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.AT.A DA QUINQU.AGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO
CURSO DEENGENHAR}A DEENERGIA

Ata da quinquagésima pita\a reunião do Colegiada
do Curso de Engenharia de Energia. realizada no dia
20 de outubro cle 2016. às 13h30min. na sala A-312
do Campus .Jardim das Ave'lidas. Araranguá.

l
,Aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezasseis. às treze horas e trinta minutos.
na sala A-312 do Campus .jardim das Avenidas em Araranguá- reuniram-se os seguintes
mcmbios do Colegiada do curso de Engenharia de Energia. de\:idamente convocados: Prole.
Elíse Sommer Watzko. Prof. Fernando llenrique Milanesa. Prof Reginaldo Geremias. Prol;.
Rogério Gomos de Oli\eira. Prof. Cláudio Michel Potro. Prof. Éverton rabiar .lasinski. Prof.
Césat Catalão Scharlau. Prosa. Cláudia W'eber Corseuil- Prof. Giulíano Aras Rampinelli.
discente .Jantara C. Pacheco de Alilleida. discente Felipe de Oli'ç'eira Corria e discente Pauta
(.asar (-oirea Galeano, sob a Presidência do Prof. Luciano Lopes Pfítschei. Coordenador do
Curso cle Engenharia de Energia. .Justificaram ausência: Praia. Mana Angeles Lobo Regia.
Pioth. (- aria de Abriu D'Aquillo. Prof. Leopardo Eliseire Bremermann. l lavando quórum. Prof.
Luciano cumprimentou os presentes e deu por aberta a reunião. Enl seguida. passaram â
apreciação dos seguintes itens de pauta: Item 1: Aprovação da pauta da 58" Reunião
Ordinária do Colegiado do Curso de Engenharia de Energia. Prol;. Luciano pediu a inclusão
de novo itcn] de pauta: "OI'efta da disciplina de Prometo el-n Engenharia de Energia no período de
intensivo de verão'. Colocada em 'cotação. a pauta cona a inclusão desse no\o item foi aprovada
por unanimidade. Item 2: Aprovação da Ata da 57" Reunião Ordinária do Colegiada do
Curso de Engenharia de Energia. A ata da 57" Reunião Ordinária. enviada pre\'iamente aos
menltlros. íbi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Item 3: Homologação da
portaria de transferências e retorno de graduado do semestre 2017-1. Prof. l.uciano
destacou quc llzera consulta pré\:ia por meio cje mensagem eletrõnica ao Colegiada do Curso
acerca da distribuição cle vagas e requisitos para a portaria de tlansíbrências e retorno de
graduado. Nãcl havendo maniltstação contrária. e colocado em votação. o Colegiada aprovou por
unanimíc[ade para 2(]17-1 a distribuição de ''.'abas e a manutenção dos requisitos mínimos
exigidos no semestre 2016-2- conlbrme segue: ''1 - 35 vagas para o incisa l do Art. 88 -
Transferência intenta. retorno cle aluno-abandono da UFSC.:11 - 34 vítgas para o incisa ll do Art.
88 - Transtbrência externa.: 111 - 34 vagas para o inciso 111 do Art. 88 - Retorno de graduado. !
lo - As vagas para Lransfêrêncla interna. retorno de aluno abandono (incisa 1). transtbrência
externa(incisa 11) e retorno de graduado(inciso 111) destinam-sc exclusivamente aQS candidatos
que tenham cursado com aprox:ação ao menos uma disciplina que seja compatível em carga
horária e ementa com o currículo do Curso: ;l 2o Os candidatos de\'Grão indicar no ato clc
inscrição as disciplinas que desejam \,andar no curso de Engenharia de Energia. além da
disciplina referida no parágl-afb primeiro." Item 4: Proposta de substituição da disciplina
ARA7140 - Programação em Computadores l pela disciplina ARA7143 - Lógica de
Programação no Currículo da Engenharia de Energia. Prof. Luciano destacou que o Núcleo
Docente Estruturante do Curso havia discutido e aprovado a substituição entre as relêridas
disciplinas- com tlase no perfil desejado para a área de programação do curso. Prof. Luciano
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Luciano lemioFOu"O Colegiado sobre a necessidade de revisão do regimento do Curso de

exercida pelo chefe ou subchefe do Departamento com maior representatividade no Colegiado
Prof. Luciano destacou, no entanto, que o próprio regimento do Centro Araranguá ainda não

ue incluirá esse item na pauta da reunião para que se mlciasse a
breve discussão, o Colegiado não deu encaminhamento

mesmo para ser discutido novamente em outras reuniões. Item
de nova avaliação do discente Paulo Henrique

Fluidos. Prof. Luciano solicitou que Prof. Elise.
as atividades referentes a este item. Prof. Luciano fez uma

e destacou que as análises de pedidos de nova avaliação ainda
de Curso, pois os Departamentos não estavam

Em seguida, Prof. Luciano retirou-se da sala. Prosa.
aluno à Secretaria Acadêmica, bem como o

do prof. Rogério. Em seguida, o Prof.
ao deferimento feito pela Coordenação. O

o aluno fizesse a segunda avaliação abriria
provas quando encontrassem dificuldades.

também se retirou da sala. O colegiado discutiu sobre o assunto e
pelo Prof. Rogério. A decisão da maioria

Rogerio e manter assim a decisão tomada pela
Rogério e Luciano retomaram à reunião. Item 7:

de Energia no período de intensivo de
solicitação de um discente para verificar a

ARA7389 - Prometo em Engenharia de Energia
chamada de TCC 1, na modalidade de intensivo de verão entre os semestres

]6-2 e 2017-1. Prof. Luciano também explicou que o referido discente alegara que
eto de TCC com andamento bastante adiantado e que pretendia concluí-lo no

discussão, o Colegiado argumentou que, ao ofertar a
não estivessem com o trabalho adiantado

da disciplina, seria difícil para esses alunos
de TCC no período intensivo. Também foi apontada a

menos doze altmos matriculados na turma. conforme Res
a sua manutenção, sendo esse um número próximo do que

convencionais. Além disso, por ser uma disciplina obrigatória
...l.. dn f'--r.n fni nrç imaentadn aue a mesma deveria ser oferecida novamente no
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havia sido aprovado, e c
discussão sobre o assunto. Após
definitivo sobre o tema, ülcando o
6: Recurso contra deferimento de pedido
Jeremias na disciplina Mecânica dos
subcoordenadora do curso, presidisse
breve apresentação da situação
estavam sendo feitas pela Coordenação
devidamente estruturados para esse fluxo
Elise leu o pedido de nova avaliaç?o entregue pelo
deferimento da Coordenação da ENE e e-mail de resposta
Rogério explicou ao Colegiado sua opinião, contrária
Prof, Rogério afirmou que achava que permitir que
precedentes para que outros alunos desistisseln das
Em seguida, o Prof. Rogério

o recurso apresentadodepois votou se concordava com
do Prof.do Colegiado foi de indeferir o pedido

Coordenação. Após a votação, os professores
Oferta da disciplina de Projeto em Engenharia
verão. Prof. Luciano explicou que recebera
possibilidade de oferecer a disciplina
anteriormente

regulares 2Q
estava com o pro
período entre os semestres regulares. Após
disciplina no modo intensivo, outros alunos que
poderiam se ]natricular e, pelas características
elaborar e desenvolver parte do projeto
necessidade de que deveria haver pelo
017 do Conselho Universitário, pa
vem sendo obtido com as turmas
do Cul
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período regular. o que poderia promover uma divisão de alunos entre as turmas. aumentando o
risco de que uma delas não atingisse o mínimo de matrículas determinado pela Resolução 017.
Diante das argumentações, o Colegiado decidiu, por unanimidade, que a disciplina "ARA7389 -
Prometo de Engenharia de Energia" não deverá ser ofertada no modo intensivo, conforme
solicitado pelo discente. Item 9: Outros que surgirem. Não havendo mais nada a ser discutido,
Prof. Luciano agradeceu a presença de todos e encerrou a retmião, da qual lavrou a presente ata
que. se aprovada. será assinada pelos presentes na reunião. Araranguá, 20 de outubro de 201 6.
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