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ATA DA SEXAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE
ENGENHARIA DEENERGIA

Ata da sexagésinla reunião do Colegiado do Curso
de Engenllaria de Energia. rea]ízada no dia ]5 de
dezembro de 20]6. às 10h00inín. na sala A-308 do
Campa.is 'Jardim das Av'enidas. Aiaranguá.
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.'\os quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseís. às dez horas. na i;ala A-308
Campus. Jardim das Avenidas em Araranguá. reut)eram-se os seguintes membioÉ; do

Colegiado do curso de Ellgenharia de Energia. de'ç,idamente convocados: Prof. Femando
Hem'ique Milanese: Prosa. Elise Somnaer Watzko- Prof Giuliano Arns Rampinelll. Prof'a. Mana
Angeles Lobo Recto. Prof'a. Cada de Abreu D'Aquillo. Prof. Rogério Gomes de Oliveira. Prof
E'',:erton Fabian Jasinski. Prof César Catando Scharlau e discente Janyara C. Pacheco de
Almeida. sob a Presidência do Prof. Luciano Lopes Pfítscher. Coordenador do Cul'se de
Engenharia de Energia. .Justificaram ausência: Profl Reginaldo Geremias. Piora. Cláudia Weber
Cotseuil. Prof. Leonardo Eliseire Bremermann. Havendo quórum. Prof. Luciano cumprimentou
os presentes e deu por aberta a reunião. Em seguida. passaram à apreciação dos seguintes itens
de pauta: Item 1 : Aprovação da pauta da 60' Reunião Ordinária do Colegíado do Curso de
Engenharia de Energia. A pauta: enviada previamente aos membros do Colegiado. foi colocada
em votação e aprovada por unanimidade. Item 2: Aprovação da Ata da 59" Reunião
Ordinária do Colegiado do Curso de Engenharia de Energia. A ata da 59" Reunião Ordinária
fbi analisada pelos presentes e. em votação- foi aprovada por unanimidade. Item 3:
.Apresentação do Balanço de Conta! de 2016 da Empresa Júnior de Energia - ENEjr. Os
representantes da ENEjr. discentes ÂngeJo Peneira Nunes. Kabian Sadi Campozana e Laia
W'elncke Vieira. apresentaram o balanço de contas da empresa. destacando o crescimento da
mesma em termos de número de illtegrantes; número de consul.todas realizadas e previstas- e
captação de recursos financeiros. O discente Ângulo Nunes ressaltou que o balanço de contas da
unpresa não precisa ser aprovado pelo Colegiado do Curso. Na discussão. alguns membros do
Colegiada fizeram questionamentos e sugeriram que nas próximas apresentações de balanço de
contas da empa'esa fosse feito maior detalhamento dos 't'dores financeiros da empresa. tanto de
despesas quanto de faturanlento. Item 4: Homologação da aprovação aí/ /'l#&re/zz/z/m da
ementa de ARA7342 -- Tópicos Especiais em Energia ll para o semestre 2017-1. A ementa
de ARA7342 -- Tópicos Especiais em Energia 11. proposta pela Prosa. Tatiana Pineda Vasquez.
profêssol'a visitante do PPGES. fora enviada previamente para mania'estação do Colegiado por
meio de correio eletlõnico. A ementa proposta fora: ''Valorização de I'esíduos do selor
energético: materiais e ambiente. Contextual ização do tema. Tipologias de resíduos. Tecnologias
de tratamento para a valorização de resíduos sólidos. Propriedades e aplicações dos materiais.
Caracterização de materiais. Seleção e processamento de materiais. Materiais cerâmicos. cimento
e asfalto. imateriais poliméricos: propriedades e deter'coração. Processos de fabricação industriais
e a 'çaiorização de resíduos. Materiais eln desenvolvimento: atualização". A discente .lançara
questionou se haveria coincidência de coi-teúdos com a disciplina ARA7326 - Gerenciamento e
Fratanlento de Resíduos. Prof. Luciano informou que a Prosa. Cláudia. responsável poi
ARA7326- havia manifestado concordância com a ementa proposta para ARA7342. sem indicam'
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coincidência de conteúdos. Também
enfoque maior na área de
unaninüdade a aprovação
oferta de disciplinas do currículo
solicitações de alunos para que as
Termodinâmica 1, fossem ofertadas no
regulares, denominado
discussão no Colegiado
discussão, alguns pontos foram destacados
aspecto pedagógico, o formato
alunos e também para outras com
estudo e realização de trabalhos extraclasse entre as
currículo têm oferta regular durante os semestres e, por
deveria ser considerada apenas em casos excepcionais;
abrange o período de férias ou
e extensão, além de preparação de
considerando os pontos destacados, o
dos pedidos de oferta especial de
C.alendário de Reuniões do
de datas para as reuniões
23/fevereiro, 09/março, 20/abril, l
aprovou por unanimidade o
Prata. Cada lembrou a necessidade
a proposta de Prometo Pedagógico com
Prof. Rogério questionou se caberia ao
a disciplina ARA7180 -- Desenho
Sustentabilidade ainda não indicara o nome
que não caberia essa discussão no momento. Não
Luciano agradeceu a presença de todos e encerrou a
aprovada, será assinada pelos presentes na reunião.
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