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Ata da cluinquagésiina tcrcciia reunião oiclinãria do
(-'olegiado do (.urso dc Engenharia de l«;netgiil.
realizada no dia 1)5 dc illaio clc 2f116. iis 1+1100t itl.

na sala .,\-322 clo (impus .latclim das ,A\cilicltis.

/\iaianguá.

l
No c]uinto dia clo mês dc maio c]o ano de dois mi] c c]ezesscis. às tlutttorzc horas. na bata /\-3]]
clo (.anil)us .jardim das Avenidas em /\raranguá. reuniram-sc os seguintes nlcinl)los clo

(olegiaclo do curso de Engenharia de Energia. devidamente convocados: Prol. Rogéiio (ion cs
dc Oliveira. l)lot. Casar Catando Scharlau. Prof. I'ernando Flenrique N4ilailese. Piolh. ( lauclia
Wcbcr Corseuil. Prol. Reginaldo Gelemias. I'rola. Mana Angeles LoLlo Rácio. I'rola. I'lainc
\'iimoncl. Ptola. Cana dc .,'\breu D'Aquillo. I'rol'a. Elite Sommer \h/atzko. Prol. Giuliailo .fins.
1)10f. (.litudio Nlichel Pol:R). discente Além hélio Santana c como con\iclacla Proltt. Ktitia
Nladruga. sob a I'rcsicjência do Prol. Luciano Lol)cs I'lltschcr. (.oorclcnador do ( urso lc
l,n cubana cle Encruia. l havendo quorum. l)rol;. Luciano cunlpnillentou os l)rcscntcs c clcu l)or
at)orla a rcuilião. I'lm seguida. })assaltam à apreciação tios seguintes itens clc l)anta: Item l:
.Aprovação da pauta da 53" Reunião Ordinária do Colegiada do ('urso de Engenharia dc
Energia. Pior. ].uciano so]íc]tou a inc]usão do item "Distribuição das xagíis dc trtinslbrências c
rcloinos'' que ficou como n'. 11. Colocada em votação. [i nova pauta ft)i apto\aGIa l)oi
unanimidade. Item 2: Aprovação da Ata da 52" Reunião Ordinária do Colegiado do Curso
de Engenharia de Energia. A ala da 52" Reunião Ordinária. en\fada prex,iamellte aos meml)ros.
[t)i coloca(]a cn] votação e adro\'ada por unaniinidadc. ]tcm 3: Aprovação do 2o. Rc]at(brio dc
Est2igio I'robot(brio do Prof. Lconardo Elizcire Bremcrmann (Processo 23í)80.0318+7/2015-
83). Relator: I'rof. Fcrnando Flcnriquc l\Tilanesc. O parecer lltvorá\.cl cla comissão ax tilitld{)i-tt

sol)ic o ll Rclal(\iio clc [stílgio I'ro])a1(brio do pro]bssor í\)i lido. ]'testo cm votação. o parecer ]\)i
al)rovaclo flor unanimícladc. Item 4: Informes sobre o andamento da Resolução do ('ONl;E/\
sol)re a Engenharia de Energia e cadastro do Curso no (:REA-SC. I'iol. l.uciaílo i-clamou

club. clcsclc a gestão da cooidcilztção anterior. o cuido Lcm tentado a disfaoníbilização clc t-cgistro
l)rollssional dos egíessos .furto ao CRIA-SC. Na últiilla reunião llicsenclal com o órgão. l\)i
inft)rmado quc faltavam a poitaiía de reconhecimento cJo curso e a regulamentação do rcgistro
f)rotlssional do engenheiro de energia no âmbito do CONFIA. Prof. l-uciano inlt)rilaou quc
encaminhou a portaria de reconhecimento clo curso ao (. Rl:A-S(.'. mas não oLllcvc sucesso nas
lclitati\as clc fala! com a pessoa responsaxel. Prol. l ernanclo csclai-ceou club. tluunclo ainda
cstti\tt i] Itcilte cri cooideilítçao clo CLilSO. clttiailtc Lllllii leLllll:lO c)cotiicla nti Reitoria coíll o
1)1csidenlc do (. Rrl.A-SC. o Pi(\-Reitor de Graduação. na ocasião I'rol. .lulian Botlla. a então
Vice-Rcltoia. c iepicsentantcs discentes do curso. lbi inlbnnado l)clo llrcsidcntc do CRI'.\-SC
Lluc sc cicteria esperar a clelibciação do CONA-E.\. O discente Alce salientou a iml)oitâncitl dc
tentar um rcglstro l)ro\:isório. confbime acontece no Rio Grande do Sul. Prol. l;GIRando relatou
club a it li)rmação dada pelo direLol do ÁREA-S(. é quc a situação obsclx:ada no RS não seria
ttplicticja cm S(.'. ou sela. que não há a menor possibilicjade de ha\er rcgistro proxisóiio no
(RI'/\-S( 1)ara os cgressos clo curso dc Engenharia dc Energia da IJl;S( cncluanlo o Cona't./\
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não llul)licai a iegulanlentação completa relblentc tios engenheiros dc cllcrgia. .\ll(is cliscussõcs.
Prol'. [.uciano conlpromcteu-se em continuar aconlpanhanclo a situação. Item 5:
Encaminhamcntos da reformulação curricular e novo PI'C da Engenharia de Energia.
Prof. Lucittno lcmbtou quc leram adro\'tidas. na ultima reunião clo (-olegiado ENl;. as altcraçocs
110 l)PC clo curso. c inl\)içou que. após aprovação no(onselho clc(. ciltio. as rc]bric]tis ii]tciuç(]cs
scrii n] cilcanlinllaclas ao [)l:N. No entanto. Prol. Luciano rcssa]tou quc mencionou noTaR ci lc
ao D[N. cm conttilo te]c]bnico. quc ha\cria alterações mais piolundas a sclcm lbitus
Itilulítnlcillc no l)PC clo CLiiso. c guie o Dl-N hcíiia ptcocuP:ido cona cssíi situitção. l)lol. [,uciailo
iilli)finou cine o Dl:N clcr:t o l)rezo dc até o final dc .junllo Feira cine o PPC ll.)ssc cncatllirlhado. a
lltl dc club as altciações })udcsscm l)assar llela (I'âillara dc (graduação em tcnll)o dc scicnl \ iiliclas
l)ata o próximo \cstil)ular. Piolh (.aria c Prof. Reginalclo sugciiram uma lbrça larcllt l)ar tluc
ll)saem lbitas as altctaçõcs mais prolLtndas necessárias- no prazo estipulado. Praia. l;liso ol)içou
club as rcl\)nllulações sejam fritas por área do curso. a llm cle olimizai o tempo. Pool. [ ogéiio
iccomcnclou que lesse encaminhado o PP(.' com as alterações .iá clttuadas c blue mudanças mais
1)10luildas selara latas flc)slerlornlcnlc. comi nazis caIRIa. Prol;. l=ernando cnlhLizou tluc as
nluclanças no PI'C posei\elmcntc \ão geral ttansloinos. inclusa\c na carga horárlit Lias
l)rolbssorcs- 1)01 isso dcvcn scr lbitas com calma. I'm rcltição a esl)dar a dclitlcríição clo

CoNl-l:..A. l)lol. Luciano argumentou quc as alritluiçõcs do CONA-EA l)ro\ a\clmcntc não scriatll
muito cjilbrcntcs clãs blue foram adio\idas recentemente no trai litc clo l)roccsso. c club o PP(
poderia scr cldtaorado a partir do texto .ió disponível l)clo C'ONl;rA. O discente ,\lcx suga'tu tluc.
caso não sejam íêitas as alterações imediatamente. quc lesse estai)elegido o cronogiLima pari
cl tuação. .AI)(\s várias discussões. leram colocadas em votação duas l)iol)osgas: 1 - Nlandar o
l)PC afliovado c deitnir unl cionogranla para a refolillulaçao minis aillpla ou. 2 Reli)rnlular c
encaminhar um PPC Roxo até o mês de .junho. Por 8(oito) votos a 4(cluzitro) llcou al)invado l)or
illaioria a I'lol)testa l. Item 6: Aprovação da ementa da disciplina optativa AliA71+2 -
T(épicos Especiais cm Energia ll parti 2016/2. 1'rot. Luciano explicou club a olérta cle olltatix as
l)ara o pr(\limo semestre eslava muito baixa. e se l)ropõs a ministrar ui la discil)liila ol)bati\u.
l)iol.[,uciano e]btuou a ]cilura da ementa da díscip]ina flora o co]cgiado.os lllcm]lros l)rcscillcs
aprovaram l)oi unanimidade a ementa. Item 7: Aprovação do quadro dc hor:trios 2016/2 das
disciplinas do Curso de Engenharia dc Energia. Prol. Lucíano lcml)rou club o qul Iro dc
hotiírios .iá havia sido encaminhado xia e-mai]. Piora. Carga solicitou a a]teração (]o horário cle
urna de suas disciplinas. Oceanogral;ia. por coincídii com o horário da disciplina quc cla ministra
ilo PPGES. c inlbnnou club a disciplina da Graduação poderia ílcai no horário da i-eunião clo
colegiada. pala Ihcililar sua alocução. l)rof. l,ucíano salientou club encttminllara a pEéxia dos
hoiiirios aos alunos. C'olocacjo em ''.citação. o horário f)ara o semestre 301(5-2 1bi al)iox clo l)or
uilalliluicladc. Item 8: Apreciação e aprovação dos I'lanos dc Ensino 2016/1 dc AR.A.7330 -
l?undamcntos dc Biotecnologia e ARA7321 - Princípios dc Ecologia. /\l)(1)s af)rcciação c
tliscussão. os flltinos clc ensino clãs rcltriclas cJiscil)liilas it)iam colocados cm \olaçiio c al)iovaclos
lwi unailílnidade. Item 9: Solicitação dc apoio da Escola dc Educação básica dc Araranguií
ao ('urso de Engenharia dc Energia para pro.loto de extensão na arca dc eficiência
energética e sustentabilidade. Prof. l,uciano inlt)amou quc Irra l)iocurado pela escola l)ara
lazer uma paiceiia enl unl pro.loto cle extensão. c quc contara coi 1 0 apoio dos piolcssores clo
Guisa para I'usuras palestras sotlre os temas energia e sustentabilidacte na escola. Item 10:
I'reposta de parceria do Curso dc Engenharia de Energia com tIFo(;S/Câmara do
(comércio 13rasil-Alcmanha. Requerente: Profa. Ráfia IVladruga. Convidada a lblai. Prollt
[<titia afllcscntou uma ]c]eia dc palccria entre U];S('. U] ]{(]S c (amara c]o Comércio Bittsi]-

.,\lctllanlla. l)aia l)rolllovcr a alerta de estágios para o curso. c possil)ilibar intercâmllio. lilclusíve
clc ptolbssoies c alunos clc PPG. cntle as instituições de ensino. Item ll: l)istribuição das vagas
dc transferências e rctornos. Prol. [,uciano c]cstttcou quc existem 1 18 vagas c]o culto l ilni
serem cJistrlhuídas entre cls 3 incisos do Edital de Translbrências e Retonlos dc 2016-2. e quc ti
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proposta é oferecer 40 vagas para o Inciso 1 ( transferência interna. retorno de aluno-abandono).
39 vagas para o Incisa ll (transfel'ência extel'na) e 39 vagas para o Inciso lll (retorno de
graduado). Prof. Luciano também salientou a importância de reanalisar os pré-requisitos que são
exigidos para a transferência e mencionou a possibilidade do curso adotar pré-requisito similar
ao exigido por outros cursos do Centro, propondo ser exigido como pré-requisito que o aluno
tenha cursado com aproveitamento pelo menos uma disciplina equivalente, ein carga llorária e
conteúdo. a uma disciplina do currículo do curso. Após discussões, foi colocado em votação e
aprovado por unanimidade a distribuição de vagas para o Edital. conforme proposta. e a
alteração do pré-requisito para exigir que o aluno tenha cursado com aproveitamento pelo menos
uma disciplina equivalente a uma disciplina do currículo do curso. Item 12: Outros que
surgirem. Prof. Lucíano solicitou que os professores fiquem atentos aos prazos de monitoria
voluntária. Informou. ainda, que as viagens de estudo serão restritas nos próximos semestres.
devido a cortes orçamentários, sugerindo que os professores programam suas viagens de estudos
para o início do semestre. Por nlm, mencionou que há um aluno bolsista trabalhando com a
coordenação do curso, desenvolvendo um trabalho pala apresentação do curso e relação com
empresas. 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 Víeira, Assistente em Administração.
avrei a presente ata que. se aprovada, será assinada pelos presentes. Araranguá. 05 de maio de
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