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.,\'I'.A [)A QLJADRAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO Do
CLJRSO DEENGENHARIA DEENERGIA

Ata da quadl-agésima oitava reunião ordinária do
Colegiada do (.urso de Engenharia de l;ncrgia.
realizada no dia 19 dc Novembro dc 2015- às
14h20min. na sala A-319 do (.impus .Jardim das
Avenidas. Araranguá.

l
.Aos dezanove dias do mês de no'lembro do ano de dois mil e quinze. às catorze horas c \ lute

.la)'dim das A\enidas em Araranguá. reuniram-se os seguintes
de Energia. devidamente convocados: Prol.

ique Milanesa. Frota. Elainc Virmmacl. Prollt. alise
PI'of. Everton fabian .lasinski. Prof. Casar Cataldo Scharlau. Prol'a. (-'aria cJc

Geremias. Prol;. Leopardo Elizeirc Bremermann- l)iol.
Alexandre Hahn. representante da comunidade. e os discejltcs

Célío Santana. sob a Presidência do Prol. Luciano Lol)cs
Coordenador do Curso de Engenharia de Energia. .justificaram ausência: Proflt.

Weber Corseull. Prosa. Mana Angeles Lobo Recto. Prol. Cláudio pichel Pollt).
os presentes e deu })or aberta a reunião. l:lm

itens de pauta: Item l :Aprovação da pauta da 48"
Curso de Engenharia de Energia. O discente Márcio

itens de pauta "Disciplinas optati\as'. (luc
Empa-esa .júnior''. que passou a ser o Item 9: c

da 3" Semana Académica do Curso''. que passou a ser o Item 10. A nova pauta l\)i
unanimidade. Item 2: Aprovação da Ata da 47" Reunião

de Engenharia de Energia. A ata da 47" Reunião
aos membros. foi colocada em x'oração c aprovada l)or

do resultado de ingresso por transferências e retornou
lotam recebidos dois pedidos })ala ingresso no curso l)elo

2016/1. Prol. Luciann relatou que o pedido clc
Vieiia e o pedido de retorno de graduado dc Ranicri

os requerentes não atenderam a exigência dc
de pré-requisitos quc consta no [CcJital

Prof. Luciano destacou a necessidade do ('olegiado clc (- urso
Edital de "ll-ansterências c Rctornos. .'\

/e/ê/c/7(/zr/?7 da (.ool'denação cle (- urso lbi colocada
unanimidade. Item 4: Apreciação c aprovação de pedido dc
2016/1 do discente Fabrianos Patri-son. Prol;. l,uciano relatou
lidado académica do discente Fatlrianos Paul-son. do C urso cle

Internacional da Lusofonia Alro-
cuisai' as seguintes disciplinas da

Elétricos. Eletromagnetisnlo c Eletrânica dc I'otência.
Transmissão e Distribuição de Energia. Desenho Técnico. liltrodução

minutos. na sala A-3 19 do Campus
membros do Colegiada do curso de Engenharia
l,uciano l,opôs Ptltscher. Prof. Fernando l len
Sommer \h'atzko
Abieu D'Aquillo. Prol. Reginaldo
.Alexandre Kupka da Sirva. Eng
Miircio Galar de Alldrade e ALCE
P f] tscher

Claudia
Havendo quórum. Prol. Luciano cumprimentou
seguida. passaram à apreciação dos seguintes
Reunião Ordinária do Colegiado do
(.ialon cle .Andrade solicitou inclusão dos seguintes

{t,::-m R- -Pnrprí.r enlesll'al daqPt' nl)assou a
Infó!'files

colocada em votação e aprovada por
Ordinária do Colegiado do Curso
Orclínáría. enx'inda previamente
unanimidade. Item 3: Homologação
para 2016/1 . Prol. Luciano relatou que
Edital de Transferências c Retornos para
translbiência inteira dc lollr Machado
Carvalho l\)ram indeltridos c/(/ /e/ü/cnc/z// 1. porque

cola t tintolcr cursado. com adro\:eitamento
2 1 .'20 1 5,''DAE/PROGRAD/IIFSC
rcxci os requisitos a serem exigidos no próximo
homologação da decisão de index'erimento c/d
em \citação e aprovada por
mobilidade acadêmica para
quc recebeu pedido de mob
Engenharia de Energias da Universidade da Integração

o aluno solicitouBrasileira. I'rol'. Luciano relatou que
(' i r(' 1 11{ nsl:ngenharia dc Energia

Ful#aamentos de Controle
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à Economia na Engenharia, Gestão e Eficiência Energética, Recursos Naturais para Energia.
Energias Renováveis e Sustentabilidade, e Conversão Eletromecânica de Energia. Prof. Luciano
comentou que algumas disciplinas solicitadas pelo aluno não poderiam ser cursadas
simultaneamente, devido a conflitos de horários. Após deliberação, o Colegiado aprovou por
unanimidade o pedido de mobilidade acadêmica do discente Fabrianos Patri-son. Item 5:
Aprovação dos horários das disciplinas do curso para 2016/1. A grade de horários das
disciplinas da Engenharia de Energia, que fora enviada previamente por e-mail aos membros do
colegiada, foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Item 6: Apreciação c
aprovação da ementa da disciplina optativa de Tópicos Especiais em Energia 1. Prof.
Reginaldo fez uma breve explanação da ementa da disciplina proposta por ele. Foi comentado
sobre a necessidade de reforçar o enfoque da aplicação do tema proposto. na área de energia.
Após discussão e deliberação do Colegiado, foi colocada em votação e aprovada por
unanimidade a seguinte ementa para a disciplina: "Funções Orgânicas. Biomoléculas. Aplicações
em processos de geração e conversão de energia." Item 7: Disciplinas optativas. Os discentes
Alex e Márcio apresentaram o resultado de uma consulta realizada pelo Centro Acadêmico da
Engenharia de Energia aos alunos do curso, acerca do interesse dos alunos pela oferta de
disciplinas optativas. Os discentes relataram como ocorreu o processo de consulta e entregaram
uma planilha com tabelas e gráficos indicando as disciplinas e temas optativos de interesse dos
alunos, divididos por fase de ingresso. Vários professores elogiaram a iniciativa dos alunos. Prof.
Lucíano reforçou a importância do resultado da consulta para incentivar a oferta das disciplinas
pretendidas e para a discussão da necessidade de professores que atendam os temas de interesse
que atualmente não são atendidos. Item 8: Parecer semestral da Empresa Jr. Os discentes
.lussandro Taffarel e Melena da Salva foram convidados a participar desse item de pauta e
apresentaram o relatório financeiro da Empresa ENE Jr, no qual foram destacadas as despesas e
receitas da empresa. Foi comentado sobre o bom andamento das atividades de consultoria e o
resultado financeiro positivo da empresa. O trabalho desenvolvido pela ENE Jr foi elogiado por
vários professores. Item 9: Informes da 3' Semana Acadêmica do Curso. Os discentes Alex e
Márcio fizeram um breve relato do planejamento da Semana Acadêmica do Curso. Os discentes
informaram que a 3' Semana Acadêlnica da Engenharia de Energia, 3' SAENE. está prevista
para acontecer nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2016. Os discentes também informaram que,
como parte das atividades da 3' SAENE, está prevista uma viagem de estudos para visitas a
empresas da região industrial de São José dos Campos, ejn São Paulo, no período provável da
segunda ou terceira semana de aula de 2016/1. Prosa. Cada sugeriu que a Semana Acadêmica
ocorresse no primeiro semestre, tendo em vista a ocorrência regular de outros eventos, como
SEPEX e Semana da Ciência e Tecnologia, no segundo semestre. Os discentes Alex e Márcio
comentaram que a sugestão da Prosa. Cada poderia ser discutida visando o planelamento das
próximas Semanas Acadêmicas, e que, devido ao planejamento já realizado para a 3' SAENE.
não seria possível modiHlcar a proposta para 2016/1. Item 10: Outros que surgirem. 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 Acadêmica, lavrei a presente ata que, se aprovada, será .assinada pelos,presentes.
Araranguá, l (i.4e novembro de 2015. ,.c:61 ZHZZ
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