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.,'\La cia qtiadragésinla nona tcunião ordináii: clo
((.lcui:leio clo (.urso dc l;ngenharla cle ll;lnergttl.
lcit[[,,ac]t no caia 17 (]c [)c/en]bro cic 11015. às
iíitl00illin. níi sala A-301 clo ('amllus .larclinl das
\.vcnicl:!s. .'\ ra ranguá.
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.\os c]c/cssct t]i; \ i, três c]c (]:/cine)rn (to :i.]t) clc dois illil c quinze. ils dez hol'as. na salta .\-3o1

Ci(l ('LlllljlliS .';t:'(::í''i (lias ,\xcii!(bis ala .'\:'; .'iiiluLlil. i'cllllii':tala-se os scgCtijltes tllcllll)t'os (lo

(.'olc'uinclo (lci c'i]] \., .]ç' l.t]cç.']]i]Íti]i] clc ]'.]lCl!:'i.l. cic\iclaillciatc COjlvOCÍtcloS: PI'OI'. l,UCiajlO l,OI)CS
1)11tscllct-. í)i- 1;. ii: :n \'iiil {~ icl. l)!olli. l:liso Soi llllcr W/atzl<o. l)ioi. [\crton l-tl])ian .]asins]xi.
l)i'ol'. Rncéri(} { :1)' 1.':- cl.. oll\ ..-ita. l)t-ol, ('ésíli ( 'ittal(lo Sclaarlítu. Prol'. Rcginíilclo (}crcilaiíls. Pt'ol.

l,coilllicln 1 1 /.. i!-c- l ,:;nc! I''; El1l. l)rol'. (}iutiiillo ..'\-l ns Rama)liaclli. sotn a l)i'esiclência clo Pi'ol'.

l.ticitiilo l,oln* -. Í ll! .Ltltct. ( o(}!(lciai}(lot' c]o ( llis{) (]c ].]tlccil]liiiiti (]c l;ilct'um. .Itistilicíiiíiill
ítLtSCilCiiti l)i'(}Í.: . - -' ii: \.\'CI Ci' (.'o:'SCtlil. PI'(}llt. (':ti'ltt (IC ,-\tal'CLI lyA.cltililo. Pi'olll. N'ltit'iít .AtacclcS
Í.ol)o l<ccio. 1 !}.: \.lc*çil (Ir..- ilittlíl. f)iol. ( lítuclio Nlichcl Pollb. l)rol. l cnlancio llenri(luc
rçlil:liacsc. ll::xç'ii.i\) {.ltioiiiial. i)ioí. l,ttctailo ctiilll)itillctatoti os l)t'cseiates c deu lloi' tltncllíl Li
icutliã(}. lll l -:.'L:u :i=; il ss;lí;tni i l)lcciaçã(~ ({ -s scpuinrcs itens dc flauta: Item l :Aprovação da

pauta da 48" É [.i ;ili{) { i'({ÊíÊ f:'l íio {l,olcgi ici lii, ('urso dc Engenharia dc Energia. A llauttt
cri l-cunião. \.'li\i : f ; l)i'cxiiltll.'nle &lcYS ialci:llli'os. I'oi coloca(la cm \,oração c tilli'ovacla l)or

uilailimidadc. Í c'i : :: .-\.!Pi'qlv;i.çlío (t:! .\ta d;i -&7" 1<cunião Ordinária do (:olcgiado do ( urso
dc i':nucnl):EI 1 1 1,.: i':.\cq'gin. .'\ :i :l ciíi a8:' 1tci.Flliiio ( )t-cliili'iria. cn\ iacla l)r'cx itinlcntc aos mcml)i-os.
l\)i col(}ctl].ii] {:: i=:.'} c' ;:Í:f.,. t(lu :.OI' ulli11ill ici:clc. ílcil 3: Informe sobre o andamento do
processo (lc :-ç:rç,iil rcii cnfo íáo f: uís;o. [)l(.]. ],uciiltlo ic]atou quc icccbcra c-mail do Sr. Séigio
piillo dll l,ti/. É)llL,;t:l' cl.i i)I'(ll,'i)RoI'l,/\h. 110 cli;i o9.'1:3. inlt)i'nlanclo sollrc diligência llo
l)ioccsso ({c t. '-(-. f . li)lci l) (io coiso clc li !gcn]1:3tia c]c' ]]nergia. Na (diligência. l)edc-sc. até
]t) 1 :. o lloslt'inll;iii'clllo ciâi iTlsi.i!.!içiío solar :ls ol':sct'\tições cla comissão ctc avaliação i'eltilixas
::ls clucsl(bcs (:. .} ...~ll.;llcllT:íc-. ,-.:-clll coi ]o . ' 't.'s l-l:tnc.i.]cltis lInFa o lllcno atcnclinlcnto ao [)cc.
5.]96'=11t)-.F. c' ;l l :'.;i !<'Li]t\ii. c' 'ili .]S (]c\ lcl.i> .t)llil)!'ov:icocs. da tlltl(liti)ç:t (lc cll(.lcl'cco dn CLll'SO.

l)i'OI'. l,tiCiiiilt} it'LE ;'~ :\l iCI \ilC:tl..'$ Ciii collllss 1,) il\ 1llttcl('l'tç. clutc coilstalll ilo i'elatoi'jo clc it\'tlli:tctio

llalii rcc.ill c l:; : :i:, .l.- c;lis'». , idc sc il c;l loi :\ :ius(:nci:l dc clc\itcloi-cs ou nlmllas ctc acesso
jlitl'tt i\S 11111.i' :\' . ..11'i- i',iS'}. It CllSI){lilli':iii/itÇ;'0 (IC StlltlS CIC ittllii 110 tel'l'CO. 110 C:lSO CIC
CotlStiilitCUO ~.: .' ''-ç : \ cn!;u (il tt:Lilti:)LIC CiC :]\..CSSÍ). .' L]]]] l)I'o1)1CtllÍt Cnlll il ll]ÍICa C]C SlilÍtli,/.tlÇttO CIC

\iieti c'\clltsi\; í';: {':-: }ci( í! iç11-.'Jll:}. tiLic cstit\i. c&ll'( ,) ilt)(jitt (la xisitíi cllt cnilajssao cic :t\tili:tçan.
1)1'oI'. l,LJC'liti){ != }'il'Ci't Í'Cliti.lli : iil ii (.'noI'clcllllC:lt) (l(\ ('Lll'SO I'CLlllll'tl-SC C(}lll LI ])ll'CÇtio C]o ('illllllLIS

'\i-aittilguil- I';:l. :!;- ilill a rcç:': si a cliligéilci:!. c utíc clallotaritl um N'lct loianclo lltti'a tcslloilclcr
ãs snliCitilÇÕc~ .l : \ ii .. tiii](l.! -,i' sci] ]ln c(' '':late. cicxiclo ilo reccsso clc llnal clc ano inicial na
sci liiila scui1l : -l:: .-i: ,\-l ; lll.í:t.çãa do 1)1: . c i't:i:)I'iria cun'iculai'. Prol. l,uciai]o ]clíltou quc.

rlo (iitj (l .'l=. í'.-.. i:.-! ! l :] ]]: l.t íl i (]í} í'l'ÍJlll. l .:i'c/,lj. l)ií'cloi'tl clo Del iii'l:lillcilto (lc I',ilsiílo. soLll'c

lls itludai ca\ .--i'! .:!i:.!!t:< (!': ('LifsÉ) E'í=:1]17ücli]s ] o:< ulilt ]os sclncslres. l)c acoi'do com a l)iretot'a. o

1)1)( cl:l l.ttCç! : i; .:.- l ílciy! l llict.:is;t scr ílli!:,li,/Ét(1{) c ill)rota 1{) na( ílnlílnl cle(}raduitção cHUlo
uil] 1)1}( ilo\. . .-. -,. ;- l)l)\ : .-; l: ltiiÉii iliLtilÍI tltlClc ;llc (lo Ol-i(iillal. ..\ iccnilleiaclaçao clíi [)iiclnta
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foi de que o novo l)P(' it)ssc encaminhado pala avaliação em março de 2016. Prof. Luciano
relatou que alpumct'tara com a l)iretora quc o currículo estava em processo de refonnulação
mais ampla. c (luc l).\ssi\.clnlciltc até o final (lo ano de 2016 haveria um novo PPC. com uma
nOVa grade ctiiricular. Prol. l,uciano relatou club também argtuneiltara sobre as mudanças
curriculares cin lunçí\o da consolidação do corpo ciocctlte do curso. Após o relato. as seguintes
questões Fortim (lisclllidas llclos lli'esentes: tt regulamentação das atribuições profissionais do
Engenheiro clc llncigia. quc c ;tii em processo dc dctinição no CONFEA. a exclusão de ênfases
do currículo. a ('1)ctztcionalização da validação de disciplinas de programas de pós-graduação
como disciplinas ol)titlivas cio cuido. c a neccssicladc clc explicitar o conteúdo de Educação para
os Direitos l lu111ítnos no cunícu]o. atendenc]o a rc-luisíto ]ega]. Como encaminhamento. Pior.
Luciano suucriu cine: 1) it)sse atendida a solicitação do DEN. cle atualização do PPC e
encaminhamci 1{) il ( :linata dc (ira(tuação p:tra aprovação. até março de 2016 e; 2) fosse dada
continuiclacjc do lide){:ilha dc icllt)linulação cuiiiculal ampla. com previsão de um novo PPC até o
final dcl ano. [xít::..sc item t]c })aula não houve votação. sendo que os naembros presentes
concorclaranl coiii íl suucst:ío. ltcnl 5: Inclusão da disciplina "ARA7137 - Ciência, Tecnologia
e Sociedade" no i'ol dc disciplinas optalivas do curso. Prof. Luciano relatou que o NDE do
Curso reunira no caia ]0/12. c sugerira a inclusão de "ARA7137 - Ciência, Tecnologia e
Sociedade". club consta 1 0 cttirículo do ('urso de Engenharia da Computação, no iol de
disciplinas o})dali-.as clo curso. i)iof. Luciano explicou quc tal proposta visa atender solicitação do
Deptutamcnto dc l,nsiiio. de in :fusão do conteúdo cle "Educação pal'a os Direitos Humanos" no
currículo do curso. /\ll(5s a lciti.tf8 e discussão da eittenta da disciplina. o Colegiado aprovou por
unanimidade il iHclltsão t: '',\.ltA7137 - ('iência. Tecnologia e Sociedade" como disciplina
optativa do cuitículo I'INF{. ltcln 6: Organi./.ação piora revisão dos Planos de Ensino 2016/1.
Prof. l,uciailo r':cotclou cine no seilestre corrente. os Planos de Ensino das disciplinas do
currículo [:NI. i\)rtl\ llrcvitti]]ci íc aDâ]isucios pot uma comissão. antes de passarem para
aprovação Hn ( olcgiítdo. í'iof. rlvcFton destacou club. coill a criação dos departamentos. os
Planos de lliisii o tlíts discil-)liilas de cada departamento devem ser analisados e aprovados
primcíramcntL: nessa instância. l)iof. l,uciano lema ou que o regimento do curso de Engenharia
de L;neruia tanlhél-a l)revê a ailrovação dos l)canos de [;nsino peão C'o]egiado de Curso. Após
discussão. ft)laiil cia(Ins os scLluinlcs encamiilliailicnlos: 1 ) Prol'. Luciano sugeriria aos chetbs de
depÉtrtamento (liic' o:, ll-'otLssoics tt)sscm orientados a enviarem seus Planos de Ensino aos
dcpal'tamcntos. :.t'n.l.l sug.:sí.ã(, .io ('olcgiatlo LNE o prazo de envio até 1 1/02/16; 2) tbi
destacado (luc llciti li ll cargo) ct-.)s dcpartameiilos dellnirem datas para reuniões de aprovação dos
Planos cJc }:li Seno. {iil-cs do l)lít.'.o c'stabeleci(lo no calendário académico. que é 24/02/16 e; 3) o
Colectado llT il: it !!iitidará os :canos de [l:nslno al)iovados pe]os departamentos, para análise e
aprovação pelo ('olt.fiado. ltcill 7: Aprcci:lção e aprovação do calendário dc reuniões do
Colegiada EFÜli. l)ai'a 21)16/1. 1)iof. Luciano sugciiu que as reuniões ordinárias do Colegiado
ENl{ cm 2016,'1 o.i('fFcs;sclll nas quintas-floras. rias seguintes datas: 18/fev, 17/mar. 14/abr.
19/illai. 16/jun c' 21..iul. I'rol' l,uciano tambeSm lcnlbrou que a reunião do dia 18/fev deverá
ocos rer no pclío({o 1 1 mailh:i. (tt\ ido ao horário de verão da UFSC. Após apreciação e discussão.
o calendát'io í.it' ]c' HiÓ-.,s clo ( í)lc'grado ENE l);n'a 2o 16/1 6oi colocado em votação e aprovado por
unanimícladc. Ttt,-itl 0: Outro- (luc surgirlill. Nào havendo mais nada a ser discutido, Prof
Luciano agraLiL'cL'lE ;i l)rcsc'nçil (ic todos e (ncerrou a reunião. da qual eu. Francicle de Souza
Caclano Vicia;l. nssislci\tc t'lD a 11 ainisll'ação çla SCL:lotaria Acadêmica. lavrei a presente ata que.
se aprovada. sclí'l i! ; ntt.la l)?l('s ;-i'':sentes. A rni'anguá. 1 7 de dezembro de 2015
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