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ATA DA SEXAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO
DEENGENHARIADEENERGIA

Ata da sexagésima quarta reunião do Colegiado do
Curso de Engenharia de Energia, realizada no dia 22
de junho de 2017, às 14h00min, na sala A-304 do
Campus Jardim das Avenidas, Araranguá.

?

Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas, na sala
A-304 do Campus Jardim das Avenidas em Araranguá, reuniram-se os seguintes membros do
Colegiado do curso de Engenharia de Energia, devidamente convocados: Prof. Fernando
Henrique Milanese, Prosa. Elise Sommer Watzko, Prof. Leonardo Eliseire Bremermarm, Prosa.
Elaine Vin-nond, Prof. Rogério Gomes de Oliveira, Prof. César Cataldo Scharlau e discente
Gustavo da Silveira Pereira, sob a Presidência do Prof. Luciano Lopes Pfitscher, Coordenador do
Curso de Engenharia de Energia. Justiülcaram ausência: Prof. Éverton Fabian Jasinski, Prof.
Giuliano Arns Rampinelli, Prosa. Cada de Abreu D'Aquino, Prof. Reginaldo Geremias.
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
64' Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Engenharia de Energia. Colocado em
votação, a pauta foi aprovada por unanimidade. Item 2: Aprovação da Ata da 63' Reunião
Ordinária do Colegiado do Curso de Engenharia de Energia. A ata da 63' Reunião
Ordinária, enviada previamente por e-mail, foi aprovada por unanimidade. Item 3: Aprovação
de Planos de Ensino 2017-1 de disciplinas do Curso de Engenharia de Energia. Prof.
Luciano relatou que, após solicitação aos respectivos departamentos e coordenadorias especiais,
os planos de ensino que não haviam sido aprovados na 61' Reunião Ordinária do Colegiado,
relacionados a seguir, foram recebidos com as devidas correções: Desenho Técnico, Projetos de
Sistemas Térmicos, Química Geral, Cálculo 1, Cálculo 111, Laboratório de Química, Cálculo IV
Probabilidade e Estatística, Estática e Dinâmica, Física C, Geometria Analítica, Pesquisa
Operacional e Elaboração de Trabalhos Acadêmicos. Prof. Luciano recomendou a aprovação dos
planos de ensino, após tê-los conferidos. Em votação, os planos de ensino foram aprovados por
unanimidade. Item 4: Homologação da decisão ad referendum sobre o requerimento da
discente Carine Heck para trancamento da matrícula no Curso de Engenharia de Energia.
Prof. Luciano explicou que, após consulta à Secretaria Acadêmica, conforme sugerido em
reunião anterior, aprovara o requerimento de trancamento de curso da discente Carine deck,
considerando a excepcionalidade do caso e a justificativa apresentada pela discente. Prata. Elise
alertou para a necessidade de ser observado o período máximo de trancamento de curso
determinado pela Resolução 1 7/CUn/97. Após discussão, em votação, o Colegiado homologou
por unanimidade a decisão do Coordenador de Curso. Item 5: Discussão e aprovação da
proposta de tabela de validação de Atividades Complementares de Graduação da
Engenharia de Energia. Prof. Luciano apresentou, com proJetor multimídia, a tabela de
Atividades Complementares de Graduação proposta pelo Núcleo Docente Estruturante, com a
lista de atividades e respectivas equivalências de cargas horárias executadas e validados. e
limites máximos de aproveitamento. Após discussão, a tabela foi aprovada por unanimidade, sem
alterações. Item 6: Discussão e aprovação da proposta de grade de equivalência de
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disciplinas e transição de alunos para o novo currículo do curso. Prol. Luciano apresentou.
com proletor multimídja. a grade de equivalências entre disciplinas do currículo anual e do novo
currículo. fll-oposta pelo Núcleo Docente Estruturante. Prof. Lucíano explicou as sugestões
listadas a seguir. aos membros do Colegiado que não participam do NDE. Foi proposto pelo
NDE: a) dar equivalência entre os seguintes pares de disciplinas do currículo anual/currículo
no\'o: Pro.fetos de Sistemas Térmicos/'Sistemas Térmicos. Interligação da Fonte de Geração com
a Rede.''Análise de Sistemas Elétricos de Potência. Instalações Industriais.'Instalações Elétricas.
Princípios de Ecologia/Fundamentos de Ecologia. Energias Renováveis c
Sustentabilidade/Energia e Sustentabilidade. Atmosttra/Energia Eólica 1. Programação em
Computadores l,/Lógica e Programação- Poluição Ambiental/Energia e Poluição Ambiental.
]'ennoclinâmica ll/idem e Refrigeração e Condicionamento de Ar. Eletromagnetismo e
1:1etrõnica de Potência/Teoria Eletiomagnética e Eletrõnica de Potência. Gestão e Eficiência
Energética,'Cleslão de Ellciência Energética. Prometo em Engenharia de Energia/Trabalho cle
Conclusão de Curso 1. Trabalho de Conclusão de Curso/'l'rabalho de C'inclusão de Curso 11: b)
dal equivalência de conteúdo para os seguintes pares de disciplinas em que houx,e redução de
carga horária de dois créditos entre o currículo anual/currículo novo: Energia na
fldltlcação/Energia Térmica na Edil;ilação. Introdução à Engenharia de Energia/idem.
(;eologiü(geologia cle Carvão e Petróleo. Oceanografla/Energia Oceânica: para cada uma dessas
discil)lidas. caso o aluno tenha cursado a disciplina e migra de currículo. receberá equivalência
para a nox a disciplina. e os dois créditos adicionais serão convertidos em carga horária optati'ta:
caso o aluno não migra de currículo e não tenha cursado a disciplina. de\'erá cursar a no\'a
disci})lira e complementam a carga horária de dois créditos por disciplina com Galga horáiía
optati\:a adicional: cl convertem a carga horária das disciplinas Recursos Naturais pala Energia e
Física 1). do cubículo anual. em carga horária optativa: caso o aluno não migra cle currículo e não
tenha cursado a disciplina deverá complementam a carga horária de quatro créditos por disciplina
com carga horária optativa adicional: d) converter a caIBa holáiia das disciplinas Medicina c
Segurança no Trabalho e Pesquisa Operacional. do currículo anual. en] carga horária optativa
para o aluno que migrar de currículo: caso o armo não migra de currículo e não tenha cursado
Medicina e Segurança no Trabalho. deverá cursar a disciplina equivalente Saúde e Segurança no
Trabalho: c) permitir que as disciplinas que foram criadas no cubículo ]lo\o possam scr cursadas
como optatix:as para os alunos que não migraram de currículo: J) substituir a oíbrta das
disciplinas do currículo atuai listadas nos itens ''a" e "b' pela oltrta das no\as disciplinas
cquíxalentes: g) manter a oÍ'farta das seguintes disciplinas da ênfase em Bioenergia e
Sustentabilidade. para os alunos que não migraram de currículo: Bioireatores. Gerenciamento e
I'ratamellto de Resíduos- Direito e Legislação Ambiental. Valoração de Impactos: nesse caso. a
oferta dele ser organizada conforme demanda. especialmente para alunos concluintes: h)
conxeiLer em carga horária optativa as disciplinas listadas no item "g'' para os alunos quc
miglarcm para o novo currículo. O NDE ressaltou que os alunos que migraram para o novo
currículo deverão cursar as disciplinas que anualmente são ol)taxi''-'as. c que se tornaram
obiigal(\rias: Energia Solar Fotovoltaica. Produção de Biocombustí\eis e Coprodutos c
C'onxersão ]'érmica dos Sólidos. Também ressaltou que os alunos quc não migrarem de cubículo
continuarão tendo que integralizar a caiba horária de disciplinas optatívas anual. dc 504 h-a. e o
adicional dc carga horária optativa decorrente das disciplinas não cursadas em quc houve
redução do número de créditos. e de Recursos Naturais para Energia e Física D. que não serão
mais oltrtadas. Para o caso de Empreendedorísmo para Engenharia (ie Energia. após consultar os
professores da área. Ploth. Kátia Madruga c Prof. Paulo Estevas. foi sugerido que não houxcssc
equivalência para a disciplina Empreendedorismo. oferecida pelo curso de TTC. uma vez que as
duas disciplinas são olbrecidas no mesmo Centro e que o enl'oque e maturidade esperada dos
alunos são ditêrentes de uma para outra. O Colegiada manilêstou-se f'a\arável a essa sugestão.
Após discussão. a grade de transição e equivalências entre currículos proposta pelo .EIJi2E it)i
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aprovada por unanimidade. Item 7: Criação de comissão para revisão do Regimento do
Curso de Engenharia de Energia. Prof. Luciano relembrou a necessidade de revisão do
Regimento de Curso, considerando a aprovação do Regimento de Centro e a formalização dos
Departamentos e Coordenadorias Especiais. Os seguintes membros do Colegiado se dispuseram
a compor uma comissão para revirar e apresentar uma proposta de Regimento de Curso: Prof.
Luciano, Prof. Fernando, Prof. Rogério. O Colegiado concordou, por unanimidade, com a
indicação dessa comissão. Item 8: Outros que surgirem. Prof. Luciano lembrou sobre a eleição
para Coordenador e Subcoordenador de curso que estava acontecendo naquela data, e informou
que haveria uma reunião extraordinária do Colegiado, na semana seguinte, para homologar o
resultado da eleição. 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, 22 de junho de 201 7.


