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

Ata da trigésima sétima reunião do Colegiado do
Curso de Engenharia de Energia. realizada no dia ] 3
de novembro de 2014, às 14h20lnin, na sala 308 do
Campus Jardim das Avenidas. Araranguá.

/

1 Aos treze dias do mês de novembro dois mil e quatorze, às quatorze horas e vinte ]ninutos. na
2 sala 308 do Campus Jardim das Avelaidas em Araranguá. reuniram-se os seguintes lnenlbros do
3 Colegiado do curso de Engenharia de Energia, devidamente convocados: Professor Luciano
4 Lopes Pfitscher. Professora Kátia RodriÉues Madruga, Professora Claudia Weber Corseuil.
s Professor Claus Troger Pica. Professor Reginaldo Geremias. Professor César Catando Scharlau.
6 Professora Elaine Virmond. Professora Elise Meister Sommer, Professora Mana Angeles Lobo
7 Recto, discentes Josiane Peroza e Robson Zuquinal sob a Presidência do Professor Fernando
8 Henrique Milanese, Coordenador do Curso de Engenharia de Energia. JustiHlcarajn a ausência os
9 professores: Alexandre Kupka, Rogério Gomos de Oliveira, Éverton Fabian Jasinski. Bel'nardo
1 0 Walmott Borgas. Havendo quórum: o Professor Fumando cumprimentou aos presentes e deu por
11 aberta là reunião. Em seguida. passaram à apreciação dos seguintes itens de pauta: ]tem ]:
]2 Aprovação da pauta da 37' Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Engenharia de
I'J Energia. A Professora Mana pediu para incluir um novo item: Concursos para professor'es
14 el'etivos que ficou como n'. 9 e item: CT-lnfra que ficou como n'. 10. Representantes discentes
IS pediram para incluir o item de n'. ] ] : Carta de aluno da ENE para o CAENE. A nova pauta
1 6 aprovada por unanimidade. Item 2: Aprovação da ata da 36' Reunião Ordinária do Colegiado
1 7 do Curso de Engenharia de Energia. A ata foi aprovada por uhanlmidade. Item 3: Apreciação
1 8 do Pedido de Afastamento para Formação da Profa. Katia iVladruga. O Professor Reginaldo:
i9 relator do processo. efetuou a leitura do parecer favorável à aprovação do pedido de afastamento
20 para estágio de pós-doutorado na Universidade de Stuttgart. no Instituto de Economia da Energia
2 1 e Uso Racional de Energia. Departamento de Gestão de Energia e Análise de Sistemas. Professor
22 Femando collsiderou que, tanto o tema da pesquisa quanto a illstituição estrangeira contribuirão
23 para o desenvolvimento de um trabalho relevante para o curso Engenllaria de Energia. O
24 ' afastamento foi aprovado por unanimidade. Item 4: Homologação dos resultados dos processos
25 de Transferências e Retornos 2015-1. Professor Fumando. na qualidade de presidente do
2õ ., colegiado fez as avaliações dos três pedidos. Como não houve mais de um pedido no ]nesmo
27 inciso e todos os candidatos cumpriram os pré-requisitos mínimos, todos ülcaram classi6lcados
28 em primeiro lugar no seu respectivo inciso. Foram homologados por unanimidade: Transferência
29 Externa de Fabialla Philippsen, classíHlcada em ]'. lugar no inciso ]l: alínea A do alt. 96 Res.
30 1 7/Cun/1 997. Retorno de Abandono deGuilherme Valnier, classificado em l '. lugar no inciso l.
3i a]ínea C do art. 96 Res. ]7/Cun/1997 e Retorno de Graduado de Trago da Rosa Augustinho.
32 classiHlcado em I'. lugar no inciso 111, alínea C do art. 96 Res. 17/Cun/1997. Item 5: Inclusão
3s do pré-requisito ARA7145-Gestão é Eficiência Energética na disciplina ARA7147-
34 Medicina e Segurança no Trabalho. O Professor Fumando explicou que o NDE do cul'se de
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graduação em Engenharia de Energia já llav.ia aprovado a mudança: conforme pedido da
professora da disciplina. Prosa. Elaine Virmond. A inclusão foi aprovada por unanimidade pelo
colegiada. Item 6: Trabalho de Conclusão de Curso. Professora Elise. que ministra a disciplina
ARA7394 - Trabalho de Conclusão de Engenharia. salientou que um semestre é um intervalo de
tempo muito curto para a elaboração do trabalho de conclusão e sugeriu que isso seja feito eln
dois semestres, através de duas discip]inas: Traba]ho de Conclusão de Curso ] (TCC-]) e
Trabalho de Conclusão de Curso ll (TCC-2). Para não afetar a carga llorária do curso. a
disciplina ARA7337 - Projeto Multidisciplinar em Energia.~de 2 h.a. que está da 6". fase, passaria
a se chamar Trabalho de Conclusão de Curso l e seria realojada na 9". fase do currículo. junto
com Estágio Profissional. A atual disciplina ARA7394 - Trabalho de Conclusão de Engenharia
passaria a se chamar Traba]ho de Conc]usão .de Curso ]] (TCC-2) e continuaria na 10'. fase.
Professor Ferllando explicou que o NDE aprovou esta proposta e pediu que seja ouvida a opinião
do Prof. Reginaldo Geremias, que leciona a disciplina de Prometo Multidisciplinar em Energia e
que é membro do Colegiado ENE. Professor Reginaldo considerou uma boa ideia e explicou que
outros cursos de seu conhecimento têm adotado esta prática, bem como se ofereceu para lecionar
as duas disciplilaas de TCC. Ainda. opinou para que a disciplina de TCC-2 passe a ser
semipresencial. Como os atuais alunos das 6'., 7'., 8'.' e 9'. fases já cursarajn ou estão cursando
ARA7337 - Projeto Multidisciplinar em Engenharia. os primeiros alunos a se matricular em
TCC-l só iriam fazê-lo no semestre 2016-2, já que estes estão atuallnente na 5'. fase. O
Colegiado sugeriu não mais of'erecer a disciplina ARA7337 - Projeto Multidisciplinar em
Engenharia.Íá a partir de 2015-1 . Prof'essor Fernando explicou que com o pré-requisito: 291 6 h.a.
para TCCI, que corresponde a carga horária até a 7'. fase completa, este problema estará
resolvido porque não haveriana alunos habilitados a se matricular em TCC:l até 201 6-1. Após
várias ponderações: o colegiado aprovou por unanimidade a mudança de homo da disciplina
ARA7337 para Traba[ho de Conclusão de Curso [. tendo como pré-requisito 2916 ]].a. aprovadas
e a mudança de nome da disciplina ARA7394 para Trabalho de Conclusão de Curso ll.
tornando-a semipresencial e tendo como pré-requisito a disciplina ARA7337. Item 7: Unificação
dos estágios .curriculares. Professora Katia Madruga, coordenadora de estágio. submeteu
proposta ao NDE. que concordou que o Estágio Obrigatório J. da 5'. fase e que tem carga de 144
h.a.. fosse suprimido. e as ]44 h.a. fossem acrescentadas na carga de Estágio Profissional. da 9'
fase: que iria então dos atuais 288 h.a. para 432 h.a. Professor Femando ressaltou que um estágio
caiu carga de 144 h.a. .é reduzido demais. assim como um de 244 h.a. A Professora Kátia
explicou que já existem vários alunos programados para cursar Estágio Obrigatório ] em 20] 5-1
e sugeriu que a extinção desta seja feita a partir de .201 5-2. Professor Fel'nando lembrou que os
alullos atualmente na 3'. fase serão os primeiros a não cursar Estágio Obrigatório 1. da 5'. fase e
que eles estarão culsando Estágio Profissional. da 9'. fase, apenas no semestre 20]7-2. A
representante discente Josiane Peroza salientou que o estágio Obrigatório l tem sido bastante útil
aos alunos pois, dada a condição de poucos laboratórios de pesquisa na UFSC de Araranguá:
possibilita aos alunos fazerem estágios em laboratórios de outras instituições. ou mesmo de
outros campi da UFSC. o que permite aos mesmos adquirirem experiência de pesquisa. Após
várias ponderações o colegiado aprovou a unificação dos dois estágios. óu sqa. exclusão da
disciplina ARA7390 - Estágio Obrigatório l e o aumento da carga horário de ARA7393 - Estágio
Profissional para 432 h.a. a partir do semestre 20i 5-2« Prof'essof Fernando prontíHlcou-se. a
enviar' um e-mail aos alunos infortnando da mudança desde já. No e-mail será explicado que se
torna facultativo cursar a disciplina ARA7390 - Estágio Obrigatório ] no semestre 201 5-] já que
e[a será excluída para 20] 5:2. Durante o semestre 20] 5-1 a colegiado responsabilizou-se em
elaborar detalhes de procedimento para o caso de alunos que continuem a querer fazer um
estágio curto opcionalmente. Item 8: SICT-SUL e SEPEX 2015. A Professora Katia e Professor
Claus explicaram que estão saindo de .licença para capacitação e convidaram os outros
professores a preencherem seus lugares nas comissões que organizam os dois eventos. No caso
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do SICT-SUL. as Professoras Elise e Elaine se prontinlcaram a participar, o que foi aprovado por
unanimidade pe[o co]egiado. O Professor Fernando responsabi]izou-se,em enviar e-maia con'vate
a todos os professores ENE. Col-n relação à SEPEX 201 5. Professora Katia ressaltou que a ENE
poderia apresentar trabalhos mais iterativos com o público. Professor Fernando compromete-se a
tentar marcar uma reunião com a direção administrativa do Campus para cobrar andamento das
compras dos ]aboratórios didáticos da ENE, que poderiam ser usados na SEPEX. item 9:
Concurso para professores efetivos. Professor Fernando explicou que por erro da pró-reitoria:
os concursos do campus Araranguá não foram pub]icados no edital do dia 7/] 1/20] 4. mas que o
equívoco irá ser corrigido com novo edita] a ser ]ançado em breve. Professora Mana lembrou
que o atraso na publicação do edital possibilitou à ENE fazer algumas coneções antes da
publicação e sugeriu que fosse incluído título de Doutor em Ciências Biológicas como requisito
para o concurso de Química. Como não houve unanimidade: o item foi a votação e sete membros
do colegiada se opuseram à mudança, alçando tudo como já havia sido decidido na 36'. reunião
ordinária do colegiado ENE. Item 10: CT-lnfra. A Professora Mana e Professor César
lembraram que a ENE nunca participou da elaboração do prometo institucional a ser apresentado
ao CT-lnfra e sugeriratn a formação de uma comissão para conversar com a direção do campus
sobre o assunto. As Professoras Mana e Cada e Professores Femando e Cesar se ofereceram
para compor a cotnissão para tratar do Ct-lnfra com a direção do campus. A comissão foi
aprovada por unanimidade peão co]egiado. ]tem ] 1 : Carta de aluno da ENE para o CAENE. O
representante discente Robson Zuquinal explicou que recebeu a carta anónima de .um aluno da
ENE que reclama da atuação profissional de alguns professores do curso e. segundo a carta.
outros alunos compartilham a ideia. O Professor Fernando sugeriu que o CAENE promovesse
uma reunião com todos os alunos para debater o assunto e apresente um documento resumo,
contendo número de alunos ilasatisfêitos e número mais preciso de professores dos quais existem
reclamação. O Professor Claus sugeriu que o CAENE reforçasse a informação aos alunos sobre o
formulâio de avaliação que a UFSC disponibiliza todos os semestres. O Colegiado concordou
por unanimidade que o CAENE deve convidar todos os alunos para uma reunião com o objetivo
de debater o assunto e apresentar um documento formal em substituição à carta anónima. ltelll
]2: Outros que surgirem. Professor Claus pediu a palavra para solicitar o afastamento do
colegiada devido a sua licença para capacitação do ano de 2015 e agradeceu aos colegas. Não
havendo mais nada a ser discutido. o Professor Fernando agradeceu a presença de todos e
encerrou a reunião. da qual eu, Franciele de Souza Caetano Vieira. assistente em administra(jão
da Secretaria Acadêmica, lavrei a presente ata que: se aprovada. será asse;
Araranguá, 1 7 de novembro de 2014.
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