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.A'f'A DA QUINQUAGESIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO(-'OLEGIADO [)O(. ] URSO D]'
ENGENlIARIA DEENERGIA

Ata da quinquagésii)la reunião ordínáiía do
Colegiada do Curso de Engenharia de Energia-
realizada no dia 18 de Fe\ereíro de 2016. às
llh00min. na sala A-309 do Cal-npus .Jardim das
Avenidas. Araranguá.

l
Aos dezoito dias do mês de I'evereiro do ano de dois mil e dezesseis. às onze horas. na sala A-
309 do (.impus .jardim das Avenidas em AI'al'anguá. reuniram-se os seguintes membros do
Colegiada do culto de Engenharia de Energia. devidamente con\ocados: Prol. alise Sommcr
Watzko. I'iol'. Rogério Gomos de Oliveira. Prof. Cláudio Michel Potro. Prol. Césai Cataldo
Scharlau. Prof. Ferrando Hem'ique Milanesa. Prosa. Claudia Weber Corseuil. Prole. Elaíne
Vlimond. Proth. Mana Àngeles Lobo Recto. Prof. Giuliano Arns Rampinelli e o discente Alce
hélio Sana'Ana sob a Presidência da Prol'a. Elise Sommel Watzko. Subcoordenadora do C'urso cJc
1-engenharia de Energia. A Prata. Cal'la de Abriu D'Aquino .justificou a sua ausência. l lavenclo
quórum. Prole. Elise cumprimentou os presentes e deu por aberta a reunião. Em scguicla.
passaram à apreciação dos seguintes itens de pauta: Item l:Aprovação da pauta da 50"
Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Engenharia de Energia. A Prollt. Elisc sugeriu
as seguintes alterações na pauta enviada prexíamente aos membros: que o item .So//c//aç(?o c/c
+cx-isco cie ux'dilação e.fêtuctctci pelo ult,{no (.. ilo Guellci Del Bctrco Filllo cio ctiiso tle IZllgcnhutiu
(/e E/7e/.g/a passasse a ser o segundo item e que fosse inserido o item //7/f)///?c.\ .vo/)/.c-
c///zzcn.vo/vcr/ ?e/l/o c/a.\ /z///7za.\- ?r)/ó//. O Prol'. Rogério solicitou a inclusão dos pontos:

AI)rotação do quarto relatório de estágio probatório dos professores Casar Cata](]o Schailau e
Prol;. Luciano l,ope's PÍltscller. Feito isso a pauta da reunião foi colocada em votação e al)ro\.ada
por unanimidade. Item 2: Solicitação de revisão de avaliação efetuada pelo aluno Giro
Guerra Del Barco Filho do curso de Engenharia de Energia. A Prof. alise relatou aos
l)resentes os aconteciillentos do processo que o aluno Cito entoou na Secretaria Académica
solicitando revisão da Avaliação Final da Disciplina Circuitos EléLiicos. A solicitação cJo
discente foi têita no dia ]5 de dezembro de 20]5. No dia 16 de dezembro a Secretaria
,,\cadêmica encaminhou esta solicitação à Condenação. que deferiu o pedido do aluno no
mesmo dia. A Secretaria Acadêmica encaminhou o processo ao prol. César Scharlau no mesmo
dia. para que providenciasse a revisão na presença do aluno- cona'orme Resolução 1 7 do CUN. O
Prof. Casar en\:iou urra e-mail ao aluno no dia 1 7 de dezembro. agendando a revisão da a\aliitção
final pala o dia 18 de dezembro. O aluno respondeu o e-mail inl'olmando que estava em outra
cidade e pedindo para que a revisão fosse feita por videoconí'erência. O prol;. Casar emitiu então
um parecer no dia ]8 de dezembro. que t'oi passado à Secretaria Acadêmica. que o enviou ao
aluno. O aluno enviou um e-mail à Secretaria Académica no mesmo caia pedindo quc a decisão
do l)totbssor tosse considerada nula. solicitando uma nox,a re'ç'isco por videoconlerênch ou
criação de banca avaliadora. A Secretaria Académica encaminhou o processo à Coorclcnação do
Guisa em 3 de ft\ereiro. Após explicar os passos do Processo ao Colegiada. a llrol. alise passou
a palavra aos dois envolx.'idos. O aluno Cito explicou o erro que conlcteu na questão c
aigujnentou que não teria a obrigação de estar na cidade tola do período lesivo. O ploí ( asar
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inlbrmou que mesmo que o aluno tivesse trocado os \:dores- como dito. utilizando metodologia
correia. chegaria a um resultado dil'erente do que obteve e que além disso. o que consta na
resolução ]7/('UN/UFSC é que a rex,irão deve ser f'Cita na presençil do aluno. o que não
contemflla a utilização dc ''.'ideoconfêrência. Enl seguida os dois envolvidos se retiraram pala cine
o C'olegiado pudesse deliberam. Após várias colocações. o Colegiado decidiu. por unanimidactc.
anulei o parecer do professor da disciplina e encenar o processo. considerando quc o Art 73 cla
Resolução N' 1 7/CI.Jn detenllina que a revisão de nota se.ja leira plesencialmente em dois dias
úteis após o despacho da Coordenação ao prolbssor da disciplina. e que o reguei-ente não
compareceu pala a revisão presencial no período indicado. Item 3: Aprovação da Ata da +9"
Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Engenharia dc Energia. A ata da 49" Reunião
Ordinária. enviada previamente aos membros. loi colocada em votação c al)ro\,ada l)or
unanimidade. Item 4: Relatório de Estágio Probatório da Profa. Elaine Virmond. Relatora:
Prol. Mana .\ngeles [,obo Recto. O parecer favorá\e] da comissão avaliadora sobre o 4'
Relatório dc Estágio Pior)atólio da professora foi lido c aprovado por unanimidaclc. Item 5:
Relatório Final de Estágio Probatório da Prosa. Elaine Virmond. Relatora: I'rot. M:uia
/\ngeles l,obo Recite. O parecer hvoiável da comissão avaliadora sobre o Relat(brio I'iRaI de
Estágio Probalório da professora foi lido e aprovado por tmanimidade. Item 6: Relatório de
Estágio Probatório do Prof. César Cataldo Scharlau. Relator: Prof. Rogério oomes de
Oliveira. O parecer favoráx.el da comissão avaliadora sobre o 4' Relat(brio de Estágio Protlatórío
do prolcssor loi lido e aprovado por unanimidade. com a solicitação de que a comissão
avaliadora pro\:idenciasse a anuência dos Coordenadores de I'esquisa e Extensão do ('entro
Araranguá nos pareceres lbrllecídos pelos Coordenadores dessas áreas no Departamento de
[;ncrgia e Sustentabilidade. que até o momento não possuem portaria de Coordenacloies. apenas
de participantes das comissões de pesquisa e extensão. Item 7: Relatório de Estágio
Probatório do Prof. Luciano Lopes Pfitschcr. Relator: Prof. Rogério Games dc Oliveira. O
parecer I'avoiável da comissão avaliadora sobre o 4' Relatório de Estágio Probatf)rio do l)ioléssor
lbi lido c apro\ado pol unanimidade. com a solicitação de que a comissão avaliadora
proviclencíasse a anuência dos Coordenadores de Pesquisa e Extensão do Centro Ararangu:i nos
l)areccres Jbtnecidos pelos Coordenadores dessas áreas no Departamento de l;ncrgia c
Sustentabilidade. que até o momento não possuem portaria de Coorclcnadores. apenas dc
participantes das comissões de pesquisa e extensão. Item 8: Informes sobre dimensionamento
de turmas 2016/]: A prol. alise informou ao colegíado as solicitações que f'eram lêitas aos
cleparttinlentos do Centro Araranguá em relação às turmas clo curso de Engenharia de l:ncrgía em
quc os alunos l;içaram sem vagas ou com menos de doze alunos matriculados. Relatou que l\)i
enviada uma solicitação à ('oordenadoria Especial de f'ísica. Quínaica e Matemática com os
seguintes pedidos:(a) novas turmas para as disciplinas ARA7334 Laboratório de Química. cm
quc 19 alunos Hcaram sem vagas. e ARA7102 -- Cálculo 11. com 17 alunos sem vagas: (b)
aumento das vagas das disciplinas ARA7335 Laboratório de Física e ARA7336 Estática e
l)inâmica. em que 2 e 4 alunos ficaram sem vagas- respectivamente. Em resposta tl
Coorclenadnria Especial de Física. Química e Matemática inl'ormou que os pedidos dc novas
turmas leram indetêridos. com a possibilidade de abel'lura de nova tumba para ARA7102 coiso
haja ltchamento de alguma outra turma daquela coordenadoria: o pedido de aumento de vagas
arte a turma de ARA7336 fbi deferido e o pedido para ARA7335 foi inclelerido. Também it)i

enx.inda uma solicitação para o Departamento de Energia e Sustentabilidade para que mantix:esse
as turmas das seguintes disciplinas: ARA7302 - Energia Eólica. ARA7326 - Gerenciamento c
li'atamellto de Resíduos. ARA7327 - Bion'Calores. ARA7328 - Direito e Legislação AmtaicRLdl.

ARA7329 - Valoração de Impactos. ARA7338 - Bioenergia e Sustentatlílidade. AR/A.73+1 -
1(épicos Especiais em Energia 1. ARA7394 -Trabalho de Conclusão de (.'urso. que apresentaram
menos de doze alunos matriculados. A prol;. Elise ressaltou a importância de quc o calculado clo
curso e o Departamento de Energia e Sustentabilidade verilicasscm se é possível I'fizer una
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planejamento para otimizar a oferta dessas disciplinas no futuro. Não havendo mais nada a ser
discutido, Prof. Elise agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, da qual eu. Elise
Sommer Watzko, subcoordenadora do curso de Engenharia de Energia, lavrei a presente ata que.
se aprovada. será assinada pelos presentes. Araranguá. 1 9 de fevereiro de 2016.


