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ATA DA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO
CURSODEENGENHAR]ADEENERGIA

Ata da quadragésima segunda reunião do Colegiada
do Curso de Engenharia de Energia: realizada no dia
[[ de junho de 2015, às 14h30min: na sa]a 3]0 do
Campus Jardim das Avenidas, Araranguá.
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Aos onze dias do mês de junho do ano de dois mi] e quinze. às quatorze horas e trinta ]ninutos,
na sala 3 1 0 do Campus Jardim das Avenidas em Araranguá, reuniram-se os seguintes membros
do Colegiado do curso de Engenllaria de Energia. devidamente convocados: Professor Claudio
Poff'o. Professor Luciano Lopes Pültscher. Professora Cada D'Aqulno: Prof'essor Reginaldo
Gerenlias. Professor Casar Catando Scharlau, Professora Elaine Virmond. Professora Elise
Meister Sommer. Professor Rogério Gomes de Oliveira. Professora Mana Angeles. Professor
E-.,erton Fabian Jasinski. Professora Claudia Weber e os discente Josiane Peroza e Alex Célio
Sana Ana 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 poi aberta à reunião. Em seguida. passaram à apreciação dos seguintes itens de pauta: Item
1 : Aprovação da pauta da 42' Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Engenharia de
Energia. Prof. Fernando solicitou inclusão dos itens "Aprovação do segundo relatório parcial de
desempenho do estágio probatório do professor Cláudio Michel Poffo.". que ficou como n'.4.
;Definição de ementa de Tópicos Especiais ]]] para o semestre 20] 5-2". que ficou como item n'
5 e ''Pedido de trancamento excepcional de semestre da arma Viviane Generoso'', que ficou
como item n'. 17. Posto em votação a nova pauta foi aprovada por unanimidade. Item 2:
Aprovação da ata da 41' Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Engenharia de
Energia. A ata foi aprovada por unanimidade. Item 3: Aprovação da ata da 18' Reunião
Extraordinária do Colegiado do Clurso de Engenharia de Energia. A ata foi aprovada por
unanimidade. Item 4: Aprovação do segundo relatório parcial de desempenho do estágio
probatório do professor Cláudio Michel Poffo. Prof. Everton efetuou a leitura do parecer da
comissão ax,aliadora do relatório. que recomendou a aprovação do mesmo. Prof. Fernando
perguntou se alguém gostaria de se manifestar acerca do parecer, sendo que ninguém tinlla mais
nada a acrescentar. O colegiado aprovou por unanimidade o segundo relatório parcial de
desempenho do estágio probatório do professor Cláudio Michel PofFo, Processo:
23080.066563/2014-27. Item 5: Definição de ementa de Tópicos Especiais 111 para o
semestre 20]5-2. Prof. Ferrando Milanese convidou o Prof. Fernando Rodrigues: que lecionará
a disciplina: para apresentar a sua proposta ao colegiada. O Prof. Femando Rodrigues apresentou
duas propostas: Armazenagem: Transporte e Distribuição de Combustíveis ou Legislação do
Setor Energético. O colegiado considerou que a segunda proposta é ]naís adequada e não se
sobrepõe às disciplinas .já existentes no currículo. Com relação a etnental o colegíado propôs
pequenas modificações na redação: que tem a seguinte forma final: ,4ná//se de e#)e/'/êmc/a.ç
Pegtttciíói ias em ttível mulldiat. Legislação energéÍicct bt'clsileira. Politicas ptlblicas do setot'
e/ze/gó//co. Item 6: Visita do MEC para reconhecimento do curso. Prof. Fernando relembrou
da ainda da comissão de ava]iação do INEP entre os dias ]5 e 17 de junho e reportou que
aproximadamente metade dos professores ainda não havia atualizado a documentação das suas
pastas de docente. apesar dÃ proximidade da visita. Ressaltou ainda que os prepara!,!vos estão
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sendo provídenciados pela coordenação do curso e Secretaria Académica, bem como reforçou a
necessidade de aprovar o regimento do TCC, já que o curso ainda não tem um. Item 7: Planos de
Ensino 2015-1. Prof. Fernando lembrou que alguns planos de ensino ainda não laaviam sido
entregues pelo fato de que os professores foram contratados há pouco tempo. Profà. Claudia
observou que alguns pianos de ensino estavam com número insuülciente de títulos na
bibliografia. Prof. Fernando prontiülcou-se em cotnunicar o professor para que seja feita a
correção. CAIR isso: todos os planos de ensino do semestre 201 5-1 foram entregues e aprovados
pelo colegiada. Item 8: Horários 2015-2. Prof. Fernando comunicou que recebeu o Memorando
1 0/DAc/ARA/201 5 da Direção Académica cobrando ajustes nas cargas horárias dos professores
Fernando Rodrigues e Reginaldo Geremias. Com relação ao Prof. Fernando Rodrigues: segundo
o memorando. a carga de ensino deveria alcançar 19 h.a. para que. com a carga de 13 h.a. no
anual semestre. atingisse a média anual de 16 h.a. Prata. Elaine se dispôs a compartilhar a
disciplina de Medicina de Segurança no Trabalho. de 2 h.a.: de forma que o Prof. Fernando
Rodrigues pudesse acrescer l h.a. na sua carga para 201 5-2. com o que o colegiado concordou
por unanimidade. Com relação ao Prof. Reginaldo. Prof. Fernando explicou que o Memorando
1 02/DEN/PROGRAD/201 5 dispõe que as cargas horárias das disciplinas de TCC não podem ser
contabilizadas como carga de ensino e sim de administração, pois não são disciplinas com aulas
presencíais. Com isso- o Prof. Reginaldo Htcaria com apenas 6 h.a.. abaixo do mínimo de 8 h.a.
Prof. Fernando lembrou ainda que esse problema não ocorria no passado porque a disciplina
anual de TCC l antes se chamava Projeto Multidisciplinar em Energia. Disse ainda que acredita
que a PROGRAD classiülca a disciplina como TCC apenas pelo nome da mesma. Prof.
Reginaldo ressaltou que. apesar da mudança do nome; a disciplina continua sendo a mesma, com
aulas presenciais e avaliações como outra disciplina qualquer: não cabendo assim a classificação
de TCC. ou se:ja. não é ul-na disciplina com trabalho apenas administrativo por parte do
professor. Prof. Luciano entendeu que se problema foi ocasionado pela mudança do nome: então
de-.ena se retornar ao nome antigo. Após várias considerações. o colegiada decidiu por
unanimidade retornar o nome antigo. ou seja; trocar Trabalho de Conclusão de Curso l por
Projeto Multidisciplinar em Energia. Prof Fernando perguntou se havia mais alguma sugestão de
mudança no horário para 2015-2 enviado por e-mail a todos os professores: sendo que ninguém
se manifestou e os a horários 201 5-2 foram aprovados por unanimidade peão co]egiado. atem 9:
Aprovação do regimento de TCC da ENE. O colegíado retornou à discussão do regimento de
TCC apto''.'ado no NDE e fez pequenas mudanças relativas ao nome da disciplina. de TCC ]], que
é a disciplina onde o I'CC é escrito. O nome da disciplina passou a ser Trabalho de Conclusão de

Ferrando responsabilizou-se em anexar o mesmo ao PPC. Item 10: Jornada de trabalho do
Estágio Profissional. Prof. Luciano: coordenador de estágios da ENE, relatou que o PPC do
curso determina a jornada de trabalho dos Estágios de no máximo 6 horas diárias e 30 horas
semanais. conforme determina a Lei de Estágios 1 1 .788. Art. 1 0. Porém, nesse mesmo artigo: no
parágrafo primeiro: consta: "0 estágio relativo a cursos que alternam teoria e pratica. nos
períodos em que não estão programadas aulas presenciais. poderá ter jornada de até 40
(quarenta) horas semanais, desde que isso esteja previsto no prometo pedagógico do curso e da
ílasütuição lie ensino". A representante discente Josiane Peroza opinou que o máximo de 6 horas

de 8 11.a.. com o que o Prof. Ferrando concordou. Prosa. Mana Angeles expôs que deveria ser
mantido o maxiino de 6 h.a. para que o aluno tenha tempo de trabalhar no seu relatório de
estágio. Além disso. informou que isso pode encorajar as empresas a trocarem os serviços de
ejlgenheiros formados por estagiários com a mesma jornada de trabalho. Posto em votação a
proposta de aumentar o máximo da jornada diária de estágio para 8 horas fol aprovada

com 8

votos a favor e 2 'ç'ocos contra. Prof. Luciano consultou ainda o colegiado a respeito da
possibilidade de o aluno realizar estágios em mais de uma empresa para integralizar a carga

'

f .~.Jl,,.{



88

89
90

9Í
92

93

94

95

96

97

98

99

Ê oo

10 ]
!02
103

!04
105

106

107

i08
109

1 10

] 12

1 ] 3
i 14
1 1 5

Ê i 6
1 1 7
t i 8
1 19

!20
12 1

122

123

124

!25

126

i27
128

i29
130

1 3 1

i32
133

i34
i35
136

horária mínima de 432 h.a. da disciplina de Estágio Profissional e perguntou também-n da
possibilidade de realizar estágio em empresa Júnior. O colegiada decidiu postergar estes dois
temas para a próxima reunião devido à falta de tempo e a pauta extensa da reunião. Item l l:
Indicação de membro da ENE para o Conselho Ambiental do Município de Araranguá --
COAMA. Prof. Fernando explicou que recebeu uma solicitação da Direção do Campus para que
o colegiada ENE indicasse um representante no COAMA: ftlnção exercida pelo Prof. Claus Pich.
que anualmente está afastado para formação. Prof. Fernando perguntou se alguém se candidataria
à função. sendo que ninguém se manifestou. Desta forma. o colegiado ENE não indicou nenhum
representante. Item 12: Validação de disciplinas do POSENE como optativas. Devido à hora
avançada e à pauta ainda extensa a ser debatida: o colegiado decidiu postergar a discussão deste
tema para a próxima reunião. Item 13: Inclusão de pré-requisito de Cálculo IV para as
disciplinas de Mecânica dos Fluidos e de Transferência de Calor e Massa 1. Prof. Fernando
lembl-ou que a proposta já foi apto't'ada no NDE: que sugeriu a introdução do pré-requisito
psique os prof'essores percebem que alguns alunos se sentem inseguros com a f'alta deste
conteúdo. O colegiado aprovou por unanimidade a sugestão do NDE de incluir o pré-requisito de
Cálculo IV para as disciplinas de Mecânica dos Fluidos e de Transferência de Calor e Massa l.
irem 14: Inclusão de pré-requisito de Cálculo ll para Termodinâmica 1. Prof. Ferrando
relatou que esta proposta também já foi aprovada no NDE: que sugeriu a introdução do pré-
requisito porque o professor percebe que alguns alunos se sentem inseguros com a falta deste
conteúdo. O colegiada aprovou por unanimidade a sugestão do NDE de incluir o pré-requisito de
Cálculo ll para Termodinâmica l. Item 15: Mudança de nome e ementa da disciplina de
Hidrogênio e Pilhas a combustível. Prof. Fernando informou que esta proposta também já foi
apto''.'ada no NDE: que sugeriu: por indicação da professora da disciplina, a mudança de .nome
para ''Células de Combustível e Hidrogénio": coJn o que o colegiado aprovou por .unanimidade.
À. nona exmewla passa a se . Introdução. Princípios de .ftlnciortamento e desempenho de Células
de Cota'lbustível. Tipos de Células de Combustível. Modelagem MateYnática. Materiais e técnicas
de ca/ízc/e//:açõo. P/'adução. arma:chamem/o e //'an.spo/ fe de /z/drogên/o. Item 1 6: Mudança de
ementa da disciplina de Produção de Biocombustíveis e Coprodutos. Prof. Ferrando
informou que o NDE aprovou como nova ementa: .Ma/ér/as'p/"fm?as para b/néon?/)us//ve/.v.
Processos e tecnologias de produção de biocombustíveis. ÁproÀ'eitclmento de coptodutos e
/-eóídz/oó. B/o/'reúna/'/as. O colegiado aprovou por unanimidade a nova ementa. item ] 7: Pedido
de trancamento excepcional de semestre da aluna Viviane Generoso. Prof. Fernando
explicou que recebeu o pedido com um atestado médico em anexo. expedido por um clínico
geral. pedindo o afastamento das atividades da aluna para tratamento de saúde: mas que não
constava indicação de quanto tempo deveria ser o afastamento. Prof. Reginaldo manifestou que
não cabe ao colegiada julgar se o médico deveria ou não fazer previsão de tempo de recuperação
já que todos os membros são leigos no assunto. Posto em votação,.o pedido foi aprovado com
apenas um ''.oto contra. do Prof. Fernando. que acha que, para o futuro. deveria se exigir um
laudo mais detalhado. de preferência de um especialista: para se julgar mais adequadamente
pedidos de trancamento excepcional do semestre e não um simples atestado de um clínico geral.
O colegiada concordou que. no futuro: devem-se buscar atestados ou laudos mais detalhados o
possível. Item 1 8: Outros que surgirem. Prof. Everton pediu a palavra para.comunicar que o
Prof. Cesar Scharlau- que faz parte da comissão eleitoral para coordenador e subcoordenador não
poderá participar.das eleições. marcadas para dia 30 de junho: devido a um compromisso
nadiável. Prof. Everton s olicitou ao colegíado que indicasse um novo membro e Q Prof.
Reginaldo Geremias se voluntariou para substituir o Prof. Cesarl..O colegiado concordou por
unallímídade com a indicação do Prof. Reginaldo para substituir o Prof. Cegar na composição da
comissão eleitora. 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
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em administração da Secretaria Acadêmica, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada
pelos presentes. Araranguá, 1 1 de junho de 2015.
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