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ATA DAVIGÉSIMA NONA REUNIÃOORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE
ENGENFIARIA DEENERGIA

Ata da vigésima nona reunião do Colegiada do
Curso de Engenharia de Energia: realizada no dia 12
de março de 2014- às 16 horas. na sala 308 do
Campus .lardím das A'ç'unidas. Alaranguá.

7
Aos 1 2 dias do mês de março do ano de dois mil e quatorze. às dezasseis horas. na sala 308 do
Campus .Jardim das Avenidas Anal'anguá. reuniram-se os seguintes membros do Colegiado do
curso dc Engenharia de Energia. devidamente convocados: Professor Rogéiio Games de
Oliveira. Prolêssor Luciano Pfltscher. Prof'essora Cada D'Aquino. Prof'essor Reginaldo
Gclemias. Professor Bernardo Walmott Borgas: Prolcssor Everton .lasinski. Professor Claus
Troger Pica e Professora Mana Angeles Lobo Recto e os representantes discentes Eduar Francês
Andrigheti e Thais Dolo Luz. sob a Presidência do Professor Fernando Flenrique Milancse.
Coordenador do C'urso de Engenharia de Energia. Havendo quórum o Plofcssor fernando
cumprimentou aos presentes e deu por aberta à reunião. Em seguida. passaram à apreciação dos
seguintes itens de pauta: item l : "Aprovação da pauta da 29" Reunião Ordinária do Colegiado do
C'urso de Engenharia de Energia''. Professor Fernando solicitou a inclusão de três itens de pauta
"Apreciação do Parecer do Terceiro Relatório Parcial de Estágio Probatórío do Ser'ç'idos Marmelo
Finitas de Andrade'' que ficou como n'. 8: "Apreciação do Parecer relatix,o à progressão
hincional de Professor Adjunto l para Professor Adjunto ll do Servidor Marmelo Freiras de
Andiade'' que ficou como n'. 9 e ''Aprovação dos planos de ensino 201 4-1 " que ficou como no.
14. O representante discente Eduar pediu a inclusão do item ''Pré-requisitos pala I'CC e
Estágio': que ficou como item ]5. Após votação. a nova pauta foi aprovada por unanimidade.
Item 2: "Aprovação da ata da 28' Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Engcnhaiia de
Energia". Submetido à votação. o item foi aprovado por tmanímidade. Item 3: ''1o. relatório de
estágio probatório dos docentes Alexandre Kupka da Salva e Elaine Virnlond (relatora: Proa.
Mana Angeles Lobo Recto)". Professora Mana solicitou a exclusão da apreciação do relatório
do Prof. Alexandre Kupka da Silo'a porque o professor ainda não entregou o relatório à comissão.
Em seguida leu o pal'ecer da comissão a respeito do relatório da prole. Elaine: que aprovou o
mesmo. Prof. Ferrando perguntou se alguém tinha alguma manifestação: sendo que ninguém se
pronunciou. O colegiado aprovou por unanimidade. Item 4: "1o. relatório de estágio probatório
da docente Elise Meister Sommei processo 23080.042323/2013-56 (relator: .Tuarcz Bento da
Silvo)". Professor Ferrando informou que o relator da comissão. Prof. .luarez. llle solicitou que
lesse Q parecer da comissão ao colegiado ENE. A comissão aprovou o i'elatóiio e o Prol.
Ferrando perguntou se alguém tinha alguma manifestação. sendo que ninguém se pronunciou. O
colegiada aprovou por unanimidade. Item 5: ''1o. relatório de estágio probatójio dos docentes
Casar Catando Scharlau e Luciano Lopes Pfíscher- (relator': Rogerío Games de Oli'ç'Girar
Proíêssor Rogério leu pareceres da comissão, que apto''.'ou os relatórios. Prof. Fernando
perguntou se alguém tinha alguma manifestação. sendo que ninguém se pronunciou. O colegiada
aprovou por unanimidade. Prof Rogério sugeriu que os pareceres para aprovação de relatórios
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de estágio probatório e de progressão Rincional não usem a expressão ''chella superior' para
lazer menção ao coordenador de curso. .já que este não possui cargo de chefia. A sugestão foi
aceita pelos demais membros do colegiado. Item 6: "Relatório final do processo de estágio
probatóiio n'. 23080.003105/2012-15 da Professora Kátia Cilene Rodrigues Madruga." Prof.
Fernando leu parecer da comissão. A mesma aprovou o relatório e o Prol. Felnando perguntou se
alguém tinha algtmaa manifestação. sendo que ninguém se pronunciou. O colegiado apl-ovou o
relatório final do processo de estágio probatório da Professora Kátia Cilene Rodrigues Madruga
por unanimidade. Item 7: "Relatório final do pl'acesso de estágio probatório n'
23080.002253/2012-12 do professor Fernando Hem'ique Milanesa' . O I'toíêssor l:errando
retirou-se da sala e a Proíà. Mana Angeles leu parecer da comissão. A mesma aprovou o
relatório e perguntou se alguém tinha alguma mania'estação. sendo que ninguém se pronunciou.
O colegíado aprovou o relatório final do processo de estágio pl'obatório do professor Fernando
Henlique Milanese por unanimidade. Item 8: ''Apreciação do Parecer do Terceiro Relatório
Parcial de Estágio Probatório do Servidor Marcelo Eleitas de Andrade (Processo:
23080.033515/2012-91). Relator: Prof. Mauricio Giiardi''. Prof. Bernardo leu parecer da
comissão. A mesma aprovou o relatório e o Prof. Fernando perguntou se alguém tinlla alguma
manifestação. sendo que ninguém se pronunciou. O colegiada aprovou o relatório de estágio
plobatóiio do Professor Marmelo Frestas de Andrade por unanimidade. Item 9: "Apreciação do
Parecer relata'ç'o à progressão funcional de Prol'essor Adjunto l para Prol'essor Adjullto ll do
Servidor Marmelo Fieiras de Andrade (Processo: 23080.009450./2014-24). Relator: Prol.
Mauricio Girardi." Prof. Bernarda leu parecer da comissão. A mesma aprovou o relatório c o
Prof. Ferrando perguntou se alguém tinha alguma manifestação. sendo que ninguém se
pronunciou. O colegiado aprovou a progressão funcional do Prof. Marmelo por unanimidade.
Item 10: -Pedido de quebra de pré-requisito do aluno .luatl' Costa Rocha''. Prof. Ferrando leu
requerimento do aluno para quebra de pré-requisito na disciplina de Física C pois ele reprovou
em Cálculo ll e esta disciplina é pré-requisito de Física C. O aluno argumenta que é de Cabo
Verde e recebe bolsa daquele país com contrato de 5 anos e o atraso pode comprometer o
processo. Após '.árias manifestações dos membros. o colegiado por unanimidade ie.jeítou o
pedido do aluno. Item l l : -Solicitação de tratamento especial em regime domiciliar da aluna
Heika Naiara Ferreiro Villal'ane''. Prof. Fernando leu requerimento da aluna onde ela mostra que
deu à luz no dia 07/02/201 2 e solicita afastamento por 3 meses para podem cuida e amamentar o
bebê. Prof. l;ernando menciona que legislação prevê este direito e que cabe ao colegiado acatar.
Colegiada está ciente e Prof'a. Mana pede que os professores das disciplinas em que a aluna está
matricu[ada sejam avisados do procedimento. ]tem ]2: ''Viagem de estudo a ]ta]pu em
15/09/2014." Prof. Ferrando informa que o Centro Acadêmico e a Empresa lunior da Eng. de
Energia agendaram uma visita na data acima e que agora estão buscando ónibus da UFSC para a
viagem. Prof. Fernando inÍ'armou ainda que o procedimento para agendamento de transporte é
sempre no início do semestre leu'to em que a viagem irá ocorrer e que é importante que a viagem
este.ja contida no plano de ensino de uma ou mais disciplinas. Discente Thais reportou que em
viagens mais longas. como esta. é aconselhável que o pedido seja feito com antecedência maior.
segundo informações recebidas por telefone do órgão iesponsá-«el pelo transpoltc. Prof.
Fernando acha que \árias disciplinas da área Elétiica podem contemplar a visita à ltaipu nos
planos de ensinos. O colegiado concordou que os professores podem marcar a datas de pro''-'as de
modo a evitei a'ç,aliações durante as datas da viagem. Item 13: "Solicitações de al'astanaento
semestral dos professores ENE." Prof. Fernando lembra que este documento foi solicitado pela
Direção Académica e que o colegiado deve estar ciente dos al'astamentos dos professores. Profh.
Cada chama atenção aos pedidos da Prata. Katia Madruga e do Prof. Casar Scharlau. que
mencionam que os afastamentos serão e'ç'entuais. ou seja. não se repetem todas as semanas.
Prosa. Cada acha que este pedido é para afastamentos que se repeten] todas as semanas e que.
para athstamento eventual. deve-!ç.,lesar o outro formulário- especialmente desenvolvido para
,v:'l/; '==='.,...,--\i:..b,,,:%'-- ,~í9< <&i" ,.:#- '#) l.,.'.:l/
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este tipo de afastamento. A sugestão foi acatada pelos demais membros e o Prof. Fernando irá
informar a Direção Acadêmica do fato. Quanto aos demais pedidos, o colegiado ENE está ciente
dos afastamentos semestrais dos professores ENE. Item 14: "Aprovação dos planos de ensino
2014-1". Prof. Fernando reporta que não foram apresentados planos de ensino para as disciplinas
Programação em Computadores 1, Pesquisa Operacional e Desenho Técnico. As duas primeiras
disciplinas são relativas a professores ainda não contratados, o que vai ocorrer somente após
conclusão de concurso público em andamento. Cona relação a Desenho Técnico, Prof. Fernando
informa que a Prosa. da disciplina foi recém contratada e que vai cobrar a entrega do plano de
ensino da disciplina. Prof. Claus chamou à atenção de alguns erros nos planos de ensino
referentes ao número de aulas por semana e ao semestre. Prof. Fernando vai pedir aos
professores que corrijam os erros. Prof. Claras salienta que, segtmdo a legislação, quem deve
analisar os planos de ensino no início de cada semestre é o NDE. Colegiado concorda que, a
partir do próximo semestre, o NDE analise os planos de ensino antes de submetê-los ao
colegiado. Item 15: "Pré-requisitos para TCC e Estágio". Prof. Fernando comunica que alunos o
têm consultado a respeito da quebra de pré-requisito para TCC. Atualmente o aluno precisa fazer
o estágio antes do TCC. O representante discente Eduar justifica que muitos alunos gostariam de
fazer as disciplinas optativas previstas para a décima fase na já na nona fase, de forma que o
estágio seria então feito na décima fase, junto com o TCC. O motivo seria a maior praticidade na
ocasião do final do estágio, caso o aluno vir a ter oportunidade de continuar na empresa onde
desenvolveu o estágio, sem ter que voltar para cursar mais um semestre antes da formatura. Prof.
Everton lembra que quem deve deliberar sobre mudança de pré-requisito deve ser o NDE
inicialmente. O colegiado decide enviar a matéria para o NDE em sua próxima reunião. Item 16:
'Outros que surgirem". Prosa. Mana Angeles pediu a palavra para informar ao colegiado que o
regimento de pesquisa do campus foi aprovado por unanimidade na câmara de pesquisa da
UFSC e que a Coordenação de Pesquisa do Campus solicitou um bolsista estagiário para auxiliar
nos trabalhos. Prosa. Mana salientou também o bom trabalho dos novos professores do curso,
lembrando que, apesar do pouco tempo de instituição, têm desempenhado atividades de ensino e
pesquisa de forma bastante intensa. Sem mais nada a acrescentar, Professor Femando agradeceu
a presença de todos e encerrou a reunião. Não havendo mais nada a declarar, eu, Carine Moraes,
Assistente em Administração da Secretaria Acadêmica, livrei a presente ata que, se aprovada,
será assinada pelos presentes. Araranguá, 12 de março de 2014.
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