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

Ata da quadragésitna sexta reunião ordinária do
Colegiado do Curso de Eilgenllaria de Energia.
realizada no dia ]7 de setembro de 2015'. às
13h00min. 'na sala A-312 do Caillpus .Jardim das
Avenidas. Araranguá.
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Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze. às quatorze floras. na sala A-
31 1 do Campus .Jardim das Avenidas em Araranguá. reuniram-se os seguintes lllelnbros do
Colegiado do curso de Engenharia de Energia. devidamente convocados: Prof Luciano topes
Pfitscher. Prof. Fumando Henrique Mílanese. Prof. Reginaldo Geremias. Prosa. Elaine Virmond.
Prosa. Elise Somlner Watzko. Prof. Casar Cataldo Scharlau. Prof. Alexandre Kupka da Salva.
Prof. ('láudio. Michei Poffo- Pt'oth. Cada de Abreu D'Áquino. Prof. Leonardo Elizeile
Bremermann. Prof. Giuliano Ams Rampinellí. Prosa. Claudia Webel Corseuil. Prosa. Mana
Angeles Lobo Regia. Prof. Rogério Comes de Oliveira. e os discentes Alex Célio Santana e
Márcio Galon de Andrade. sob a Presidência do Prof. Luciano Lopes Pfltsclaer. Coordenador do
Curso de Engenharia de Energia. .Justificou ausência: Prof. Everton Fabian .lasitlski. llavendo
quórum. o Professor Luciano cumprimentou aos presentes e deu por aberta a reunião. Em
seguida: passaram à apreciação dos seguintes itens de pauta: item l :Aprovação da pauta da 46a
Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de Engenharia de Energia. Prof. Luciano
solicitou inclusão do novo item de pauta "Relatório de Estágio Probatórlo da Prosa. Elite
Sommer Watzko". e inclusão da disciplina TCC 2 ]lo item de pauta 6. cobre pré-requisitos. Prof'.
Rogér[o so]]c]tou a inc]usão dos itens de pauta "Parecem' para progressão horizontal do ]'rof.
Luclano Lopes .PÊttscher'' e "Parecer para progressão hotizolltal do Prol'. César Cataldo
Scllallau''. Discente Márcio solicitou inclusão do item de pauta, "Prof. Substituto Ferrando
Rodrigues". Prof. Reginaldo solicitou incluir item de pauta "Complemellto do Regulamento de
TC('". Por decisão do colegiado. os itens que tratam de estágio probatório e pro.pressão
horizontal foram adiantados na ordem da pauta: alterando a ordem dos del)leis Itens. A nova
pauta foi aprovada por unanimidade. Item 2: Aprovação da Ata da 45' Reunião Ordinária do
Colegiado do Curso de Engenharia de Energia. A ata da 45' Reullião Ordinária. enviada
previamente aos membros. foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Item 3:
Relatório de Estágio Probatórío de Prof. Alexandre Kupka da Salva. Relatora: Profa.
Mana Angeles Lobo Recto. Os pareceres favoráveis da comissão avaliadoia sobre o 3'
Relatório de Estágio Probatórlo e Progressão horizontal do professor foram lidos e aprovados por
unanimidade. Item 4: Relatório de Estágio Probatório de Profa. Elaine Virmond. Relatora:
Profa. Mana Angeles Lobo Recto. Os pareceres favoráveis da comissão avàliadora sobre o 3'
Relatório de Estágio Probatótio e Progressão horizontal da professora tiram lidos e aprovados
por unanimidade. ltém 5: Relatório de Estágio Probatório da Prosa. Elise Sommer Watzko.
Relator: Prof. Regína]do Geremias. O parecer favorável da: co]nissão avalíadora sobre o 3"
Relatório de Estágio Probatórío da professora foi lido e aprovado por utaaninlidade. cojn
solicitação de retiHicação de texto. lteln 6: Parecer para progressão horizontal do Prof,
Luciano topes Püitscher. Relator: Prof. Rogérío de Oliveira. O parecer favorável da.comissão
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avaliadora para progressão horizontal do prol'essor foi lido e aprovado pol' unanimidade. Item 7:
Parecer para progressão horizontal do Prof. César Catando Scharlau. Relator: Prof. Rogério
de Oliveira. O parecer favorável da comissão avaliadora para progressão horizontal do professor
fbi lido e aprovado por unanimidade. Item 8: Relatório de Estágio Probatório e Progressão
Horizontal de Prosa. Cada de Abreu D'Aquino. Relatora: Profa. Cláudia Weber Corseuil.
Os pareceres favoráveis da comissão avajiadora sobre o 3' Relatório de Estágio Probatóiio e
Progressão horizontal da professora foram lidos e aprovados por unallimidade. Trem 9: Pré-
requisitos das disciplinas Produção de Biocombustíveis, Energia Eólica e Prometo de
Sistemas Térmicos. No início da reunião. foi incluído TCC2 nesse item de pauta. Profl Luciano
apresentou as .ju$tiflcativas para alterações de pré-requisitos das disciplinas. pre'ç'lamente
discutidas e aprovadas.na 26" Reunião do NDE. O cojegiado aprovou. por unanimidade. as
seguintes alterações: exclusão de AR/\735j-Tel'modinâmica ll da lista de plé-requisitos de
ARA7302-Energia Eólica. inclusão de ARA7351-Terlnod]nâmica ]] como pré-requisito de
ARA7357-Prometo de Sistemas Térmicos. inclusão de ARA7330-Fundamentos de Biotecnologia
e ARA7351 -Terlnodinâtnica ll como pré-requisito de ARA7340- Produção de Biocolnbustíveis
e Coprodutos. exclusão de ARA7327-Biorreatores da lista de pré-requisitos de ARA7340-
Produção de Biocombustíveis e Coprodutos. e a substituição dos anuais pré-lequlsitos de
ARA7394-Trabaljlo de Conclusão de Curso 11. l5or ARA7389-Projeto em Engenharia de Energia.
Item 10: Parcerias do Curso de Engenharia de Energia com empresas. Prof. Luciano
reforçou a necessidade de que os prof'essores do curso utilizem suas redes de contató para
promover parcerias do curso de Engenharia de Energia com o setor empresarial: .visando abertura
de oportunidades de estágios para os alunos, desenvolvimento de pesquisas. estruturação de
laboratórios. entre outros. Professor Luciano ci-tou a Semana Acadêmica do Curso coIRo lula
possibilidade de aproximação, destacando a parceria da Empresa .júnior do curso com a empa'esa
Becker Energia. desenvolvida a partir de coiltatos durante a Semana Acadêmica. em relação ao
prometo de uma usina fotovoltaica para a região. Prof'a. Elaine citou a aproximação cita cona as
escolas e o sindicato do setor cerâmico da região de Morro da Fumaça. desenvolvida a partir de
prometo de extensão e que também visa a divulgação do curso de Engenharia de E.nergia. Não
havendo encaminhamentos. passou-se ao próximo itens. item ] 1 : Laboratórios do Curso de
Engenharia de Energia. Prof. Luciano reforçou a necessidade de retomada das solicitações dc
laboratórios de ensino para o curso. Prata. Cláudia relatou brevemente o trabalho da confissão
sobre nora-nas de uso de laboratórios. sendo que para a ENE ainda não há laboratórios temáticos
específicos. Prosa. Elise destacou que a criação de normas de uso auxilia a reí'orçar a demanda
pelos laboratórios. Prof. Luciano mencionou que equipamentos para o Laboratório de
Fenómenos dos Transportes. cujos processos de compra vêm sendo supervisionadas pelo Prof.
Fernando. foram empenhados. Prof. Luciano reforçou que. inicialmente. seria importante
reforçar os pedidos de outros laboratórios. def]n]ndo a real necessidade de equipamentos e
espaço físico. Proa. Elise ficou responsável por fazer um levantamento dos laboratórios
pretei[didos pelos professores das á['eas específicas do curso. lten] 12: Prof. Substituto
Fernando Rodrigues. Discente Márcio relatou reclamações subi'e o andamento das aulas do
Prof. Substituto Fernando Rodrígues. especialmente na turma de Tópicos Especiais em Energia
111. e que tem gerado insatisfação e frustração dos alunos. Segundo os discentes preselltes na
reunião: o referido prof'essor não apresenta boa didática e não demonstj'a preparar as aulas. Prof:
Fernando Milanesa lembrou que havia alertado a Direção de Centro sobre a possibilidade de
ocorrer esse prob]ema. devido ao aumento da carga ]lorária do professor nesse semestre em
relação ao que estava previsto inicialmente. que era equivalente a duas disciplinas. Após
deliberações do grupo. foi sugerido ao Centro Acadêmíco relatar o problema à Diieção de
Centro. atem ]2: Complemento do Regulamento de TCC. Prof. Reginaldo comentou sobre a
necessidade de inserir um modelo de TCC como anexo no Regulamento de TCC' do Curso. Ai)ós
breve discussão.do grupo. foi sugerido que o assunto fosse primeiramente analisado no NI)E.
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Item 13: Outros que surgirem. Prof. Cláudio pediu a palavra e comentou sobre a visita técnica
da turma de Introdução à Engenharia de Energia à casa eficiente, em Florianópolis, e sobre outra
visita prevista. para a turma, a uma .usina hidrelétrica de baixo impacto ambiental. Prosa. Mana
manifestou interesse em completar o õnibus, se possível, com alunos da turma de Energias
Rena)váveis. Prosa. Elite pediu a palavra e comentou sobre não concordar com o formato de
avaliação dos. trabalhos, do SIC, no qual os trabalhos de Araranguá foram avaliados pelos
professores do próprio Campus. Prof. Rogério comentou que esse formato'considera as
afinidades dentro dos departamentos, e reduz a possibilidade de professores de áreas não-afins
avaliarem os trabalhos. Não havendo mais nada a ser discutido, Prof. Luciano agradeceu a
presença de todos e encerrou a reunião, da qual eu, Franciele de Souza Caetano Vieira. assistente
em administração da Secretaria Académica, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada
pelos presentes. Araranguá, 1 7 de setembro de 2015.

(

{


