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ATA DA SEXAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO
DEENGENHARIADEENERGIA

Ata da sexagésima quinta reunião ordinária do
Colegiada do Curso de Engenharia de Energia.
realizada no dia 27 de.ju]ho de 201 7. às] 5h. na sa]a
3 1 9 do Campus Jardim das Avenidas. Araranguá.

2
Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mi] e dezessete: às quinze horas. na sa]a 3 ] 9
do Campus .lardil-n das Avenidas em Araranguá: reuniram-se os seguintes membros do
Colegiado do curso de Engenharia de Energia. devidamente convocados: Profà. Elise Sommer
Watzko. Prof. Giuliano Aras Rampinelli. Prof. Reginajdo Geremias- Prof. Casar Cataldo
Scharlau. Prof. Thiago Dutra. Prof. Luciano Lopes Pfitscller; Prof Claras Trõger Pica. Prosa.
PI'isola Cardoso Calegar{ e Prosa. Elaine Virmond sob a Presidência da Coordenadora do Curso
de Engenharia de Energia Prosa. Cada de Abreu D'Aquino. l-havendo quórum. Prosa. Carta
cumpliillentou os presentes e deu por aberta à reunião. Em seguida: passaram à apreciação dos
seguintes itens de pauta: Item 1: Aprovação da pauta da 65' Reunião Ordinária do
Colegiada do Curso de Engenharia de Energia. Prof. Luciano sugeriu a alteração do item 6
para: Discussão da disciplina optativa para internacionalização do curso de Engenharia de
Energia. A pauta: com a alteração do item, foi colocada em votação e apto''-ada por unanimidade.
Item 2: Aprovação da Ata da 64' Reunião Ordinária do Colegiado do Clurso de Engenharia
de Energia. A ata da 64" Reunião Ordinária fol analisada pelos presentes e. em votação. foi
aprovada por unanimidade. Item 3: Aprovação dos Planos de Ensino. A coordenadora
apresentou os pianos de ensino. informando que os mesmos já ]laviam sido revisados pelo NDE.
Ressaltou que os planos foram separados por ''com" e "sem'' assinatura do prohssol. O
colegiada definiu que os que não estavam assinados: poderiam ser aprovados e a assinatura seita
solicitada posteriormente pela SIG. Foram aprovados por unanimidade os seguintes planos de
ensino: ARA710](A e B), ARA7]02: ARA7103(A e B). ARA71 05. ARA71 06. ARA71]0(A e
B). ARA7] 11 : ARA7114- ARA7]40. ARA7] 45. ARA7147. ARA71 70. ARA71 80. ARA7300.
ARA7302. ARA7304. ARA7320. ARA7321. ARA7322. ARA7323 e ARA7324. ARA7325.
ARA7326. ARA7327. ARA7328. ARA7329. ARA7330. ARA7331. ARA7332. ARA7340.
ARA7353. ARA7354. ARA7355. ARA7357. ARA7358. ARA7371. ARA7372. ARA7373.
ARA7374. ARA7376. ARA7377. ARA7389. ARA7394 e ARA7524. Item 4: Homologação de
decisões na gestão do professor Luciano. Prof. Luciano relatou os processos que aprovou aí/
/e/à/c/?.?dz//?? e as decisões foram aprovadas por unanimidade pelo Colegiado de Curso. Item 5:
Esclarecimento sobre o ENADE para o curso de graduação em Engenharia de Energia. A
coordenadora do curso informou os procedimentos a serem tomados pela coordenação do curso
em relação ao ENADE conforme orientação recebida na reunião da SEPLAN. realizada em l l
de .julho de 201 7. Item 6: Discussão da disciplina optativa para internacionalização do curso
de Engenharia de Energia. A coordenadora relatou o processo de internacionalização da UFSC
exposto na reunião do SINTER ocorrida no dia 1 2/07/201 7 com os coordenadores de graduação.
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na qual foi recomendada a criação de disciplina optativa a ser oferecida em língua inglesa com
er interdisciplinar. Após, a coordenadora sugeriu o nome de disciplina optativa e ementa

indicadas pelo NDE na sua 35' reunião ordinária, após discussão surgiu a dúvida se deve constar
na ementa que a disciplina será ministrada em língua inglesa, a coordenadora responsabilizou-se
em consultar o SINTER a respeito. Ficou decidido que a aprovação da inclusão da disciplina no
currículo novo será realizada na próxima reunião. Item 7: Informações sobre a recepção dos
calouros. Prof. Thiago expôs a sequência de eventos que ocorrerá no dia da recepção de
calouros. Item 8: Informações sobre o redimensionamento de turmas. A coor(senadora
informou que todas as turmas com menos de 12 alunos foram mantidas por terem alunos
concluintes ou formandos matriculados. Ainda, relatou que a disciplina de Fundamentos de
Materiais apresentou um saldo de 22 alunos sem vagas, e que a mesma fez solicitação de
abertura de nova turma para FQM. Item 9: Outros que surgirem. A coordenadora manifestou
preocupação com a renovação de professor substituto para suprir a disciplina de Desenho
Técnico, após breve discussão, foi definido que a coordenação encaminharia um e-mail ao chefe
de departamento solicitando providencial. Não havendo mais nada a ser discutido. a
coordenadora agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, da qual eu Franciele Vieira
lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes na reunião. Araranguá, 1 6 de
agosto de 2017.


