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ATA DAVIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃOORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CLJRSO DE
ENGENHARIADEENERGIA

Ata da vigésima sétima reunião do Colegiada do
Curso de Engenharia de Energia. realizada no dia 21
de novembro de 2013. às 1 4 horas e 20 minutos. na
sala 308 do Campus .Jardim das Avenidas.
Araranguá.

l
Aos 21 dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze. às quatorze horas e vinte minutos.
na sala 308 do Campus .Jardim das Avenidas Araranguá. reuniram-se os seguintes membros do
Colegiado do curso de Engenharia de Energia, devidamente convocados: Prof'essor Everton
rabiar .lasinski. Professor Rogério Gomes de Oliveira."Prof'essor Luciano Pfitscher.' Professora
Kátia Cilene Rodrigues Madruga.' Professora Cada D'Aquino.''rProhssora alise Sommer.

"Professor Reginaldo Geremias.'Prof'essor Bernardo Walmott Borges e representantes discentes
aduar l;rancis e Thais Doll Luz sob a'Presidência do Professor Fernando Henrique Milanesa.
(.oordenador do Curso de Engenharia de Energia. Havendo quórum o Prohssol fernando
cumprimentou aos presentes e deu por aberta à reunião. Em seguida. passaram ã apreciação dos
seguintes itens de pauta: Item 1 : ''Aprovação da pauta da 27' Reunião Ordinária do Colegiada clo
Curso de Engenharia de Energia''. Professor Fernando solicitou a inclusão do otan de pauta n'.4
'llomologação do resultado da eleição para subcoordenador do curso de Engenharia de
anel-gia". Após votação- a nova pauta foi aprovada por unanimidade. Item 2: "Aprovação da ata
da 26" Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Engenharia de Energia''. Submetido à
votação- o item foi aprovado por unanimidade. Item 3: "Inclusão do Estágio Não Obrigatório no
currículo ENE''. Professor Ferrando relatou que o item já havia sido discutido no NDE. que
opinou pela inclusão da disciplina no currículo do curso tendo como pré-requisito a aprovação
em doze disciplinas. Professor Rogério recomendou que f'asse aptos'ação em carga horária /
horas aula. Com a palavra. o Professor Fernando lembrou que. conforme aprovado no NDE. ao
Estágio Não Obrigatório não estão atribuídas nem nota e nem carga horária e. pol'tanto- não atbta
o cômputo do número de créditos que o aluno cursa por semestre. Ele sugeriu o pré-requisito
k)sse à aprovação nas disciplinas da I' e 2' fase. o que foi aprovado por unanimidade pelo
colegiado. Item 4: "Homologação do resultado da eleição para subcoordenador do curso de
Engenharia de Energia". Professor Rogérío expôs como procedeu a eleição e inlolmou quc a
professora Claudia Weber Corseuil foi eleita com 29.57% dos votos. Na sequência esclareceu
que o período do mandato é de 2013 a 2015 e solicitou pela homologação do insultado. O
colegiada opinou pela homologação do resultado por unanimidade. Item 5: "Outros quc
surgirem". Com a palavra a professora Kátia relatou que alguns professores do curso reuniram-se
iníormallllente para discutirem alguns tópicos e propor algumas sugestões. Em seguida expôs o
que toi discutido: (1) alguns temas se repetem em várias ementas: (2) algumas disciplinas
optativas têm uma carga muito extensa e algumas obrigatórias têm poucas horas-aula ou não há a
alerta de disciplinas consideradas fundamentais como. por exemplo. química orgânicas (3) uma
mesma viagem de estudo poderia aparçqer no plano de mais de uma djyiplina. pois algumas
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visitas podem ser analisadas de forma multidisciplinar; (4) a possibilidade de solicitar para que
em um turno da semana todos os professores efetivos possam estar livres das horas de ensino.
para que neste sda possível a realização de reuniões em que todos possam participar; (5) a
possibilidade de alterar a atual estrutura do curso de duas ênfases para uma formação geral de
cinco anos em Engenharia de Energia, contemplando os dois enfoques. As sugestões de
encaminhamento foram: (1) no início do próximo ano a realização de uma análise das ementas.
para que os professores das disciplinas com temas comuns possam discutir que parte dos
referidos temas irão tratar nas suas disciplinas, (2) (5) os tópicos estão inter-relacionados, porque
se houver a mudança da atual estrutura, consequentemente. será necessário repensar sobre as
ementas, carga horárias e oferta de algumas disciplinas. Contudo, para essa discussão ocorrer.
será importante a consulta aos estudantes, para saber se os mesmos têm interesse na mudança da
estrutura do curso. (3) a possibilidade de criar "viagens do curso de engenharia de energia". para
que uma mesma viagem possa ser incluída no plano de aula de mais de um professor,
dependendo dos interesses das disciplinas. As propostas de lugares a serem visitados são: I'
fase - laboratórios do campus da Trindade que têm projetos na área de energia (ex: LABCET.
LABSOLAR, LABCEN, CASA EFICIENTE);2'. fase- fermentação (ex: Saint
Bier/Biotecnologia); 3'. fase - Usina Eólica; 4'. fase - Estação de Tratamento de Esgoto/Área de
recuperação de minas de carvão; 5'. fase Hidroelétrica; 6'. fase Termoelétrica; 7'. hse -
Indústria (ex: Weg/Embraco); 8'. fase - Aterro Sanitário; 9' fase - (Estágio Pronlssional) e 10"
fase - Refinaria de petróleo. (4) precisa ser verificado. Professor Fernando sugeriu que os itens
fossem encaminhados ao NDE. Professora Elite ressaltou que quanto às visitas é interessante
que cada professor se responsabilize por fazer visitas nos lugares que já possui algum contato.
Professor Femando acrescentou que é necessário te uma pessoa para coordenar esse programa de
viagem do curso. Sem mas nada a acrescentar, 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, 21 de novembro de 20 1 3.
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