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.,\T.A D.A SEXAGÉSIM.A PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGA,\DO DO
CLJRSO DEENGENFIARIA DEENERGIA

Ata da sexagésima primciia reunião do (.olegiado clo
Curso de Engenharia de Energia. realizada no dia 09
de março de 2017. às 13h30nlin. na sala A-306 do
C'ampus .jardim das Avenidas. Araranguá.

l
,\os nove dias do mês de março do ano de dois mil e dezassete. às treze horas e trinta minutos.
na sala A-306 do Campus .Tardam das A'ç'unidas em Araranguá. reunílam-se os seguintes
membros do Colegiado do curso de Engenharia de Energia. devidamente convocados: Pior.
Fernando Henrique Milanese. Prof'a. Elise Sommer Watzko. Prof. Giuliano Aras Rampinelli.
Pior. Leonaldo Eliseire Bremermann. Prosa. Elaine Virmond. Prof. Reginaldo Geremias. Pool'a.
olaria .Angeles Lobo Recite. Piora. Cada de Abriu D'Aquino. Prof. Rogéiio Gomos de Oliveira.
Prof. Evcrton Fabian .Tasinski. Prof. Casar Catando Scharlau e discentes .lançara C. Pachcco dc
Almeida e Paulo Casar Correm Galeano. sob a Presidência do Prof. Luciano Lares Plltschcr.
(.oordcnador do Curso de Engenharia de Energia. leal,ando quórum. Prol. Luciano
cuillprimentou os presentes e deu por aberta a reunião. Em seguida. passaram) à apreciação dos
seguintes itens cle pauta: Item 1 : Aprovação da pauta da 61" Reunião Ordinária do Colegiado
do Curso de Engenharia de Energia. Prof: Fernando pediu para incluir o itens "Indicação dc
(.ooidenador de Estágios do Cu]'se''. A pauta. cona o ROTO itei]] incluso. lbi colocada en] s,citação
e adro''«ada poi unanimidade. Item 2: Aprovação da Ata da 60" Reunião Ordinária do
Colcgiado do Curso de Engenharia de Energia. A ata da f)0" Reunião Ordinária loi analisada
pelos presentes e. em 'rotação. foi aprovada por Lmanimidade. Item 3: Informe sobre matrícula
do semestre 2017-1. Prof. Luciano íez um relato da situação de matrículas nas disciplinas do
Guisa. destacando: a) as tumlas B de Cálculo l e Geometria .Analítica. e a turl-na de Desenho
Técnico estai:am seno proGessoles indicados pela coordenadoria especial e departamento. mas
que ha'çia previsão de abertura de processo seleti-,o para ptolessor substituto que x'iria a assumia
essas turmas: b) a disciplina de Pio.fetos de Sistemas Térmicos estava na situação de "Professor a
contratar" pelo departamento: c) a turma da disciplina Bioenergia e Sustentabilidade fl.)ra
cancelada. poi ser disciplina optaliva com menos de doze alunos matriculados. sendo quc essa
disciplina .Íá ha\ia oconido no semestre anterior: d) as seguintes disciplinas obrigar(árias
possuíam turma única com menos de doze alunos matriculados: Biorrcatclres. Direito e
Legislação Ambiental. Valoração de Impactos. Transferência de Calor e Massa 11. Energia na
Edificação. Conversão Eletromecânica de Energia e Trabalho cle Conclusão de Curso: essas
turmas t\)lam mantidas poi serem turmas únicas de disciplinas obrigatórias do currículo do
curso. sentia que algumas delas também possuíam formandos matriculados: e) a tumba da
disciplina optati\a Conversão Térmica dos Sólidos estava colll menos de doze alunos
matriculados. mas fora mantida por possuir armo forillando matriculado: f) a turma da cjisciplina
of)cativa Tópicos Especiais em Energia l eslava com nICHos de doze alunos matriculados. mas
laia mantida devido à excepcionalidade da ementa. sendo que a disciplina é minisüada por
flrolbssol visitante do PPGES. Após o relato e breve discussão. passou-se ao pró\imo itclll. Item
4: Aná]ise e apto\:ação de pc(lidos de quebra de pré-requisito do semestre 2017-1. 1'rol.
l,uciano entregou aos presentes uma cabe'la com a lista dos pedidos de cluebra de pré-requisitos

j

4

5

6

7
8

9

i o

!3

1 5

i6
1 7
1 8

19

20
2 i

23

24
25

26
27
28

29

30

3 i

32

34

35

36

/-:

@
,/ ç,~..,Q't.P-''



37

38
39
40

41

42

43

44
45

46
47

48
49

50
51

52

53
54

55

56

57

58
59

60
61

62

63

64
65

66

67
68

69
70

71

72

73

74

recebidos pela Coordenação, em um total de 26 pedidos. Os pedidos foram analisados
caso a

caso jsendo deferidos apenas os casos de alunos concluintes e alunos que solicitaram a quebra de
pré-requisito para cursar as disciplinas de Tópicos Especiais em Energia, considerando a
excepcionalidade das ementas dessas disciplinas. Prof. Luciano também apresentou a relação de
altmos com matrícula em menos de doze créditos, para os quais foi adotado o mesmo critério do
semestre passado, de indicar a matrícula compulsória nas primeiras disciplinas não cursadas pelo
aluno na' grade curricular, .observando primeiramente o cumprimento de pré-requisitos, e
autorizando a quebra de pré-requisito nos casos em que não havia outra opção de. matrícula. Os
deferimentos e indeferimentos dos pedidos de quebra de pré-requisito analisados foram
aprovados por unanimidade pelo Colegiado de Curso. Item 5: Análise e aprovação dos planos
de ensino do semestre 20]7-1. Prosa. Elise fez uln relato sobre a análise dos planos de ensino
recebidos pela Coordenação de Curso, destacando que não houve um procedimento padronizado
na entrega dos planos pelas Coordenadorias Especiais e Departamentos. Os planos de ensino das
seguintes disciplinas não foram aprovados, por não terem sido entregues ou conterem ementa ou
bibliografia diferente do PPC: Desenho Técnico, Projeto de Sistemas Térmicos, Química Geral. l
Cálculo 1. Cálculo 111, Laboratório de Química, Cálculo IV, Probabilidade e Estatística. Estática- J
e Dinâmica. Física C. Geometria Analítica, Pesquisa Operacional e Elaboração de Trabalhos
Acadêmicos. Os planos de ensino das demais disciplinas e turmas do curso foram aprovados por
tmanimidade. Item 6: Validação parcial de disciplinas. Prof. Everton destacou que o
Regulanaento de Cursos de Graduação da UFSC prevê a possibilidade de requerer uma avaliação
para adaptar a validação de disciplinas cursadas em outras instituições, nos casos em que os
conteúdos programáticos não forem totalmente conapatíveis. Em discussão, foi ressaltado que os
procedimentos para esses casos devem seguir o trâmite estabelecido no Regulamento de Cursos.
Item 7: Formação de comissão eleitoral para processo de eleição de Coordenador e
Subcoordenador de curso. Prof. Luciano lembrou que o mandato da atual Coordenação de
Curso encerra no dia dois de julho e que, de acordo com o Regimento do Curso, era necessário
indicar com antecedência uma comissão para coordenar o processo eleitoral para um novo
mandato. Os seguintes professores se dispuseram a participar da comissão eleitoral: Prof. César
Scharlau. Prosa. Elise Watzko e Prof. Éverton Jasinski. Em votação, o Colegiado aprovou .por
unanimidade a comissão proposta. Item 8: Indicação de Coordenador de Estágios do .Curso.
Prof. Fernando informou que sua Portaria de Coordenação de Estágio do Curso estava vencida. e .
era necessário que o Colegiado indicasse um professor para essa atividade. Prof. Fernando se \
dispôs a continuar no cargo, com que o Colegiado concordou, por unanimidade. Item 9: Outros
que surgirem. Prof. Everton fez um informe sobre a possibilidade de utilização do sistema de
assinatura digital da UFSC, se dispondo a enviar um e-mail aos professores com mais detalhes
sobre o assunto. 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, 09 de março de 2017.
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