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ATA DA TRIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEG]ADO DO CURSO DE
ENGENHARiADEENERGIA

Ata da trigésima oitava reunião do Colegiado do
Curso de Engenharia de Energia. rea]izada no dia ] ]
de dizei-nbro de 2014. às 16]]. na saia 308 do
Campus Jardim das Avenidas. Araranguá.
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Aos onze dias do mês de dezetnbro do ano de dois mil e quatorze. às dezesseís horas. na sala 308
do Campus Jardim das Avenidas em Araranguá. reuniram-se os seguintes membros do
Colegiado do curso de EngeBjlgria de Energia. devidamente convocados: Prof'essor Luciano
Lopes Pfitscher. Prohssora :$.ária Rodrigues MáalliÉã; Professora Claudia Weber Corseuil.
Professor Reeinaldo Geremias. Profeslioi Casar Catalão Scharlau. Prof'essora Elaine Virmond.
Professora Elise Meister Sonlmer. Professora Marca Angeles Lobo Recto. Prol'essor Claudio
Pol;fo. Prof'essor Rogério Gomos de Oliveira. Professor Everton Fabian .Tasinski. discentes
.losiane Peroza e Marcio Galos de Andrade sob a Presidência do Prof'essor Fernando Henrique
Milanesa. Coordenador do Curso de Engenharia de Energia. .Justificaram a ausência os
professores: Alexandre Kupka. Claus Troger Pica e Cada D'Aquino. Havendo quórum. o
Professor Ferrando cumprimentou aos presentes e deu por aberta à reunião. Em seguida.
passaram à apreciação dos seguintes itens de pauta: lteln 1: Aprovação da pauta da 38'
Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Engenharia de Energia. Professor Ferrando
retirou itens de n' 7 e n' 8 devido ao NDE ainda não tel' definido estes temas na reunião que
aconteceu momentos antes. A no'ça pauta aprovada por unanimidade. Itens 2: Aprovação da ata
da 37* Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Engenharia de Energia. A ata foi
aprovada por unanimidade. item 3: PIPA -- UFSC. Professor Fernando explicou que incluiu este
item a pedido do representante da CPA no Campus Araranguá- Prof. Ferrando Spanlaol. mas que
este não compareceu à reunião. O Colegiado decidiu por unanimidade cancelar o item. Item 4:
Aprovação do primeiro relatório de estágio probatório do professor Claudio Michel Poflo -
Processo: 23080.066563/20]4-27. O professor Claudio retirou-se da sala. Professor Eugênio
Simão. relator do processo. apresentou histórico do processo e deu parecer thvorável à aprovação
do relat(Ido. Prol'essor Fernando indagou se alguém tinha mais alguma consideração a respeito.
sendo que ninguém se manifestou. O colegiado aprovou por unanimidade a aprovação do
primeiro relatório de estágio probatório do professor Claudio Michcl Poffo. item 5: Trabalho dc
Conclusão de Curso (exclusão de Projeto Multidisciplinar em Energia e criação de TCCI ).
Prokssol' Ferrando explicou que. por uma falha da coordenação do curso de ENE. ao invés de
solicitar a troca de nome da disciplina Pro.feto Multidisciplinar em Energia para Trabalhei de
Conclusão de Curso l (TCCI). como aprovado pelo colegiada- nos memorandos enviados ao
DEN constam os pedidos de exclusão de Prometo Multidisciplinar em Energia e de criação de
TCCI . uma nova disciplina e. portanto- com código diferente. O Colegiada considerou que não
hou\e nenhum prejuízo no procedimento e aprovou a exclusão de Projeto Multidisciplinar en]
Energia e a criação da discip]ina de TCC] . Item 6: Nova ementa e novos pré-requisitos para a
disciplina de Gerenciamento e Tratamento de Resíduos. Professor Fernando expôs que o
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NDE. em sua última reunião havia aprovado por unanimidade incluir como pré-requisitos as
disciplinas de Termodinâmica l e Poluição Ambiental para a disciplina de Gerenciamento e
Tratamento de Resíduos, bem como a seguinte nova ementa: Ges/ão fnreg/"ada de resíduos
sólidos urbanos (RSU) e produção de energia. Tratatl'Lento de resíduos das indústrias geradoras
de energia. Recuperação de áreas degradadas e/ou contaminadcts por sisten'tas de extração,
geração, conversão e transpor/e de energia. Professora Elaine, que leciona a disciplina, explicou
os motivos para a mudança, com os quais o colegiado concordou e aprovou a alteração por
unanimidade. Item 7: Exclusão da Tecnologia de Energia no MEC. Professor Fernando
explanou que está sendo cobrado pelas instâncias superiores da UFSC uma definição sobre o
curso de Tecnologia de Energia, cadastrado no sistema e-MEC. Lembrou ainda, que este curso
foi criado como alternativa para a titulação intermediária, constante no PPC original do curso de
Eng. de Energia. Salientou, também, que esta menção foi excluída na última grande mudança no
PPC, feita no ano passado. Informou que a Prosa. Tereza, do DEN, telefonou e perguntou se a
ENE tem interesse em oferecer ingresso por vestibular para o curso de Tecnologia de Energia,
sendo este deu resposta negativa. No entanto, foi advertido de que a UFSC não deve manter
cadastrado no MEC um curso sem alunos matriculados. Desta forma consultou o colegiado sobre
a intenção de manter, ou não, este curso cadastrado no MEC, sendo que em caso afirmativo será
necessário oferecer vagas de ingresso por vestibular para este curso. Diante da situação, o
colegiado aprovou por unanimidade a exclusão do cadastro do curso de Tecnologia de Energia
no sistema e-MEC. Professor Fernando comprometeu-se em comunicar as instâncias superiores
sobre a decisão. Item 8: Novos Laboratórios de Ensino da ENE. Professor Fernando lembrou
que, conforme última reunião do colegiada, ele ficou de cobrar da Direção Administrativa do
Campus uma posição sobre a compra dos equipamentos que irão compor os laboratórios
didáticos da ENE. Em conversa com a diretora Samira Beletini, obteve a informação que os
processos de compra do Campus Araranguá estavam estagnados e que haveria durante a presente
semana um curso'de formação com vários professores, inclusive da ENE, e técnicos do campus
Araranguá, promovido pelo setor de compras da reitoria, sobre os procedimentos a serem

uidos de agora em diante nos processos de compras da UFSC. Professor Fernando
responsabilizou-se em obter mais informações depois da conclusão deste curso de formação.
Item 9: Depósito de TCC como requisito de formatura. Prosa. Elise explicou que, segundo
informações recebidas da Biblioteca Universitária, a exigência de depósito de cópia do Trabalho
de Conclusão de Curso para formatura é facultativa, sendo que cabe aos colegiados de cada
curso decidir. Após considerações de vários membros sobre o fato de que a universidade pública
deveria ficar com cópia de todo conhecimento nela produzido, o colegiado aprovou por
unanimidade a exigência de depósito de cópia eletrõnica no sistema BU do TCC como requisito
de formatura. Professora Elise indagou o colegiado sobre o prazo para tal depósito, sendo que
para o presente semestre o colegiado definiu com o sendo dia 20/12, por.sugestão da própria
Prosa. Elise, atual responsável pela disciplina. Para os próximos semestres, Prosa. Elise ressaltou
que o NDE está em fase final de elaboração do regimento para o TCC e que este detalhe pode ser
definido na reunião de aprovação final do regimento, que irá acontecer nas próximas reuniões do
NDE e Colegiado. O colegiado concordou por unanimidade. Item 10: Bancas de concurso para
professores efetivos. Professor Fernando lembrou que existem duas comissões de professores
ENE responsáveis pela formação das bancas dos concursos para professor efetivo nas áreas de

suplente membro interno: Joni Stolberg, UFSC, 2' suplente membro interno: Jogo Batista
Rodrigues Neto, UFSC e 3' suplente membro interno: Cristian Solda, UFSC. Para o concurso de
Engenharia Elétrica, Prof. Luciano apresentou os seguintes nomes: Prof. Hans Helmut Zum,
UliSC, Prof. César Cataldo Scharlau, UFSC, Prof. José Wagner Maciel Kaehler, UNIPAMPA,
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Membros suplentes: Prof. Giuliano Arns Rampinelli, UFSC, Prof. Oswaldo Hideo Ando Junior,
UNILA. O Colegiado aprovou a composição das bancas por unanimidade. Item l l : Outros que
surgirem. 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
administração da Secretaria Acadêmica, livrei a presente ata que, se aprovada, será assinada
pelos presentes. Araranguá, 19 de dezembro de 2014.
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