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ATA DA QUINQUAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO Do
CURSO DEENGENlIARIA DEENERGIA

Ata da quinquagésima sexta reunião do ('olegiado
do Curso de Engenharia de Energia. realizada no dia
1 1 de agosto de 2016. ãs 14h00min. na sala A-104
do Campus Tardam das Avenidas. Alaranguá.

)

,Xos onze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezasseis. às quatorze horas. na sala A-1 04
do ('impus .Jardim das Avenidas em Araranguá. reuníiam-se os seguintes membros do
(-olegiado do curso de Engenharia de Energia. devidamente cona,'ocados: Prof'. Fcrnando
l lcnrique l\4ilallese. Prof. Rogério Gomos de Oliveira. Prol. Reginaldo Gercmias. Prof'. Evclton
rabiar .lasinski. Plolh. Mana Angeles Lobo Recto. Prol'. César Cataldo Schailau. Prof. Giulíano
.,Xrns Rampinelli. Pior. Cláudia Weber Corseuil. discente .lanyara C. Pacheco de Alnlcida c
discente Felipe de Oliveira Corria. sob a Presidência do Prof. Luciano Lopes Plltscher.
(.oolcjenador do Curso de Engenharia de Energia. .Tustificaram ausência: Prosa. (.aria de Abriu
D'Aquino. Plot'a. Elise Sommer Watzko. Prol;. Cláudio Michel Pool'o. Havendo qu(1)rum. Prol'.
Luciano cumpriillentou os presentes e deu por aberta a reunião. Em seguida. passaram à
apreciação dos seguintes itens de pauta: Item 1: Aprovação da pauta da 56" Reunião
Or(binária do Colegiado do Curso de Engenharia de Energia. Colocada em votação- a pauta
I'bi apto\'ada por unanimidade. Item 2: Aprovação da Ata da 54" Reunião Ordinária do
Colegiado do Curso de Engenharia de Energia. A ata da 54' Reunião Ordinária. enviada
previamente aos membros. í'oi colocada eill votação e aprovada por unanimidade. Item 3:
.Aprovação da Ata da 55" Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Engenharia de
Energia. A ata da 55' Reunião Ordinária. enviada previamente aos membros. ['oi colocada em
votação e aprox'ada por unanimidade. Item 4: Aprovação do Calendário dc Reuniões do
Colegiado para o semestre 2016-2. Prol'. Luciano sugeriu manter a telceiia quinta-loira de cada
lllês como data plé-agendada para reunião ordinária do Coleglado do Curso dc Engenharia de
Energia. A discente Jaill'ara informou que os representantes discentes têm aula no laorário
hataitua[ da reunião. e pediu para que as próximas reuniões iniciassem às ]3h30mín. com a
flossibilidade de adiantamento das pautas de interesse dos alunos: os membros plescntes
concordaram com essa proposta. Após deliberação: fbi aprovado por unanimidaclc o calendário
dc icuniões do semestre 2016-2. com as seguintes datas de reuniões ordinárias: 15/setembro.
20./outubro. 1 7/nox,embro e 8/dezembro. Item 5: Aprovação dos Planos de Ensino 2016-2 das
disciplinas do Curso de Engenharia de Energia. Prof. Lucíano fêz uln breve relato sobre os
planos de ensino recebidos pela Coordenação. sugerindo que: i) lessem aprovados os planos de
ensino recebidos da Coordenadorja FQM. ii) fossem aprovados os planos de ensino recebidos do
Departamento EES- iii) fosse aprovado o plano de ensino da disciplina Introdução à Economia
pala Engenharia. da Cootdenadoria TIC. Prof. Luciano sugeriu que os demais planos de ensino
das disciplinas do curso fossem submetidos a aprovação em outra reunião. Após discussão e
votação. o colegiada aprovou por unanimidade os planos de ensino indicados pela Coordenação
do curso. Não í'eram aprovados os planos de ensino de: Física B. Programação em
Computadores 1. Cálculo Numérico en] Computadores- Pesquisa Operacional e Elalloração de
Trabalhos Acadêmicos. Item 6: Informes gerais sobre a matrícula 2016-2: Prol'. l-uciano
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44 Prof. Luciano fez um relato sobre disciplinas do curso com menos de 12 alunos matriculados e
4s que, segundo a Resolução 17 do Conselho Universitário, deveriam ser mantidas em condições
46 especiais com consentimento expresso do Colegiado do Curso. Prosa. Cláudia destacou que o
i; ;;:iliÉTll; ã"É;i*. «'«,«. d. «.,'.í.«l-: «: di«ip::"; '' ê«fa* Bi"-"gi, .

Sustentabilidade

48 tem sido recorrente. Prof, Fernando lembrou que em casos similares nos semestres anteriores, a
49 Coordenação teve que manter a oferta das disciplinas obrigatórias do curso, mesmo havendo
se apetaas um aluno matriculado. Na discussão, também foi abordada a quest:o da carga horária de.)
sl ensino dos professores, caso houvesse cancelamento de turmas. Prof. Luciano mencionou qu /
s2 poderiam ser abertas novas turmas nos casos em que as turmas atuais 6lcaram lotadas, citando,
s3 como exemplo, Introdução à Engenharia de Energia. Foi sugerido que houvesse uma discussão
54 no nível de Departamento, para que fosse verificada uma relação prévia de disciplinas que
s5 pudessena ser assumidas pelos professores, em caso de cancelamento de turmas. Após discussão,
só foram indicadas as seguintes justinlcativas para manutenção de disciplinas com menos de 12
s7 alunos matriculados no curso de Engenharia de Energia: ARA7327 e ARA7357: por serem
s8 disciplinas obrigatórias, com alunos regulares das respectivas fases matriculados; ARA7328: por
s9 ser disciplina obrigatória e por haver aluno matriculado finalizando as disciplinas preselnciais do
60 currículo do curso, ou sqa, provável formando; ARA7326 e ARA7329: por serem disciplinas
6i obrigatórias e por haver alunos aptos a cursarem as disciplinas, com ingresso anterior à fase
62 sugestão e com pré-requisitos cumpridos; ARA7338: considerando a necessidade de oferta de
63 disciplinas optativas do curso e que atendan] aos interesses de ambas as ênfases, sendo essa
64 disciplina diretamente relacionada à ênfase Bioenergia e Sustentabilidade, e sendo que outra
65 disciplina optativa ofertada dessa ênfase, ARA7307, fora cancelada devido à baixa procura,
66 tendo havido três alunos matriculados. Colocado em votação, o Colegiado do Curso aprovou, por
67 unanimidade, a manutenção das disciplinas ARA7326, ARA7327, ARA7328, ARA7329,
68 ARA7357 e ARA7338, cona turinas com menos de doze alunos matriculados, em 2016-2. Item
69 8: Pedidos de quebra de pré-requisito para matrícula 2016-2. Prof. Luciano consultou o
70 Colegiado sobre a manutenção do procedimento de análise dos pedidos de quebra de pré-
71 requisito realizado pela Coordenação do Curso nos semestrcs anteriores, no qual a Coordenação

resenta ao Colegiado um relato dos pedidos, para homologação das decisões. O Colegiado
73 concordou em manter esse procedimento. Prof. Luciano apresentou, então, alguns casos para
74 manifestação do Colegiado. Prof. Luciano destacou que, devido ao caráter excepcional da oferta
75 das disciplinas ARA7342 e ARA7343, Tópicos Especiais em Energia ll e 111, para as quais não
76 há previsão de nova oferta com a mesma ementa nos próximos semestres, faria o deferimento
77 dos pedidos de quebra de pré-requisito de carga horária mínima recebidos para essas duas
78 disciplinas. O Colegiado se' manifestou favorável a essa decisão. Foram lidos os.pedidos de
79 quebra de pré-requisito dos seguintes alunos: Natália da Rosa -- solicita cursar Projetos em
80 Engenharia de Energiajuntamente com Trabalho de Conclusão de Curso; Côro Del Barco Filho --
81 solicita cursar Eletromagnetismo e Eletrõnica de Potência, Transmissão e Distribuição de
82 Energia, e Projetos en] Engenharia de Energia, sem os respectivos pré-requisitos, informando
83 ainda que estaria culpando disciplina equivalente a Circuitos Elétricos em outra instituição;
84 Thiago Villafane Almeida -- solicita quebra de pré-requisito para cursar disciplinas ofertadas no

ríodo da noite, alegando que devido ao seu horário de trabalho não poderia cursar as
86 disciplinas ofertadas no período da tarde; Mateus Sehnem -- solicita cursar as disciplinas Física
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C, Probabilidade e Estatística e Termodinâmica 1, sem o pré-requisito Cálculo TI, informando
que não havia outras disciplinas disponíveis para cursar sem pré-requisito, e que estaria com a
carga horária abaixo do número mínimo exigido para o Curso. Nos quatro casos apresentados, o
Colegiado se manifestou desfavorável ao deferimento dos pedidos. Item 9: Outros que
surgirem. Não havendo mais nada a ser discutido, Prof. Luciano agradeceu a presença de todos
e encerrou.i a reunião, da qual lavrou a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos
presentes na reunião. Araranguá, 1 1 de agosto de 201 6.
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