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ATA DA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO
CURSODEENGENHARIADEENERGIA

Ata da quadragésima primeira reunião do Colegiado
do Curso de Engenharia de Energia, realizada no dia
07 de maio de 2015, às 14h20min, na sala 310 do
Campus Jardim das Avenidas, Araranguá.
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Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas e vinte minutos, na
sala 3 10 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 PHltscher, Professora Cada D'Aquino, Professor Reginaldo Geremias, Professor
Alexandre Kupka, Professor César Catando Scharlau, Professora Elaine Virmond, Professora
Elise Meister Sommer, Professor Claudio Poí16o, Professor Rogério Gomes de Oliveira,
Professora Mana Angeles, Professor Éverton Fabian Jasinski e os representantes discentes Alex
Célio Sant'Ana e Josiane Peroza sob a Presidência do Professor Fernando Henrique Milanese,
Coordenador do Curso de Engenharia de Energia. Justificou a ausência a Professora Claudia
Weber. 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 41' Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Engenharia de Energia.
Professor Fernando solicitou a inclusão do novo item: Horários 2015-2, que ficou como n'. 7.
Professora Elise requereu a inclusão do item: Visita do CAENE à Reitoria que Hlcou como n'. 9.
A Nova pauta foi aprovada por unanimidade. Em seguida a aluna Lizbeth Kolman e o aluno
Alex Santana solicitaram participar da reunião para reportar a visita do item 9, com o que o
colegiado concordou por unanimidade. Item 2: Aprovação da ata da 40" Reunião Ordinária
do Colegiado do Curso de Engenharia de Energia. A ata foi aprovada por unanimidade. Item
3: Homologação da distribuição de vagas de Transferências e Retornos. Professor Fernando
informou que o número de vagas disponíveis no curso é de 180 e que fez a distribuição das
mesmas ad r({#erendz/m, estabelecendo 60 vagas para cada um dos três incisos, com o que o
colegiada concordou por unanimidade. Item 4: Planos de Ensino 2015-1. Professor Femando
reportou que, desde a última reunião do colegiada, recebeu mais três planos de ensino de
professores contratados recentemente: Química Geral, Laboratório de Química e Geometria
Analítica. Item 5: Portarias pro /e/ ípore para Coordenador e Subcoordenador. Professor
Fernando informou que as atuais portarias de Coordenador e Subcoordenador expiram em 14 de
maio. No entanto, o Edital de Eleições foi lançado dia 30 de abril e as eleições serão somente eln
30 de junho. Desta forma, se nada for feito, o curso de Engenharia de Energia irá ficar sem
coordenador eleito entre 15 de maio e a data de posse dos novos coordenador e subcoordenador.
Diante da situação, Prof. Fernando comunicou a Direção do Campus, que por sua vez procurou
orientação junto à Reitoria. Esta orientou o colegiado a indicar os nomes que irão receber
portarias pro /e/npore até a posse . dos eleitos. Após deliberações o.colegiado aprovou por.Z:5---
unanimidade a manutenção dos atuais Coordenador e Subcoordenador, Prof. Fernando Milanese '""'
e Prosa. Claudia Corseuil, respectivamente, até a posse dos novos eleitos. Item 6: Visita do.,l#
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N'IEC para reconhecimento do curso. Prof'essor Ferrando expôs que recebeu comunicado do
DEn de que a comissão de avaliação do MEC estará em Araranguá entre os dias 14 e 1 7 de .jullho
para reconhecimento do curso. Lembrou que as pastas dos professores dever-n ser atualizadas.
pois a última visita foi há dois anos. Também. prontificou-se a mandar uln e-mail a todos os
professores do curso a Hirrl de que façam a atualização das suas pastas. Esclareceu ainda que é
necessária a atuação do curso no sentido de reunir vários documentos para Inspeção e sugeriu a
forlalação de uma comissão para auxiliar no levantamento da documentação. A comissão
composta pelos professores Fernando; Elaine, Ellse e Luciano. foi aprovado por unanimidade
peia co]egiado. ]tein 7: Horários 20]5-2. Professor Fernando reportou que no dia 06/05 a
Reitora da UFSC, juntamente com o seu Chefe de Gabinete e o Pró-Reitor de Graduação.
convocou os coordenadores de curso do campus para uma reunião. Além das demandas comuns
aos demais coordenadores, Prof'essor Fernando contestou especificamente a distribuição de vagas
de professor substituto. informando que a vaga de um professor de matemática do campus foi
perdida no início do semestre 2015-1 . Além disso. com a entrada em licença maternidade de
outra professora da área de física e matemática; a maior parte das turmas da primeira fase da
Engenharia de Energia na área de física e matemática iniciaram o semestre com 4 semanas de
atraso. O Pró-Reitor classificou o curso de Engenharia de Energia como desorganizado por
deixar a primeira fase sem aulas, pois considera a primeira fase como sendo a "menina dos
olhos' de qualquer curso. Prof'essor Fernando informou ainda que a distribuição de prof'essores
das disciplinas de física e matemática é feita pelos próprios professores daquelas áreas e que.
para o semestre 2015-2. a distribuição proposta por aqueles professores mais ul-na vez deixa
descobertas disciplinas de primeira f'ase da ENE. Ainda; o Professor Ferrando indagou se o
colegiada acha que se deve solicitar aos professores de física e matemática que se reorganizem
de tbrn)a a não deixar as disciplinas de pritneíra fase descobertas. como sugeriu o Pró-Reitor.
Professor Everton opinou que. diante da falta de professores em número suficiente. de nada
adianta garantia que as disciplinas da primeira fase tenham professor se isso implicaria em deixar
disciplinas de outras fases descobertas. Além disso. no caso de haver concurso para professor
substituto. é mais fácil aprovar alguém para lesionar disciplinas de primeira fase do que de fases
mais adiantadas. pois as de primeira fase são menos complexas. Pt'ofessor Rogério concordou
que não adianta resolver um problema criando outro e expôs que esta questão não deveria ser
discutida no colegiado de curso de graduação. Professor Fernando sugeriu que a direção do
campus Araranguá deveria aduar na demanda por mais vagas de substituto para suprir a f'alta de
prof'essores no Campus Araranguá. O Colegiado concordou por unanimidade que deve haver
apresentação de demanda por mais professores substitutos. Prof'essor Fernando responsabilizou-
se em encaminhar à Direção do Campus solicitação de prof'essor substituto para as disciplinas
descobertas. Item 8: Aprovação do regimento de TCC da ENE. Fol decidido por unanimidade
postergar este assunto para a próxima reunião; para que o mesmo possa ser discutido com anais
tempo. Item 9: Visita do CAENE à Reitoria. A aluna Lízbeth Kolman. a pedido da Ptoí'a. Elise.
relatou que o CAENE solicitou. via DCE. uma audiência com a Reitora para reclamar dos
problemas visualizados pelo CONE com relação ao curso de graduação em Engenharia de
Energia. mais especificamente com relação ao reconhecimento do mesmo pelo MEC e com
relação à concessão de registro dos egressos do curso no CRER-SC. Disse ainda que i'ecebeu a
informação de que a visita dos avaliadores do MEC acontecerá entre os dias 14 e 1 7 de .junho.
Profà. Elise acha que o CAENE deveria ter usado os representantes discentes para avisar o
colegiado de que estaria indo conversar cona a reitoria, de forma que o colegiado pudesse somar
terças cona o CAENE e não parecesse que as duas entidades estão sem sincronismo. Prof'essol
Everton discordou e sugeriu que o CARNE deveria ter autonomia para qualquer iniciativa
independente do colegiado. Aluna Lizbeth disse que não houve nenhuma intenção de ignorar o
colegiada ENE e que o CAENE simplesmente estava se mobilizando para defender os direitos
dos alunos. Professor Fernando apoiou a iniciativa, principalmente com relação ao CRER-SC e
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disse que como encaminhamento da reunião do CANE e a reitoria, esta convocou o presidente
do CRIA-SC para uma audiência no dia 14/05 no Gabinete da Reitoria, bem como a direção do
campus ARA e a coordenação ENE. Ainda manifestou que pretende estar presente nesta
audiência. Item 9: Outros que surgirem. Não houve deliberações. 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, lavrei
a presente ata qug :2;;provada, será assinada pelos presentes. Araranguá, 07 de maio de 201 5.ente rovadz
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