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,X'i'A D.'\ QtliNQtJACÉSiUA QtJARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COI,UGIADO l)o
CURSO DEENGENHARIA DEENERGIA

Ata da quinquagésima quarta reunião ordinária clo
Colegiada do Curso de Engenharia de Energia.
realizada no dia 16 dejunho de 2016. às 14h00min.
na sala A-323 do Campus .Jardim das Avenidas.
Araranguá.

l
Aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseís. às quatorze horas. na sala /\-
322 do Campus .Tardilll das Av:unidas em Araranguá. reuniram-se os seguintes meml)ros do
Colegiada do curso de Engenharia de Energia. devidamente convocados: Profh. alise Sommer
R,'atzko. Pior. Fernando lJenrique Milanesa. Prof. Rogério Comes dc Oliveira. Prol'. Reginaldo
Geremías. Prof. Claudio Michel Polia. Prosa. Mal'ia Àngeles Lobo Recite. Prof. Casar Catando
Schailau. Prof. Giuliano Arns Rampinelli. discente Aléx Célio Santana. discente Bruma l lenriquc
Menecat. e discente Kabian Sadí Campozana, sob a Presidência do Prof'. Luciano l,odes
Plltscher. Coordenador do Curso de Engenharia de Energia. .lustillcaraill ausência: Prata. Elaine
Virmond e Piolh. (alia de Abriu D'Aquino. Ha''.'ando quórum. Prof. Luciano cunlprimenLou os
ptescntes c deu l)oi atlerta a reunião. Em seguida. passaram à apreciação dos seguintes itens dc
pauta: Item 1: Aprovação cla pauta da 54" Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de
Engenharia cle Energia. I'rot'. Luciano solicitou a exclusão do item "4. Indicação dc
representante docente do curso na Comissão CT-unha do Centro Araranguá''. explicando quc
lula esclarecido pelo Prol'. Rahel Dulra. presidente da referida comissão. que a mesma passara a
se] constituída apenas por replesenLalltes dos proclamas de pós-graduação do Centro. Os itens
sut)sequentes da pauta foram ienumerados. Colocada em \,oração. a nova pauta lbi apto\ada flor
unanilllidade. Item 2: Aprovação da Ata da 53" Reunião Ordinária do Colegiado do Curso
dc Engenharia de Energia. A ata da 53' Reunião Ordinária. enx,fada previamente aos memt)ros-
l\)i colocada em votação e apto'cada por unanimidade. Item 3: Aprovação do Relatório dc
Estágio Probatório do Prof. Eduardo Zapp (Processo 23080.031832/2015-15). Relator:
Profa. Eliane Pozzebon. O parecem faç'orá-.,el cla comissão avaliadoia sobre o Relatório de
Estágio Prohatório do professor foi lido. Posto em votação. o parecer tt)i aprovado pot
unanimidade. Item 4: Indicação de docente para Coordenação de Atividadcs
Complementares do Curso. Prof. Luciano lembrou que com a saída eill licença maternidade da
Prol'a. Elainc Vírmond era necessário definir un] no\,o Coordenador de Atividacles
Complementares do Curso. Proa. alise Watzko se prontificou a assumir essa coordenação até o
retalho da prof. Elaine e 'çerillcar com a mesma a situação anual dos processos de validação das
ativídades. Colocado em 't,citação. foi aprovado por unanimidade a indicação da Prol'a. Elisc
Watzko pata assumir a Coordenação de Ati''-idades Complementares do Curso de Engenharia de
Energia. Item 5: Apreciação e aprovação da ementa da disciplina ARA7343 - Tópicos
Especiais em Energia 111.. Prof. Luciano leu a ementa sugerida pela Prole. Daniela dc (-anil.
para a disciplina AR.'\7343 - Tópicos Especiais em Energia 111: 'Dinâmica da água en] sistemas
dc produção cle biomassa: sistema solo-planta-atmosfera: dinâmica da água no solo: translblência
de calor no solo: balanço hídrico: balanço de energia." Após discussão e colocado cm \,citação. a
ementa sugerida {bi apioxada por unanimidade. Item 6: Homologação do resultado dos
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requerimentos do Edital de Tranferências e Retornos do curso para 2016-2. Prof. Luciano
apresentou o parecer coJll o resultado dos requerimentos de transferências e retornos do curso
para 2016-2, no qual os requerilllentos recebidos foram deferidos por atenderem ao disposto no
Edital N' 019/GD/DAE/2016. No total, foram deferidos onze requerimentos. Após apreciação e
discussão, foi colocada em votação a homologação do resultado dos requerimentos, e aprovado por
unanimidade. Item 12: Outros que surgirem. Não havendo mais nada a ser discutido, Prof.
Luciano agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, da qual lavrou a presente ata que, se
aprovada, será assinada pelos presentes na reunião. Araranguá, 16 de junho de 2016.
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