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ATA DAVIGÉS]MA OITAVA REUNIÃOORDINÁRIA DO COt,EGIADO DO CURSO DE
ENGENHARIADEENERG}A

Ata da vigésima opta'ça reunião do Colegiado do
Curso de Engenharia de Energia. realizada no dia 1 7
de dezembro de 2013. às ]4 horas e 20 minutos. na
sala 308 do Campus Jardim das Avenidas.
Araranguá.
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Aos 1 7 dias do mês de dezembro 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
Colegiada do curso de Engenharia de Energia. devidamente convocados: Professor Rogéiio
Comes de Oliveira. Professor Luciano Pfitscher. Professora Cada D'Aquino: Professora alise
Sommer. Professor Reginaldo Geremias. Professor Bernardo Walmott Borges. Professora
Cláudia Weber Corseui! e Professora Mana Angeles Lobo Recto. sob a Presidência do Professor
Fernando Henrique Milanese; Coordenador do Curso de Engenharia de Energia. Havendo
quórum o Professor Fernando cumprimentou aos presentes e deu por aberta à reunião. Em
seguida. passaram à apreciação dos seguintes itens de pauta: ]tem ] : ''Aprovação da pauta da 28"
Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Engenharia de Energia''. Professor Fernando
solicitou a inclusão de dois Itens de pauta "Solicitação de quebra de pré-requisito eí'etuada pela
aluna Ana Elisa" que ficou como n'. 4 e "Requerimento do aluno Thiago de Sá ref'Crente as
avaliações da disciplina de Geologia'' que ficou coIRo n'. 5. Após votação. a nova pauta foi
aprovada por unanimidade. Item 2: "Aprovação da ata da 27' Reunião Ordinária do Colegiado do
Curso de Engenharia de Energia". Submetido à votação. o item foi aprovado por unanimidade.
Item 3: ''Alteração das ementas das disciplinas de OceanograHla e Atmosf'era". Prof'essor
Fernand(.) infol-mou que as alterações foram discutidas e aprovadas na reunião do NDE. que
encaminhou ao colegiado. Expôs, também. que entrou em contato com Sergio Pinto da
PROPLAN. que informou não haver problemas nas alterações das ementas. pois tratam-se de
apenas duas disciplinas. Professora Cada relatou ao colegiado quais as altet'ações foram f'eiras. O
item foi aprovado por unanimidade. As ementas aprovadas são as constantes na ata da 14"
Reunião Ordinária do NDE da ENE. Item 4: "Solicitação de quebra de pré-requisito efetuada
pela aluna Ana Elisa''. Professor Fernando efetuou a leitura da solicitação. Após discussão o item
foi indeferido por unanimidade. item 5: "Requerimento do aluno Thiago de Sá referente as
avaliações da disciplina de Geologia". Professor Fernando passou o requerimento para os
membros presentes analisarem. Professor Rogério indagou se o aluno recebeu o plano de ensina
no inicio do semestre. Professora Claudia respondeu que entregou os planos para todos alunos da
turma. Prof'escora Cada sugeriu que o aluno ficasse com Menção l até a próxima reunião para
que assim houvesse tempo da professora Claudia lembrar dos fatos. analisar as listas dc
frequência e aproN'eitamento pata elabora uma resposta. Professor Rogério informou que o plano
de ensino pode sofrer alterações no decorrer do semestre e se avaliação foi no período normal de
aula não há o que o aluno reclamar. Professora Claudia Informou que o altulo começou a fazer a
ultima avaliação. mas abandonou no ülnahbem como não compareceu à Recuperação Final.
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Salientou, ainda, que a média final do aluno é 1,5 e portanto não tendo direito a Recuperação
Final. Professor Fernando esclareceu que não existe a possibilidade do aluno ficar com Menção
1, pois esta é apenas para a Recuperação Final, a qual o aluno não tem direito por ter média
inferior a 3 e sugeriu que o pedido fosse indeferido. O pedido foi indeferido por unanimidade
pelo colegiado. Item 6: "Outros que surgirem". 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, 17 de dezembro
de 2013

h


