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ATA DA SEXAGÉsTMA SEXTA REUNiÃo ORDnqÁRiA DO COLEGiADO DO CURSO
DEENGENHARIADEENERGIA

Ata da sexagésima sexta reunião ordinária do
Colegiado do Curso de Engenharia de Energia:
realizada no dia 24 de agosto de 2017. às 14h. na
sala 303 do Campus Jardim das Avenidas.
Araranguá.

1 Aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de dois mll e dezessete: às quatorze ho;.
2 sala 303 do Campus .Jardim das Avenidas em Araranguá, reuniram-se os seguintes membt{.
3 Colegiado do curso de Engenharia de Energia. devidamente convocados: Prof. Giuliano Aras
4 Rampinelli. Prof Reginaldo Geremias: Prof. César Catando Scharlau. Prof. Thiago Dutra. Prof.
5 Luciano Lopes Pfitscher. Prosa. Priscila Cardoso Calegari. Prosa. Elaine Virmond. Prof Everton
6 Fabian .lasinski. os discentes Bruto Menegatt e Juba dos Santos Batista sob a Presidência da
7 Coordenadora do Curso de Engenharia de Energia Prosa. Cada de Abreu D'Aquillo. .Justificaram
8 a ausência. Prof. Rogério Gomes de Oliveira e Prof. Claus Trõger Pich. Havendo quól'um. Prosa.
9 Cada cumprimentou os presentes e deu por aberta à reunião. Em seguida. passaram à apreciação

io dos seguintes itens de pauta: item ]: Aprovação da pauta da 66' Reunião Ordinária do
1 1 Colegiado do Curso de Engenharia de Energia. A coordenadora sugeriu antecipar a discussão
12 do item 7 para o item 4. Alterando respectivamente a ordem dos itens. A pauta. com as devidas
is alterações. foi colocada em votação e aprovada por unanitnidade. Item 2: Aprovação da Ata da
i4 24' Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de Engenharia de Energia. A ata da 24"
15 Reunião Ordinária foi analisada pelos presentes e. em votação. foi aprovada por unanitnidade
ió Item 3: Aprovação da Ata da 65' Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Engenharia
1 7 de Energia. A prosa. Elaine percebeu que seu nome não estava na ata e solicitou a inclusão. A
1 8 secretária Franciele Vieira responsabilizou-se por acrescentar o nome da professora. O colegiacln
io decidiu aprovam' a ata por unanimidade. Item 4: Recurso do aluno Giro Guerra quanto .
20 pedido de quebra de pré-requisito para TCC2 e quebra de carga horária para cs;.:
Z] profissional. A coordenadora explicou a situação do aluno até então e sal tentou que na pii;:
22 solicitação o aluno não informou que já havia cursado estágio. só não tinha registracJu nu
23 sistema. Intbrmou ainda. que orientou o aluno a incluir no recurso uma declaração do orientador
24 de TCC de que ele possuía condições de cursar TCC T e ll concomitantemente. no entanto o
25 aluno não .juntou tal declaração. O item foi colocado em discussão. Prof. Giuliano informou que
ZÕ o colegiado já decidiu pelo indeferimento de um caso parecido e alertou para o risco de
27 precedente. Prof. Reginaldo manifestou pelo indeferimento do pedido: visto que o semestre já
28 está correndo e não llá tempo hábil para cursar TCC l e 11. A discente .Tuba ressaltou que o aluno
29 Cito pertence ao CA e disse que já está adiantando o TCC com seu orientador, que seria o Prof.
30 Claus. A coordenadora e o Prof. Reginaldo destacaram que não há declaração do orientador
31 comprovando tal situação e alertaram para o risco de abrir un] precedente. visto que as
32 disciplinas de TÇC l e 11. anteriormente, eram curvadas no mesmo semestre e foram propostas
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em semestres. diferentes exatamente
Luciano esclareceu que se houvesse uma
que seja aberto um precedente, cada caso deve ser analisado. o
Everton. A coordenadora sugeriu que o recurso do aluno fosse
solicitação de extrapolar a carga horária e
discussão o colegiado optou por votar tudo
Discussão e decisão sobre a disciplina de Teoria
Engenharia de Energia. A coordenadora relatou
departamentos sobre as disciplinas. A FQM negou a
mesmo após recurso da coordenação, manteve a negativa. A
para o DEN que instruiu a solicitar que outro
coordenadora disse que manteve a disciplina de
abrangesse o conteúdo da Teoria Eletromagnética. Prof. Luciano
abrange o conteúdo da referida disciplina: A coordenadora
alteração curricular é necessário reencaminhar o PCC ao NDE e
colegiado decida que vai manter a disciplina. Prof. Everton informou
manter a negativa por não haver nada novo na
for encaminhado a FQM sda protocolado
solicitada a outro departamento ou feito recurso ao conselho. Prof.
de nenhum departamento querer assumir a disciplina. A coordenadora
cabe ao DEN decidir. Após discussão a coordenadora propôs
PPC e que.a disciplina sela solicitada a outro departamento, o
membros presentes. Item 6: Inclusão da disciplina para
novo PPC. A coordenadora esclareceu que falou com o DEN
agora, informando que a disciplina tem que ser consolidada
ser analisada pelo colegiado. Item 7: Aprovação das correções no novo PPC
pelo DEN/PROGRAD. A coordenadora relatou brevemente as alterações
As quais foram aprovadas por unanimidade pelos membros presentes do
Outros que surgirem. O prof. Reginaldo questionou sobre a situação da
que foi esclarecido pela coordenadora que ' permanece na anuência
coordenadora solicitou que o colegiado indicasse para qual departamento deveria
disciplina de Teoria Eletromagnética. Prof. Reginaldo sugeriu que seja .encaminhado
Engenharia e Sustentabilidade o que foi aprovado pela maioria dos membros
havendo mais nada a ser discutido, a coordenadora agradeceu a presença de
reunião, da qual eu Franciele Vieira lavrei a presente ata que, se aprovada, será
presentes na reunião. Araranguá, 28 de agosto de 2017.
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