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.,\ I ..\ I),,\ QUINO)LI.'\GÉSIM.'\ SEGLINDA RELINI,ÃO ORDINÁRI.\ Do('OI,I:.(II.'\I)o 1)o
CURSO DE i:NGENjlAR}A DE ENl:R(]l/\

Ata da quinquagésinla scguncla reunião o!-clip:Iria clo
(.oleuiado do Curso cle Engenharia clc I'ncrgiti.
realizada no dia 1+ de ami'il dc l:016. IS l h{)oilaiia.

na sala A-313 do Campus .Jardim das ,\\ctliclas.
A I'a lallgLlá .

l
.j

4

No cléciillo quarto dia do mês de abril do ano de dois mil e clezcsscis- às quatorze halos. na sala
.A-313 do (.impus .Jardim das Avenidas em Aiaranguá. reuniram-sc os seguintes illcml)ros clo

(oiegiaclo do Guisa de Engeilharía de Energia. de\'idamentc convocados: I'rol. Rogéiio (tomes
dc Oli-.eira. Prol'. ('asar Catando Scharlau. Prol'. ITct'Hdnclo llcnríquc Milancsc. Prole. C'lauclia
W'eher (.'orseuil. I'lof. Éxerton fablan .lasinski. Prol. Reginaldo Geremias. I'rofh. Maiía .Angclcs
Lobo Recto. Prole. Elaine Vimlond. Proth. (.aria cle Abriu D'Aquino. Prof. l.conarclo l:li,/ciic
Brcmcnnann c o discente Além hélio Santana. sob a I'residência do Prol. Lucittno l,ollcs
l)iltschcr. (I'ooiclcnador do (. urso de Engenharia clc Enclgía. .Tustillcou ausência: Prol1l. l=lisc
Son mer Watzko. llavendo qu(Irum. I'rol. l.uciano cumprimentou os presentes c dcu pot al)cita a
tcunião. l:m seguida. passaram à apreciação dos seguintes itens de pauta: Item 1 : Aprovação da
pauta da 52" Reunião Ordinária do Colegiada do Curso de Engenharia dc Energia.
(.'olocada cn] votação. a pauta i\)í aprovada por unanimidade. Item 2: .Aprovação da .\ta da 20"
Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso dc Engenharia dc Energia. ,'\ ata cla 30;'
Reunião Extraordinária. en\ cada ple\lamente aos membros. l\)i colocttda cm votação c allrovatla
flor unanimidade. Item 3: Indicação de representante docente para o (-onsclho Fiscal da
Empresa Júnior ENE.Jr. Proltssor Luciano inl\)amou club a eml)rosa l:Nl=.Ir necessita
anualmente de dois docentes para participar de seu (-onselho Fiscal. abrindo a ol)Oltuniclaclc dc
l)articil)ação aos mcmt)ros presentes na reunião. Pior. Evcrton indagou sobre a ncccssíclticlc clc
quc o ieprcscntantc docente se.la do (.olegiado do ('urso e sugeriu quc o con\ itc it)ssc cslcn lido
aos demais l)rolbssores. I'rota. C'laudia e I'rof'. Rogério cluestionaram solli'c a neccssicladc dc
atiilluir horas a esta atividüdc como tbl-ma de estímulo ao proltssor. Prol. l:vciton sugeriu club a
ati\ idade l)aderia sei cadastiada como ação de extensão no P.'\At). Prol. l.uci tno comi)roinctcu-
sc cm \.crillcar a clucstão clãs horas e encaminhar o convite a todos os l)rolLssolcs tlo curso. Item
4: Apreciação e Aprovação dos I'canos dc Ensino 2016/1 dc disciplinas do (:urso dc
Engenharia dc Energia. Ploltssor L,uciano relatou que recebera recentemente os l)lados clc
ensino das discil)limas de Iranslbrência de Calor e Massa ll c Desenho técnico. ,\l)os a
afarcciação Lias memtlros presentes. os planos de ensino lloram al)rovacios por unanimi laclc. Item
5: .Apreciação e Aprovação do Prometo I'olítico Pedagógico do Curso dc Engenharia dc
Energia. Proa. Luciano salientou quc o PP(.' lona encaminhado flrexiamcntc ])OE c-illail.
cjcsLacando as alterações realizadas. Também rclembtou quc. confbrmc discutido cll reuniões
anteriores. o PP(' l\)ra atualizado com as modillcações curriculares rcalizticlas nos scillcstics
tccenLcs e quc não house alterações signillcativas além destas. visto cine a ideia é Ih,,ct uilla
rclormulação mais ampla no PP(. até o linal do ano. [)}o]. [.uciano cxl)C)s o ])])( com o l)ro.lc]or
multiinídia e elbtuou a leitura de cada item alterado. .Ainda. inlbrmou quc o l)I'C scr:l
encaminhado ao DEN para aprovação. após passar pelo Conselho dc (. entro. c tluc icll)içada a
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ciência ao setor de que haveria novas alterações futuramente. Colocado em votação. o PPC da
Engenharia de Energia foi aprovado por unanimidade. Item 6: Outros quc surgirem. Prof.
Luciano informou que alguns planos de ensino 2016/1 ainda precisavam da assinatura dos
professores, pedindo que os professores procurassem a Secretaria Acadêmica para assina-los.
Prof. César pediu a palavra e explicou que é o representante docente do curso na Comissão de
Monitoría do Centro Araranguá e que. nesse semestre, a UFSC decidiu manter as mesmas vagas
de monitorias do semestre anterior. sem abrir consulta a novas demandas. Prof. Casar também
explicou que tal procedimento fora adotado para que novas regras de monitoria pudessem ser
organizadas para serena aplicadas a partir do próximo semestre. Prof. Everton questionou sobre a
dúvida suscitada na ultima reunião sobre a quantidade de vagas a serem ofêrtadas para as
disciplinas de laboratório; Prof Luciano esclareceu que ainda não obtivera resposta da sua
consulta. Prosa. Mana indagou sobre as horas do PAAD que extrapolam a carga horária de 40h
do regime de trabalho; Prof. Luciano sugeriu que o tema fosse discutido cm Reunião dc
Departamento. por não ser uma questão pertinente ao Colegiado do Curso. 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. lavrei a presente ata que.
se aprovada. será assinada pelos presentes. Araranguá, 1 4 de abril de 201 6.
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