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ATA DA TRIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE
ENGENHARIADEENERGIA

Ata da trigésima sexta reunião do Colegiado do
Curso de Engenharia de Energia, realizada no dia 23
de outubro de 2014, às 14h20min, na sala 308 do
Campus Jardim das Avenidas, Araranguá.
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Aos vinte e três dias do mês de outubro de dois mil e quatorze, às quatorze horas e vinte
minutos, na sala 308 do Campus Jardim das Avenidas em Araranguá, reuniram-se os
seguintes membros do Colegiado do curso de Engenharia de Energia, devidamente
convocados: Professor Luciano Lopes Pntscher, Professora Kátia Rodrigues Madruga,
Professora Claudia Weber Corseuil, Professor Claus Troger Pich, Professor Reginaldo
Geremias, Professor César Cataldo Scharlau, Professor Éverton Fabian Jasinski, discentes
Josiane Peroza e Márcio Galon de Andrade sob a Presidência do Professor Fernando
Henrique Milanesa, 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: Item 1: Aprovação da pauta da 36"
Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Engenharia de Energia. Professor
Fernando solicitou a inclusão dos itens de n'. 1 1 : Concurso para professores substitutos para
2015-1 e de n'. 14: Aprovação de planos de ensino 2014-2. As inclusões foram aprovadas

por unanimidade. Item 2: Aprovação da ata da 35' Reunião Ordinária do Colegiado do
Curso de Engenharia de Energia. Aprovada por unanimidade. Item 3: Apreciação do
parecer referente ao Quarto Relatório Parcial de Estágio Probatório do servidor
Everton Fabian Jasinski Processo: 23080.043165/2012-71. Professor Everton retirou-se

da sala. Professor Maurício efetuou a leitura do parecer recomendando a aprovação do
quarto relatório parcial do Prof. Everton. Professor Fernando perguntou se alguém tinha
alguma colocação, sendo que ninguém se manifestou. O Colegiado aprovou por
unanimidade o Quarto Relatório Parcial de Estágio Probatório do servidor Everton Fabian
Jasinski. Item 4: Apreciação do parecer referente ao Relatório Final de Estágio
Probatório do servidor Everton Fabian Jasinski. Processo: 23080.043165/2012-71.
Professor Maurício, relator, leu parecer recomendando a aprovação do relatório final do
Prof. Everton. Professor Fernando perguntou se alguém tinha alguma colocação, sendo que

ninguém se manifestou. O Colegiado aprovou por unanimidade o Relatório Final de Estágio
Probatório do servidor Éverton Fabian Jasinski.
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Item 5: Apreciação do parecer referente ao Quarto Relatório Parcial de Estágio Probatório
do servidor Bernardo Walmott Borges. Processo: 23080.045332/2012-18. Professor
Mauiício. relator. procedeu a leitura do parecer recomendando a aprovação do quarto relatório
parcial do Prof. Bernarda. Prol'essor Fernando perguntou se alguém tinha alguma colocação.
sendo que ninguém se manifestou. O Colegiado aprovou por unanimidade o quarto relatório
parcial de Estágio Probatório do servidor Bernardo Walmott Boiões. Item 6. Apreciação do
parecer referente ao Relatório Final de Estágio Probatório do servidor Bernardo Walmott
Borgas. Processo: 23080.045332/2012-18. Professor Maurício. relator. leu parecer

recomendando a aprovação do relatório final do Prof. Bernarda. Professor Fernando perguntou
se alguém tinha alguma colocação. sendo que ninguém se mania'estou. O Colegiado aprovou por
unanimidade o Relatório Final de Estágio Probatório do servidor Bernarda Walmott Borgas.
Item 7 Inclusão do pré-requisito Conversão Eletromecânica (ARA 7371) na disciplina
Energia Eólica (ARA 7302). Professor Fernando explicou que o NDE .já via aprovado a
sugestão de inclusão de pré-requisito. sugerida pelo piokssor da disciplina. A inclusão íbi
aprovada por unanimidade peão co]egiado. item 8. Homologação da distribuição das vagas
remanescentes para transferências e retornos. Prof'essor Fernando explicou que aprovou a(/
/eÁ'/e/?dzr/7z a seguinte distribuição: 50 vagas para o Incisa 1. 50 vagas para Q Incisa ll e 47 ''.abas
Incisa 111. 0 ízd /e,/&/endtf/}v foi aprovado por unanimidade. Item 9. Plano de Capacitação
Docente do curso de Engenharia de Energia. Professora Katía explicou que o plane.lamento

para os próximos quatro anos referente aos Af'astamentos para Capacitação Docente deve sel'
aprovado pelo colegiado até 28 de outubro. Com base nas demandas apresentadas pelos
professores do curso de Engenharia de Energia: foi proposto o seguinte planelamento: Claus e
Kátia no semestre 2015-1: Claus. Katia e Cláudia no semestre 2015-2: Claudía e Casar no
semestre 2016-1 : Rogério no semestre 20]6-2: Rogério. Reginaldo e Belnardo no semestre
201 7-1 : Reginaldo e Bernaldo no semestre 201 7-2: e Priscila. Alvaro e Everton nos semestres
20] 8-1 e 201 8-2. Após deliberações. o Plano de Capacitação Docente do cuj'se de Engenharia de
Energia foi aprovado por unanimidade. Prof'essor Fernando comprometeu-se em emitir um
memorando à direção comunicando a decisão do colegiado ENE. Item 10. Bancas para os
concursos de professores efetivos de Química e Engenharia Elétrica. Professor Fernando
sugeriu a criação de comissões de pelo menos dois prof'essores pat'a cada concurso para montar
bancas e cronogramas de provas. Os professores Casar e Luciano se comprometeram com o
concurso de Engenharia Elétrica e os prof'estores Reginaldo e alise Irão atuar no concurso de
Química. Trem 1 1 . Concurso para professores substitutos para 2015-1. Professor' Fernando
solicitou ajuda de professores para o preenchimento dos formulál'ios de solicitação de concurso
de professor substituto em função dos afastamentos para formação. Os prol'essores Claus e Katia.
que planeiam se atestar para formação no semestre 2015-1. concordaram em preencher os
formulários. Item 12. Nova Coordenação de Estágio da ENE. Professora Katia informou que
de'lido seu afastamento para tbrmação em 201 5-1 não pretende continuar como coordenadora de

estágio da ENE e sugeriu que as tarefas sejam di't'idídas entre dois professores: um que cuide da
pal'te burocrática e interface com as empresas e outro que cuide das duas disciplinas de estágio
do cubículo ENE. Prof. Reginaldo se propôs a assumia' as disciplinas como prol'essor

responsável. enquanto Prof. Luciano se comprometeu a ser o novo Coordenador de Estás!!g$ da
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ENE, para tomar conta das questões burocráticas e interface com empresas. O colegiado aprovou
a nova coordenação de estágio por unanimidade. Item 13. Horários 2015-1. Professor Fernando
lembrou que havia enviado a lista com os horários 2015-1 e indagou se todos os professores
concordavam com os mesmos. O colegiado aprovou por unanimidade. Item 14. Aprovação de
planos de ensino 2014-2. Professor Fernando explicou que último plano de ensino de 2014-2
que ainda não havia sido aprovado era o da disciplina de Química. Na sequência apresentou o
plano elaborado pelo Professor Claudio Poí16o, recém-chegado ao compus Araranguá. O
colegiado aprovou por unanimidade o plano de ensino. Com isso, segundo Prof. Fernando, todos
os planos de ensino do semestre 2014-2 foram aprovados pelo colegiado. Por 6lm passaram ao
Item 15. Outros que surgirem: Não houve deliberações acerca deste item. Não havendo mais
nada a ser discutido, o Professor Femando agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião,
da qual eu, Franciele de Souza Caetano Vieira, assistente em administração da Secretaria

Acadêmica, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos
de outubro de 2014.
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