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*tn da Te ceira Reunia do Cí31eglaclc\ dc wr$a da Emgcnhak-ãa Je Eme!-gÊa úo CaiuPus
4E'aramgwá realizada 8.G erceiro G a d n ês de b,'laia do ano ae ::leis l-ni! e onz::. na sala i{)2. à,

: li= :T;::: -;::
=:1=1=t=:'}.:

adro'ç'ada po: unanimidade oelos preso !es. ,ó.!o contínuo aprece tol c !" : z üa ?aula .

apreciação e íãprovação da aÊa da : reunião de coiegliãd arde a pa:iEa :'o{ 11üJd. adro' aca {:
assinada pelos presentes. Na sequência: o Prof. iRcgéíio Comes de Olive,;ra passou ;io 12' item da
p :uÊ - ãmfarmes a i'espeãt da camíi"citação de profess07" SJbs iêu o para GeoSagía, e
sÊÊuaçã da vaga d© F'rof. Ne x-anda; onde o Prc,f. P.ogéJio Feia:c.! q1;3 c Jilt!! do ('oncurSO dc
pi-ofessor substituto Dará a área d: geclc,g;a jÉI havia sido puoiÉcado ilo dÉ:-ic oficial- e que a
itiiização cla :/aga do Professor Ne:galão J=velia ser discutida en in a =-eu=iÊlo io conselho d
Can pus. Na sequência o Prof. Rogai-io ao;esentoL! o 3' ã#em dz pauta - pfcpos . ãe agite!'açãü
dos p.'azo minam e máxima de ãnfegr :izacão de 9 e il8i semesfc-e$, nai"a ]g . 12 $cne$i$'c$
com consegue se aÊteraçãa cío múmier : m:áxãmao © mínimo ííe c?-édi} $ or semnesi.-e {:e !4. !?
llã $e esire$: para 1:2 24 gemi e$ire$:. nde o Prof. Roç:élio :-elato= File .:oí: or ?e Parecci

(.,hJE.''C=S :lo 8./'2ü07: G pi-azo mírninc para inlegr?itzação dos cl!:sos cün 3ft,0 1: é ie 5 a 'os. c
aü=inente: o orazo míniÍEO do CLl;se .:le Erlgenharia de Eneíg{ é de +:.5 ;!.:GS. E)Esta í;cP[H&.
oropõs-s: alterar o prazo rlínii'no Reli'a q=e o )l-lesma ficasse en cc-3-:l:o-=: S de ;:CI l O (jtS CS:O nCI
? reger Cine/C,E.S Hs :g,/:2üÍ;7. {.:1rj;nC {: ;íEtzo :'n&x::n]D, qü; c ]E:3s '.:i)zes := !d.2:C nlÍnl:=Ü. O =1'il='n

náx:nio passaria ['aTa ]u aí]os: e dcv:(ic. ao d SPosío iiü arar; fo ::E cc j(~ p*J:, 3'1] {R=s
[ ?. C!.,ín.,'97), (]ev-Cria-se a]teral Jo ntirnc«o tnínilno e máximo de íé(T tis :.;c en-:'-lfc. (jc l i. .= !$=

cí:áli:cs:. para 12 e 24 créditos. A ?:o])osga \'atada e aceita po!- l-i: námi(jade. :n s:g : (]a. o F'lcf.

ãcgérío apresen:oi os itens 4o a 9o da oauía e a Prol?essorn l:\,ía'lz ..\í:gei . :fci & íf:la; í: dc; j o

it da pauta para que ;odes esses ::em fossem tra ado=s co=.}ui:! ::':;lÍ:, ::ln;. \'=z: qi:= ::,,ü:-.,,!a:ll
exclusão, inclusão e alteração da fase de oferecimento de discíolãila: Jo cu:rÍcclo. Jlna. vez
ap esentado e dÊscut clo o 4.' $É m da fn11Êa - p!.'oposta de ê! clusã';- da ãÊscip!:mü ! bo::: ã 4
cíe 'OLKÉmãca gl 4 cx'éditos) ma l ü!'ta fase.. conta conseql emf3 s'ã$$ü len (z: dlscln:i;?a e

3: c g Té gnãc gl 4 crédÊt s) mB Ê fase; o $' i em) l.ía I'.;â(l*= - ll'i:'opo!,:a a ' InclüsÊ.c' :~.,

dis=Êiogêna FfS$ca :4 créditos nz qual a hse, com coma quente Füssaget'n Jãi d:scipêil:n :i
!: habilidade e Est estica Í4 créáÊ $) para 5 fase c $' 3#: t d! IQ8ui - pn)!!as !ã d{

: i::.2slãí3 da Jj$ àp3ima L:aba:fatórü al? FÊSÊCZ (4- créditos) 5 f $e: =çm ccnseq:!e: íe
p $$ gem da dãst"Íp!$na de h4ecâlnica. cllns B'Xc3icãos (4 credãtog) $3B-ü a é :B$ei a ''" i:em dÉ-
'3t::;êa - passagem 'ga disciplina ie ê tHün$Í'ef8 Í'l ci'éditos.} õâ e$ !Í;a$: r'ã!:'n F a, f s :: a
:c :l equente .lüyíção a$ {dãscÊ?ÊÊnns Hp'êe âf :lca das $áÊÊios ã c il em u ;: ün:l{. ( êsé''plena rl;«
:, :*'t Í.4 crédã'ics.}; 3' iteim da Fa«uÊii - exclwsãc dle wm cstáglfe} üi:.; g c?«éditos úa $ :'t! i ;8:$e. =t.

:raia da estãgÉo (ie ambas $ Fases l:ió riidãfos), e ãnclí,isã de rn is :j e;, $ =;;'Éd tos :;:

afãviã id $ com3pãemen ares 9' Êten: da p,bufa - exc;usã das :$#sfi finas Prá-;'!:'a.fet.: de
::a;;=iusã de cul"$o {= créóiüüslf © B'$eírc agia (2 cu-éd:ífos).; . i;:::h: sãi d mü d:s::iP:i;la d:

]"ro:jeÍa de Eundüme! t s de Erige!%haí'àa (Pro.let nteí'discÊp:ínü!'; oe.ü ?'i"o.mero e l Ene g:a:
OI,ü OI.iÉro m lme que r it ©$ ab.leelvos da disciplina), cam zi ct-áiiÉ $: e iÊl" !iem.: J2 pawÊ8 -

üm !t $ã© da disciplina de ]'o&uiçã Axm )í nÉaã flua aeuaãimeunee esta n:: séÉÊnl tasÉ' ' l â l üsz
$ 1$ en ahã ãdaãelf P ra qual' a: ':lu n au sexta #hse. e pro) sç: àc :«elêra:l:i: ou =ílÉklu: !o

:le a2$?!ma êãscípãíma destas fases, o tnlegiada claegou ao cona s:o (i :c. ic\::i?!-::c Kci.ilr J',
.=:=:-rrcliio do =tiíso de En.ge lula:ia dc, Energia as s3guinles .d sçipjlfas: - A.R /::.;;3g . - t«.$,.:::iílic: (if,s,

SúJi:cs i;' (4 crédiicls) Ja 5" fases"ARÂ7333 - Físico-Quíi-r1-::'' 4 cfédlLos} =li: 5' base:
.:!.R,\7382 - f,4:3cânica dcs S3i;dos }1" (4 =;é.dites) da 6" fase; "'zi,R/:7355 1\. ü.'c::;gÍa '2.

ctéúíic,s> da 5* fases '',À.R,é.73ç! - :slágic' Obrlgalãrão íl:: fS .;.«{gdí:os: i:: 3:: f $:: ./,R,,:f.T':lc,:

=;É-.:3í:; e o J3 'r:abl,:l'ü =:ü Co:l=i=são .:ll! c:ádÍtcs.>'' Ja (ia 11ase. a;.láf'D 'l:.s= .3 ':ol:p';,{:o cl-.=gf: :
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IQO

de Energia as disciplinas
Estática e Dinâmica; Projeto
de oferecimento no currículo,
setratando do que foi discutido

deveria-se alterar a fase de
e Estatística" seria ofertada

"ARA71 80 - Desenho Técnico" seria
"ARA7324 - Atmosfera" seria

Ambiental
da Enfase

é ofertada para
fase da Ênfase

dositens 4o ao 10o da pauta,o
disciplinas: "ARA7322 --

e ARA 7113; "ARA7323
ARA7320 e ARA 7113; "ARA7324

e ARA 7113; "ARA7325 - Poluição
A]R.A7113. Na sequência, o Prof. Rogério

ou não da inclusão em alguma das fases
onde chegou a

de Energia, e verificará
como uma disciplina eletiva, ou como

o Professor Rogério relatou o
para que não haja menção ao

3 anos, e 2880 h-a), com
encontrar na página do

bacharel após completar 2880
no e-mec é o curso de Engenharia

do oferecimento dessa titulação
manter a estrutura atual do

h-a e um ciclo de ênfase com 1440
com o oferecimento desse título, até que todas as

ao 13' item da pauta: revisão das
a necessidade de alterar a forma

removendo palavras redundantes e fazendo
transferindo conteúdo de uma ementa

11 desta ata pode-se ver a versão
Ato contínuo, o Prof. Maurício apresentou o

as atividades complementares
de conversão de atividades

atender melhor a proposta
que essa questão

Rogério apresentou o 15'
de professores onde foram

de Cálculo IV, Algebra Linear e
preenchimento dessas vagas,
disciplinas não poderão ser

e não tendo mais nada a declarar,
lida e aprovada: será assinada

)

)
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