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A"rA DA TRIGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGiADO DO CURSO DE
ENGENHARIA DEENERGIA

Ata da trigésima I'eunião do Colegiada do Curso de
Engenharia de Energia. realizada no dia 10 de abril
de 2014. às 14:20 horas. na sala 308 do Campus
.Jardim das Avenidas. Araranguá.

l
Aos dez dias do mês de abril do ano de dois mll e quatorze. às quatorze horas e vinte n)inutos. na
sala 308 do Campus .jardim das Avenidas Araranguá. reuniram-se os seguintes membros do
Colegiado do curso de Engenharia de Energia. devidamente convocados: Prohssor Rogério
Gomos de Oli\Cita. Professor Belnardo Walmott Borges. Professor Everton .lasínski. Professor
Claus Troger Pich; Prof'essor Alexandre Kupka da Salva. Professora Katia Cilene Rodrigues
Madruga. Proltssora Elise Somlner. Professora Claudia Ebel Corseuil e Professora Mana
Angeles Lobo Recto e os representantes discentes Eduar l;rancis Alldrigheti e Thais Dali Luz.
além do Professor Maurícío Girardi. convidado. sob a Presidência do Professor Ferrando
lleniíque Milanesa. Cool'denador do Curso de Engenharia de Energia. Havendo quórum o
Professor Fenlando cumprimentou aos presentes e deu por aberta à retmião. Em seguida.
passaram à apreciação dos seguintes itens de pauta: item l : "Aprovação da pauta da 30" Retmião
Ordinária do Colegiada do Curso de Engenharia de Energia'. Prol'essol Fernando solicitou a
inclusão da ''Apreciação do Parecer do Terceiro Relatório Parcial de Estágio Probatório do
Ser't,odor Bernardo Walmott Borgas'' no item-n n'. 6. "Apreciação do Parecer relati't'o à progressão
funcional de Prof'essor Adjunto l para Professor Adjunto ll do Servidor Bernarda Walmott
Borgas' no n'. 7. Solicitou ainda a inclusão de mais quatro itens: "l'. Rclatf)rio de estágio
probatório da plofêssora Cada d'Aquillo'' que ficou como no. 8. " Pedido do aluno .Juliana
Bortoluzzi para abono de falta durante programa de treinanlento da PM" que ficou como no. 1 3.
'Pedido providências do servidor Thiago Naspolini a respeito do incidente com o aluno .laia
Lopes Costa .]unior'' que ficou como no. ]4 e "Horários 2014-2" que ];içou como no. ] 5. A no-«a
pauta foi aprovada por unanimidade. Item 2: ''Aprovação da ata da 29" Reunião Ordinária do
Colegiada do Curso de Engenharia de Energia". Submetido ã lotação. o item foi aploxado por
unanimidade. Item 3: ''Aprovação do prometo Mestrado Académico em Energia e
Sustentabilidade''. Professora Mana Angeles descreveu unl breve histórico do plo.loto e informou
que seria necessária aprovação do mesmo no colegiado ENE. Protéssor Rogério não concorda
que o colegiada de curso de graduação tenha que aprovar o prometo. Ele sugere ainda que no
futuro se tente compatibilizar as disciplinas optati-«as do curso de graduação com as do curso de
pós-graduação. de fomaa a atrair mais alunos para o programa .já que este poderia validar
disciplinas de graduação no mestrado. O colegíado ENE pol unanimidade concorda com a
criação do curso de Mestrado Académico eln Energia e Sustentabilidade no Campus Araranguá.
Item 4: "1'. relatório de Estágio Probatório dos docentes Giuliano Aras Rampínellí e Piisicila
Cardoso Calegari". Professor Fernando iní'armou que o relator da comissão. Pior. Evy Salcedo
Torres. Ihe solicitou que lesse o parecer da cotnissão ao colegiada ENE. A comissão aprovou o
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se pronunciou. O colegiada aprovou por unanimidade os relatórios dos Professores Giuliano e
Priscila. item 5: ''1'. relatório de estágio pl'obatório do docente Alexandre Kupl<a da Salva
llelatola: Piora. Mana Angeles Lobo Recite)". Professora Mana leu pareceres da comissão. que
aprovou os relatórios. Pior. Ferrando perguntou se alguém tinha alguma manifestação. sendo
que ninguém se pronunciou. O colegiado aprovou por unanimidade. Item 6: "Apreciação dos
pareceres do Terceiro Relatório Parcial de Estágio Plobatório do Servidor Éx,elton rabiar
.lasinski(Processo: 23080.043 1 65/201 2-71 ) e do Servidor Bernardo \h'almott Borgas (Processo:
2308(1.045332/2012-18y'. Prol'. Mauricio Girardi leu os pareceres da comissão. A mesma
aprovou os relatórios e o Prof. reinando perguntou se alguém tinha alguma nlanil'estação. sendo
que ninguém se pronunciou. O colegiada aprox'ou os relatórios dos Professores Bernardo e
E''.erton por unanimidade. Item 7: "Apreciação dos pareceres relativos à progressão funcional de
Professor Adjunto l para Professor Adjunto 1] do Servidor Everton Fabían .Tasínski (Processo:
23080.013202/2014-88) e do Servidor Belnardo Walmott Borgas (Processo:
23080.0 1 65 1 3./201 4-7)' . Pior. Mauricio Girardi leu os pareceres da comissão. A mesa-rla aprovou
os relatórios e o Prof. Ferrando perguntou se alguém tinha alguma manifestação. sendo club
ninguém se pronunciou. O colegiado aprovou os pareceres da comissão dos I'rolbssores
Bernarda e Everton por unanimidade. Item 8: ''1'. Relatório de estágio probatório da professora
Cada d'Aquillo''. Prol'escora Claudia Corseuil leu parecem da comissão. A mesma aprovou o
relatório e Q Prof. Fernando perguntou se alguém tinha alguma manifestação. sendo que ninguém
se pronunciou. O colegiada aprovou primeiro relatório de estágio probatório da Prof'essora Cada
de Aquíno por unanimidade. Item 9: "Pedido de quebra de pré-requisito do aluno Patrick Rublo
cm Estágio ProÍlssíonal''. Professor Ferrando explicou que o aluno se baseia no fato que ele vai
t'fizer o Estágio Profissional logo depois de Estágio Obrigatório 1. ainda durante o semestre 201 4-
1 . mas que para efeito de matrícula. que se esgotou no dia 21 de março de 2014. ainda não iria
constar no sistema como concluído o pré-requisito. Professor Fenlando informa que deferiu o
pedido do aluno "ad referendum". O colegiado aprovou por unanimidade. Item 10: "Escollla de
dois representantes ENE para constituição da Comissão de Pesquisa do campus". Professora
fx4arla Angeles explicou que. de acordo com o regulamento. os colegiados dos cursos do Campus
Aiaranguá de''.em indicar dois prol'essores cada para compor a comissão. Professor F'elnando
perguntou se haviam interessados. sendo que três professores do colegiada manilbstalam
interesse. Prokssol'a Marca explicou que o regulamento diz ainda que os membros nâo
necessariamente devem ser do colegiado. Após deliberações: fbi decidido por unanimidade club o
Prof'essor reinando vai mandar uln e-l-Hall a todos os prol'essores do curso para quc os
interessados se candidatem e o colegiado x,ai decidir na sua próxima reunião quais serão os dois
professores representantes da ENE. Item l l : "Solicitação de afastamento semestral do professor
.leão Batista'. Professor Fernando explicou que esta solicitação. .juntamente com a do I'rot.
Claus. só chegaram recentemente. por isso não foram trazidas na reunião anterior. O colegiada
ENE está ciente dos afastamentos no semestre 201 4-1 dos professores .Toco Batista e Claus Pich.
Item 12: "Apro''ação dos planos de ensino 2014-1". Professor Fernando lembrou que na reunião
amerior não foram analisados os planos de ensino para as disciplinas Programação em
Computadores 1. Desenho Técnico e Pesquisa Operacional. Os professores das duas primeiras
entregaram os planos com atraso devida indefinição por parte da UFSC sobre a permanência
deles no quadro de plofessoles substitutos. Quanto a Pesquisa Operacional. piotbssor Ferrando
informa que o concurso para professor desta disciplina não teve aprovados. Portanto. a disciplina
ainda não tem professor e não tem previsão para início no semestre 201 4-1. Professor reinando é
contra a ]brçar professores a assumir disciplinas cona as quais eles não tem boa hmlliaridade.
Ele citou casos em que alunos têm procurado a coordenação para reclamar do desempenho de
prolessorcs em certas disciplinas. inclusive havendo filmagens das aulas. O colegiado concorda
que não se pode filmar as aulas e determina que os aparelhos de telefone celular sejam
desligados durante todas as aulas. Item 13: "Informes da coordenação: PEC - Prograllla de
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Estudante Convênio 2015". Prof. Fernando informa que, de acordo com a legislação, o
coordenador do curso deve informar o colegiado da distribuição de vagas do programa para o
curso no ano de 2015: 2 vagas no primeiro semestre e l vaga no segundo semestre. hein 14:
'Pedido do aluno Juliano Bortoluzzi para abono de falta durante programa de treinamento da
PM". Professor Fernando reporta que o aluno Ihe disse que passou em um concurso pra trabalhar
de agente temporário na Polícia Militar e, por conseguinte, coilleça um curso de formação de
agentes temporários que terá duração de dois meses. Professores Bernardo, Claus e Rogério
lembram que a legislação não prevê o abono de faltas. Colegiada não aceita o pedido do aluno e
sugere que o mesmo tranque a matrícula das disciplinas as quais não poderá assistir as aulas.
Item 15: "Pedido de providências do servidor Thiago Naspolini a respeito do incidente com o
aluno Jair Lopes Costa Junior". Professor Fernando explicou que recebeu uma correspondência
oHlcial do servidor pedindo providências a respeito de um suposto desacato por parte do aluno.
Colegiado sugere que o servidor preencha um Boletim de Ocorrência Junto à PM. Professor
Fernando irá convocar aluno para ouvir a sua versão do incidente. Item 16: "Horários 2014-2".
Professor Fernando explica que se aproxima o prazo para definição dos horários das disciplinas
do semestre 2014-2 e que procura meios de fazer com que as fases que tenham disciplina
optativa, ou seja, sétima, oitava e décima fases, tenham horários de forma a compartilhar as
mesmas disciplinas optativas. Professor Rogério sugere conversar com os alunos antes do início
da montagem de horários, para ver a possibilidade de terem-se as disciplinas obrigatórias no
período da tarde e as disciplinas optativas no período da noite. Professor Fernando vai entrar em
contato com os alunos envolvidos. "Outros que surgirem". Professora Kátia pediu a palavra para
consultar o colegiado sobre providências a respeito de alunos que estão no Programa Ciência
Sem Fronteira e gostariam de fazer estágio em empresas no exterior. O colegiado julgou que não
tem informações suâlcientes sobre o caso e pediu mais informações. Professora Katia vai tentar
obter mais informações para próximas reuniões. Sem mais nada a acrescentar, Professor
Fernando agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Não havendo mais nada a
declarar, eu, Fernando Milanese, Coordenador do Curso, lavrei a presente ata que, se aprovada,
será assinada por mim e pelos presentes. Araranguá, 10 de abril de 2014.
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