor Evy da UFSC. Em
seguida, o professor Rogério salienta a necessidade de atentar-se a quantidade de professores
engenheiros elétricos que o curso possui, pois este ponto é um fator relevante na avaliação do
MEC. Na sequência. professor Maurício enfatiza a necessidade de que sejam preenchidas
rapidaibente as vagas que estão em aberto e acrescenta que uma dessas vagas já era direcionada
às disciplinas do ciclo, básico, portanto deve ser preenchida com um professor que lecione as
disciplinas básicas do curso. O professor Fernando informa que entrou com contato com o
Professor Hans. para que o mesmo verifique se o segundo colocado no concurso de Sistemas
Elétricos de Potência em Florianópolís tem interesse de assumir em Araranguá. Após diversas
ponderações feitas por todos os membros, o colegiado decidiu por em votação três sugestões,
quais sejam: Contratação do professor Evy e do professor que ficou em segundo lugar no
concurso de Engenharia Térmica, abrindo mão da vaga. direcionada para o concurso de Sistemas
Elétricos de Potência; Contratação do professor Evy e esperar para tentar.contratar ehÉenheiro
eletricista. de outro concurso; Contratação do segundo colocado no concurso de Engenharia
Térmica e esperar para tentar contratar engenheiro eletricista de outro concurso. Por maioria, os
membros presentes do colegiado decidiram pela contratação do professor.Evy e do professor que
ficou em segundo lugar no concurso de Engenharia Térmica, abrindo mão, deste modo.,* da vaga
direéionada para o concurso de Sistemas Elétricos de Potência. Por flm passaram ao itejn 7:
"Outros que surgirem". Não houve nenhuma deliberação para este item. Com a palavra, o
Professor Fernando agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Não havendo mais nada
a declarar, eu, Franciele de Souza Caetano Vieira, Assistente em Administração da Secretaria
Acadêmica, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes..Araranguá, 20
dejunho de 2013.
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