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ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO
DEENGENHARIADEENERGIA

Ata da vigésima terceira reunião do Colegiado do
Curso de Engenharia de Energia, realizada no dia l l
de julho de 2013. às 16 horas, na sala 309 do
Campus Jardim das Avenidas; Araranguá.

7
Aos ] l dias do mês de .julho do ano de dois anil e treze, às dezesseis horas, na sala 309 do
Campus .Jardim das Avenidas Araranguá; reuniram-se os seguintes membros do Colegiado do
curso de Engenharia de Energia: devidamente convocados: Professor EveHon Fabian Jasinsl<i.
Professora Kátia Cilene Madruga, Professor Bernardo Walmott Borgas: Professora Cláudia
Weber Corseuil. Professora Mana Angeles Lobo Recto, representante discente Eduar Frailcis e
como convidado o Professor Regiilaldo Gerenlias sob a Presidência do Professor Fet'fiando
Henrique Milanese; Coordenador do Curso de Engenharia de Energia. Havendo quórum-n o
Professor Fernando cumprimentou aos presentes e iniciou a reunião com alteração dos itens de
pauta número 5 para "Problemas com a disciplina de prometo multidlsciplinal'", número 6 pra
''Informes sobre os relatórios da comissão do MEC'', número 7 para "Construção do curso de pós
graduação da ENE" e número 8 para "Discussão sobre a avaliação do estágio obrigatório''- a
nova pauta foi submetida a votação e aprovada por unanimidade. Etn seguida, passarada a
apreciação do item de pauta 2: "Aprovação da ata da 22' Reunião Ordinária do Colegiado do
Curso de Engenharia de Energia''. Submetido à votação, o item foi aprovado por unanimidade.
Item 3: "Aprovação da ata da 1 6' Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de engenllaria
de Energia". Submetido à votação, o item foi aprovado por unanimidade. Passaram, então, ao
item 4: "Deliberação sobre a presença de discentes nas reuniões do colegiado de ENE''
Ploltssora Kátia expôs que após a situação ocorrida na reunião passada entrou em contato com o
Secretaria dos Õlgãos Deliberativos Centrais a flm de buscar orientações acerca da presença dos
discentes na reunião de colegiado: informou ainda que a orientação obtida é que o colegiado
deve seguir o Regimento Interno do Colegiada do curso de Engenharia de Enei'gia. Na sequência
a proféssola Kátia efetuou a leitura de alguns artigos do Regimento e sugeriu que fossem
incluídos mais discentes como membros do colegiada seguindo o disposto no artigo 4' do
regimento e concluiu dizendo que a participação dos discentes como convidados nas reuniões de
colegíado encontra-se como casos omissos no Regimento. Professor Feriaando illfomlou que
entrou em contado com a Direção Académica do campus que sugeriu que a cada reunião do
colegiada fosse votado, juntamente caIR a pauta, a participação dos alunos naquela reunião.
Após algumas ponderações o colegiado decidiu por unanimidade que a participação de
convidados nas reuniões precedera de solicitação e aprovação como primeiro itens de pauta da
reunião. bem como a participação do convidado se restringira ao item de seu interesse. Após
passaram a análise do item 5: ''Problemas cona a disciplina de prometo multidisciplinar'
Professora Claudia informou os diversos problemas que vem enfrentando ao leclonar a disciplina
e solicitou sugestões para que no próximo semestre tais dificuldades não ocorram com o novo
professor. Profêssol Fernando sugeriu ajuste da disciplina e explanou que a mesma deveria
funcionar como uma espécie de alerta para o alupola ir pensando no TCC. Professora Claudiar
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alegou que na sexta fase os alunos ainda não estão preparados para a pesquisa e salientou que a
disciplina seria mais bem aproveitada se fosse oferecida posteriormente como olha optati't'a.
antes do TCC. Professora Mana explanou que como orientadora percebe que a disciplina
proporciona ao aluno a iniciação científica, no entanto sozinllo o aluno é imaturo para
desenvolver uma pesquisa, expôs. também que a .maioria dos professores não tem interesse em
ol'tentar. pois não recebem carga horária. Após diversas ponderações feitas pol' todos os
membros: o professor Reginaldo propôs que a disciplina seja usada para ensinar o aluno a
escrever um prometo de pesquisa. Ainda sugeriu que ele mesmo seja o orientador de todos os
alunos e que a banca de avaliação fosse formada.com outros professor'es especialistas em cada
tema especíHtco. A proposta é submetida à votação .e aprovada pelo colegiado por unanimidade.
Posterior'mente passaratn ao item 6: =lnformes sobre os relatórios da comissão do MEC"
Professor Fernando explanou que o curso obteve nota três e que entre os problemas apontados
estão acessibilidade, endereço do campus e falta de livros nas bibliotecas. Explicou: ainda. que o
curso foi aprovado, idas a intenção não é abrir vestibular e sim deixar o processo em espera. .já
que a princípio nenhum aluno de Engenharia de Energia tem pedido a titulação intermediária.
Item 7: "Construção do curso de pós graduação da ENE". Professora Mana informou que a
primeira reunião da comissão já foi efetuada e alguns professores demonstraram interesse no
prometo. Solicitou ainda a colaboração dos demais membros do colegiado para que incluam suas
linhas de pesquisa a fim de conoborar com o prometo. Por fím passaram ao item 8: "Discussão
sobre a avaliação do estágio obrigatório". Professora Kátia informou que os alunos da disciplina
de Estágio l normalmente adiantam o estágio durante as férias para escreverem no decorrem do
semestre junto com seus orientadores. No entanto, alguns alunos demoram a encontrar
orientadores acumulando tudo para o final do semestre. Em virtude disto a professor'a sugeriu
que os orientadores estabeleçam data durante o semestre para que os alunos apresentem
atividades, forçando-os a procurar orientador e elaborar os trabalhos desde o início do semestre.
PI'ofessor Everton salientou que os alunos poderiam apresentar para unia turma. As propostas
foram aprovadas por unanimidade pelo colegiada. 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 Académica.
livrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes. Araranguá: 1 1 de .julllo de
2013


