
SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

CAMPUS ARARANGUA-ARA
RODOVIA GOVERNADOR JORGE LACERDA, NO 3201, JARDIM DAS AVENIDAS,ARARANGUA-SC

TELEFONES: + 55 (048) 37216448
www . a ra ra ng ua . ufsc .br

ATA DA QIJINQIJAGÉSIMA PRIMEIRA I{I:IJNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO
('LJRSO DE ENG]INF]ARIA DE ENERGIA

Ata da quinquagésima priilleira reunião ordinária do
Colegiado clo Curso de Engenharia de Energia.
realizada no dia 01 de Março de 2016. às 14h00min.
na sala A-309 do Campus .Jardim das Avenidas.
Araranguá.

l
No primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e dezasseis, às quatorze horas. na sala A-
309 do Canil)us .laldim das Avenidas em Aiarallguá. reuniram-se os seguintes membros do
Calculado do curso de Enucnliaria cje Energia. devidamente convocados: Prof. Rogério Gomes
de Oliveira. l)rol'. ('asar ('atttldo Scharlau. Prof. Fernando Henrique Milanesa, Prosa. Claudia
Webcr Corseuíl. Pior. Evenon f:abian .lasinsl<i. Prof. Reginaldo Geremias, Prosa. Malta Angeles
Lobo Regia. ]'rot. (]iuliano .Arns Rampinelli e os discentes Aléx Célio Santana e Ericka
Willeman Orl)en. sol) a Plcsidência do Prof. Luciano Lopes PHitscher. Coordenador do Curso de
Enucnhaiia clc l;Rotula. .lustillcaram ausência: Prol'a. Prosa. Elaine Virmond e Prof. Cláudio
pichel Pofl'o. llavcndo quórum. Prof. L.uciano cumprimentou os presentes e deu por aberta a
reunião. Em scguic]a. l)assaltam à apreciação (]os seguintes itens de pauta: Item l:Aprovação da
pauta da 51" Reunião Ordiniiria do Colcgiado do Curso dc Engenharia de Energia. Prof.
Rogérío solicitou tluc os itens 4 c 5 cla pauta l\)usem alterados para ''#. ,4/)/ec'/anão e 4/2/'ol'c/ç17o
do ly Relctt(}lio c Rciulorlo !-ilacil de EsluRio I'lol)ut(brio do PI'o.f. (- epal' (.'aícildo Schculau'' c '' )

Alllecicíção e .'\provação lo IV Relcitói io c Relcíl(\i io Final de Estágio Probutót'io do Plo.f.
Z,z/c/a/70 Z,o/)c.v /'/;/.vc/le/ '. .justiflcanclo a inclusão do IV Relatório, previamente aprovado na 50'
reunião do (.'olegiado. para que os respectivos F'recessos constassem em uma única ata de
aprovação do ('oicgiaclo c consicjcrando que a ata da 50' reunião mencionava aprovação
condicional tios [)aicccrcs clo IV ieiatórío. O Colegiada concordou, por unanimidade, a alteração
proposta pelo Prof. Rogério. Sem mais proposições de alteração da pauta, foi colocado em
votação e aprovaclit l)or unanimidaclc a pauta da 51;' Reunião do Colegiado. Item 2: Aprovação
da Ata da 5(1" 1.Cctinião Oruin:tida do Cole'Fiado (lo Curso de Engenharia de Energia. Prof.
Lucíano lema)rou Elos l)rescntcs club a ata dzl 50" Reunião do Colegiado fora escrita pela Prosa.
Elite. c que cle ha ,ía encaminhado ao Colegiado. anexo à convocação, uma versão da ata com
algunaas alterações l-or ele destacadas. Prof. Luciano ressaltou que a versão da ata apresentada
para aprovação no colegiada na presente reunião era a que continha suas alterações pl'opostas.
Prol. Luciano cJestacou o texto tetércnte ao item 2 da ata. relacionado ao processo do aluno Cito
Guerra De1 13aico I'ilha. len(lo o texto final l)roposto. e mencionando que o mesmo constaria no
parecer do processo de revisão de nota solicitado pelo aluno. Após votação, o Colegiada
aprovou. l)or unailimidadc. a ata da 50' ReuniÊio Ordinária. Item 3: Apreciação e Aprovação do
IV Relatório c l;c-l;itói'io I'iRaI de Estágio I'robatório do Prof. Giuliano Arns Rampinelli.
Relatei: Prof. llv\ S liccdo loiics. Os parco-tcs favoráveis da comissão avaliadora sobre o IV
Relatório e Re]alr)iic ];irai (]c ] estágio Piobztt(}rlo (to professor foran] lidos. Postos en] votação.
os pareceres ll)nu l itpio\adoF; por unanimidade. Item 4: Apreciação e Aprovação do IV
lielatório c Rcllttório Fin:il dc l:stágio I'rol)at(brio do Prof. César Catalão Scharlau. Relator:
Prol'. Rogério (íamos dc oliveini. Os pareceres fbvorjlleis da comissão avaliadora sobre o IV
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Relatório e Rt:lat(\ric. f.mal dt} Es;tágio Probllt(brio do professor foram lidos. Postos em 'ç'otação.
os pareceres loiatii JI)lavados Dor unanimidade. Item 5: Apreciação e Aprovação do IV
Relatório c Rcltit(Iria Final (le Estágio I'robtttório do Prof. Luciano Lopes I'fitscher.
Relator: Prol. Ronério (comes de Oli-.'eira. Os pareceres tavoráv,eis da comissão avaliadora sobre
o IV Relat(frio c Rclat(brio [;ina] de Estágio Proa)-ltório do professor foram ]idos. Postos em
votação. os l)ttrccctcs it)ram al)I'ovaclos por unanimidade. Item 6: Apreciação e Aprovação dos
P[anos dc Ensino 21)16/] das (]iscip]inas do Curso dc Engenharia de Energia. Prof. Luciano
relatou quc icccbt'la os planos clc ensino de responsabilidade do Departamento de Engenllaria cla
Computação c clip (l ('t)ideia({ori:l cle física. Q].mímica c fx4atemática. Pior. Luciano informou que
tlzcia uma rcvisÍio t,l.!via tios pl.lhos reccbiclos. c (lue seu parecem' era favorável à aprovação dos
mesmos. l)rol. [,t},i-uio ii)]])lnloti que so]ic:atou ot; pianos de ensino de responsabilidade da
C'oorclenadoria (It' l l('. Mtls qu.: não rocei)cra resposta dessa coordenadorla. Prof. Fernanclo
inf'oi'mou club lc\l: uít os l)lalto>. de ctlsino ic real)onsabilídade do Departamento de Energia e
Sustentabilidade. .' lttc sctl parecer cra là''-oríivel it aprovação dos planos. Os planos de ensino
recebidos pelos iclüti(los clcllartainentos c coordenadoría foram disponibilizados para análise do
Colegiada. l (li nlc'ilci{)nada ti ausência de alguns planos de ensino de disciplinas do curso. Após
discussão c l)osso clll votaçíio. o coiegiaclo aprovou por unanimidade os planos de ensino
recebidos c al)icst'tiií.dos na reunião. ('oníomlc cliscuticjo na reunião. não foram apresentados os
planos de citsii-o !c /\R/\7330. ARA7355- ARA7180. ARA7321 e ARA7146. Item 7:
Solicitações {lt' ilucl)I'as (fe pré-requisitos. I'i'ot'. l,uciano relatou os pedidos de quebra de pré-
rcquisíto iecct)ido\ l,. la ('ootdellação até o illomeilto cja reunião. Prof. Luciano infbrnlou que
adoraria. com :u.itotiz.ação do coiegiado. os crltélios da Coordenação para análise de quebra de
pré-recluisítos dcll\lidos n(, scmcstlc passado. 2015/2. Na discussão. foi abordada a questão do
turno do culto c (li: lllculdadc (.lc algLms altlnos curvarem disciplinas durante o dia. Também foi
comentado sobre a ncccssidf.de clc muclttnça clo pré-requisito de ARA71 47-Medicina e Segurança
clo Trai)alho l)iria un cletcrnlin:ido i](!mero clc horas. dilbrente do que é empregado atualmente.
oncjc sc utilí/a iiin:] tltscillliila l)ara delimitar o scnlcstrc. Após discussão. ficou definido como
cncaminhiuucnto '.luc a ('oord('n:tção buscatá idcntiHlcar alunos com dificuldade de cursar
disciplinas ditiiili.s '.' I'movi:lc:lciará a atualiziicão clo pré-requisito de ARA7147. Item 8: Outros
quc surgira\[: }.:i.. l]avci] if mais r.ada a st'] discLiticjo. Prof. Luciano agradeceu a presença de
todos e enccl'!ou i' i.:união. da dual eu. l,tK:taro l,odes Píitschel'. Coordenador do Curso de
Engenharia dc í'i- :ll-itt. la\ r('i a Presente 81it blue. se al)sovada. será assinada pelos presentes.
Ararailguá.(ll '.lc .-.i;liça dc 2i)l(.
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