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ATA DA VIGÉSIMA QUARTA REtJF{IÃO QRD]NÁRTA DO COLEGIADO DO CURSO DE
ENGENHARIA DE;EN;ERGIA

Ata da vigésima quarta reunião do Colegiado do
Curso de Engen[aaria de Energia, rea]izada no dia ]4
de agosto de 2013. às 16 horas. na sala 309 do
Campus Jardim das Avellidas, Araranguá.

2
Aos 14 dias do naus de agosto do ano de dois mil e treze: às dezesseis horas, na sala 309 do
Campus .Tardiill das Avenidas Aratanguá, ietulirana-se os seguintes membros do Colegiado do
curso clc Engenharia de Energia: devidamente convocados: Professor'Everton Fabiall Jasinski,
Proíbssoi 'Rogétio Games de Oliveira. Professor Claus Troger Pich \Professora Kátia Cilene
Maclruga. " Proltssor Bernatdo Walmott Borgas. 'Professora Cláudia Weber Corseuil,
icpiesentantc discente Eduar Francês e como con''.'idades o Prof'essor Reginaldo Gelemias e a
discente Ihaís Dali Luz sob a Presidência do 'Professor Ferrando Henlique Milanese:
Cool-denador do Curso de Engenharia de Energia. l-lavando quórum o PI'ofessor Fel'nando
cunlpiimetltot.i acls picscnles e iniciou a reunião submetendo o primeiro item de pauta à
aprovação. Item l : -Aprovação da pauta da 24" Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de
Engenharia de Elaergia". Após votação: o item foi a])rovado por unanimidade. hein 2:
"Aprovação da ata da 23" Reunião Oldináiia cio Colegiado do Curso de Engenharia de Energia''.
Sutamelído à -«'oração. o item foi apto't'ado por uulanimidade. Item 3: "Aprovação da ata da 17'
Reunião Extraordinária (]o Colegiaclo do Curso de t:ngenhal'ia de Energia". Submetido à
votação. o itens ft)i aprovado por unanimidade. item 4: ''/\provação dos Planos de Ensino do
semestre 2013-2''. Os planos recebidos até antes do ii)ício da reunião rolam aprovados por
unalliiuidade. Professor reinando salieEita que os planos de ensino de Geollletrla Analítica.
Pesquisa Operacional. Instalações Industriais, Progi'amação ein Computadores 1, Probabilidade e
Estatística. Energia Soiai Fotovo]táica: Cá]cu]o ]V e Introdução à Econotnia na Engenharia leão
lotam enfie.uses. Item 5: ''Avaliação do processo de estágio probatório e do processo de
progressão fuitciona] da professora Kái[a N4adruga". Professor Ferrando procedeu a ]eitura do
parecer da comissão de avaliação: que }econlelada a aprovação do Terceiro Re]atório Parcial do
processo de estágio })tobktLÓllo n'. 23C8D.003 1 05/201 2-1 5 da Professor'a Kátia Cilene Rodrigues
l\4aclluga. Scin minis-a acrescentar. o Colegiada ENE aprovou pol unanimidade. Em seguida.
Proíessot l citando leu o parecer da comissão de avaliação do processo de progressão funcional
n'. 23080.G:;4080/2013-82 de Adjunto i para /Ldlunto ]i da Professora Kátia Cilene Rodrigues
N4adruga. A comissão tecoinenda a progressão fünciona] e o Colegiado aprovou por
unanimíclac-e. item 6: ''Avaliação dc) processo de estágio probatório e do processo de pl-ogressão
í'uncionitl do Plolbssol Ferrando lx4i]anese". J'rofessora Katia ef'etuou a leitura do parecer da
comissão tlc avaliação- que ieconaenda a apto'''ação do Terceil'o Relatório Parcial do processo de
estágio )robalói'io n'. 23080.002253./2ua12-12 do prof'essor Fernaado fient'ique Milanese. Sem
mais tl aci'cscclltat' o (:olt:grado apl'cnvtn'-! por uilanlmidacle. Na sequência. PI'ofessora Katia leu o
})aiecer d:] conlis!;ão dc avaliação. (ltc recoilaenda a aprovação do processo de progressão
íuncíontil n'. 23080.035707/2013-12 de Adjunto l pala Adjunto ll do prol'essoi Ferrando
[-Jeniiquc \'']i]ancsc. A coD-l]SSãO recon]cnda a p]'agressão ]'ui]cional e o Çqlegiado a])lavou pot'
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unanimidade. Item 7: "Posição.do colegiada perante a tentativa do aluno Pedro Henrique Passos
Catini de falsificar documento com objetivo de obter indevidamente abono de falta". Após várias
considerações, o colegiado decidiu que deve-se abrir um processo para apurar o caso. Item 8:
Outros que surgirem". Professor Fernando perguntou ao colegiada sobre a inclusão como item

de pauta, para a próxima reunião, a criação a disciplina Optativa de Estágio Não Obrigatório.
Após ponderações, o Colegiado por unanimidade deliberou pela avaliação desta proposta na
próxima retmião do NDE da Eng. de Energia. 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, lavrei a presente
ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes. Araranguá, 14 de agosto de 2013.


