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ATA DA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 'COLEGIADO DO
CURSO.DEENGENHAR]ADEENERGIA

Ata da quadragésima sexta reunião ordillária do
Colegiado do Curso de Engenharia de Energia:
realizada no día 15 de Outubl'o de 2015. às
13h30min. na saia A-3]2 do Campus Jardim das
Avenidas. Araranguá.
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Aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois lni] e quinze. às treze horas e trinta minutos.
na sala A-312 do Campus Jardim das Avenidas em Araranguá. reuniram-se os seguintes
membros do Colegiado do curso de Engenharia de Energia. devidamente convocados: Prof.
Lucíano Lopes Pfltscher. Prof. Fernando Henrique Mijanese, Prosa. Elaine Virtnond, Prol'a. Elise
Sommer Watzko. Prof. Everton Fabian Jasinskl. Prof. César Cataldo Scharjau. Pi'of. Giuliano
Arns Ralalpine[[i. Prosa. C]audia Weber Corseui], Prosa. Mana Ángeies Lobo Recio. Piof]
Rogério Gomos de Oliveira. o Eng. Alexandre Hahn. representante da colnunídade. e o discente
Márcio Galon de Andrade. sob a Presidência do Prof. Luciano Lopes Pfltscher. Coordenador do
Curso de Engenharia de Energia. Justificou ausência:. Havendo quórum. o Professor Luciano
cumprimentou aos presentes e deu por aberta a reunião. Em seguida, passaram à apreciação dos
seguintes itens de pauta: item ] :Aprovação da pauta da 47' Reunião Ordinária do Colegiado
do Curso de.Engenharia de Energia. Prof. Fernando solicitou inclusão do item de pauta "I
Relatório de Estágio Probatório do docente Leonardo Elizeire Brelnermann''. que passou a ser o
Item 9: PI'ofa. Mana solicitou a inclusão do item de pauta "Parecer pala progressão funcional
horizontal do Prof. Fernando Henrique Milanese'': que passou a ser o Item 10. Prof Elise
solicitou Inclusão do item de pauta "Laboratórios de Ensino do Curso de Engenharia de
Energia''. que passou a ser Item 11. A nova pauta foi aprovada por unanimidade. Item 2:
Aprovação da Ata da 46" Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Engenharia de
Energia. A ata da 46' Reunião Ordinária, enviada previamente aos membros. foi colocada em
votação e aprovada por unanimidade. Item 3: Indicação do Prof. César Scharlau como
Representante do Curso na Comissão de Monitorias do Centro. Prof. Luciano relatou que
foram criadas comissões locais de monitorias na UFSC. e que fora solicitada à Coordenação de
Curso a indicação de um professor da Engenharia de Energia paa compor a comissão do .Centro
Araranguá. Prof. Luciaho relatou que indicara o Prof. César Scllarlau. após consultar o professor.
para a representação do curso na comissão. Não havendo manifestação contrária foi colocado ejla
votação e o Colegiado aprovou a indicação do Prof\ César Schariau para compor a Comissão de:
Monitorias do Centro Araranguá. Item 4: F.requência e avaliação de .alunos em ;visitas
técnicas. Prof. Luciano relatou que analisou um pedido de abono de falta em viagem de estudos
de um aluno. que a]egou não poder participar da viagem, pois essa ocorreria fora do ]lorário de
aula. e o mesmo tinha outros compromissos naquele hoiálio. Prof. Luciano relatou que decidiu
trazer a questão ao Cojegiado para que se padronizasse o procedimento de sequência e
avaliações relacionadas às viagens de estudos nas disciplinas do curso. Na:discussão sobre o
assunto foram mencionadas as seguintes questões: alguns professores desistiram de organizam
viagens de estudos devido à baixa adesão dos alunos: a confirmação da disponibilidade de
veículos ocorre comipouca antecedência à data da viage[n. tendo sido relatado u]]] caso en] que a
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viagem fol cancelada com apenas um dia de antecedência. por indisponibilidade de veículo: as
viagens de estudo do curso normalmente ocorrem fora do horário de aula: em função da
disponibilidade e limitação das empresas e indústrias visitadas. Após de]iberações. opiniões e
sugestões do grupo. foi dado o seguinte encaminhamento: as viagens de estudo programadas
serão anunciadas no início do. semestre. com o intuito de organizar turmas de alunos interessados
e disponíveis para fazer as viagens nas datas programadas; a frequência e avaliação. quando for o
caso. serão cobradas apenas dos alunos que conflnnarem pl'evlamente a participação na viagem:
os alunos matriculados na disciplina com viagem de estudos prevista e que não puderem
participar da .mesma ficarão sujeitos à realização de uma atividade extra ou uma avaliação
complementar. por exemplo. um trabalho. relacionado ao tema da viagem: elaborado a critério
do professor. Colocado em votação. o Colegiado aprovou os procedimentos supracitados de
registro de frequência e avaliação em viagens de estudos nas disciplinas do curso. Item 5:
Portaria de transferências e retornou para2016/1. Prof. Luciailo relatou que emitira a portaria
de transferências e retornos para 2016/]: com a seguinte distribuição de vagas: ]nciso ] -- 43
vagas. Inciso ll -- 43 vagas e lllciso 111 -- 42 vagas. Prof. Luciano tanabém relatou que, com base
na consulta prévia f'efta ao Colegiado. os pré-requisitos e demais artigos da portaria foram
mantidos de acordo com a portaria de 20] 5/2. Não havendo manifestação contrária foi colocada
em votação e aprovada por unanimidade a homologação da decisão ad /e#/end!//7? da
Coordenação. item 6: Aproveitamento máximo de disciplinas do Curso. Prof. Luciano
comentou sobre o fato de não haver limite máximo do número de aproveitamento das disciplinas
do curso: e que alunos de outras universidades poderiam se transferir para o curso de Engenharia
de Energia da UFSC e aproveitar grande parte do currículo do curso. Após breve discussão e
argumentações dos presentes: decidiu-se não encaminhar modificações no curso em relação a
esse item. e que o assunto poderia voltar a ser discutido em outro momento. item 7: Disciplinas
optativas do Curso para 2016/1. Profl Luciano reforçou a necessidade de oferta de disciplinas
optativas diferentes das que vêm sendo oferecidas nos semestres decentes. uma vez que boa parte
dos alunos no ütnal de curso já cursavam essas disciplinas. Após consulta prévia aos prol'essoles-
Prof. Luciano relatou que estão previstas para serem ofertados em 201 6/1 as seguintes disciplinas
optativas: Energia Eólica: Energia Solar Fotovoltaica. Conversão Térmica dos Sólidos.
Bioenergia e Sustentabilidade e uma disciplina de Tópicos Especiais em Energia. Não havendo
outras manifestações. passou-se ao item seguinte. Item 8: Horários das disciplinas do Curso
para 20]6/]. Prof. Luciano comentou que a previsão dos horários de 2016/1 havia sido
encanlínhada por e-mail aos professores do Departamento de Energia e Sustentabilidade e aos
chefes dos demais departamentos que servem o Curso de Engenharia de Energia. Prof. Lucíano
tatnbém comentou que algumas alterações de horário foratn necessárias para atender demandas
de prováveis formandos. Após breve deliberação. passou-se ao item seguinte. Item 9: 1
Relatório de Estágio Probatório do docente Leopardo Elizeire Bremermann. Prof Ferrando
fez o relato do parecer favorável da comissão de avaliação acerca do l Relatório de Estágio
Probatório do Prof. Leonardo. Não havendo mania'estação contrária. foi colocado em votação e o
co[egiado aprovou por unanimidade o re]atório. atem ] 0: Parecer para progressão funciona]
horizontal do Prof. Fernando Henrique Milanese. Prof'a. Mana fez o relato do parecer
fbvoráve] da comissão de avaliação acerca da progressão funcional horizontal de Adjunto ll para
Adjunto 111 do Prof. Femando. Não havendo manifestação contrária. foi colocado em votação e o
co[egiado aprovou por unanimidade o parecer. ]tem ] ]: Laboratórios de Ensino do Curso de
Engenharia de Energia. Prosa. Elise fez ujn breve relato sobre o levantamejlto dos laboratórios
pretendidos pelos professores das áreas específicas do curso, conforme discutido na reunião
anterior do Colegiado. Prosa. Mana refwçou a necessidade de definir a demanda por espaço
físico dos laboratórios. Prof. Luciano lembrou que os laboratórios de ensino passarão a ser
discutidos em reunião de departamento. Como encaminhamento desse item de pauta. Plofà. Elise
se dispôs a se reunir com os responsáveis pelos laboratórios pretendidos para dar sequência à
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solicitação de laboratórios para as áreas específicas do curso. Item 12: Outros que surgirem.
Não havendo mais nada a ser discutido, Prof. Luciano agradeceu. a presença de todos e encenou
a reunião, da qual eu, Franciele de Souza Caetano Vieira, assistente em administração da
Secretaria Acadêmica, lavrei a presente ata que, se aprovada, será aÊ;sanada
Aratanguá, 1 5 de'outubro de 2015.
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