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ATA DA SEXAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO
DEENGENHARIADEENERGIA

Ata da sexagésima sétima reunião ordinária do
Cojegiado do Curso de Engenharia de Energia.
realizada no dia 28 de setembro de 201 7. às 14h. na
sala A-303 do Campus Jardim das Avenidas:
Araranguá.
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Aos villte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas. na
sala 303 do Campus .Jardim das Avenidas em Araranguá, reuniram-se os seguintes membros do
Colegiado do curso de Engenharia de Energia, devidamente convocados: Profn Reginaldo
Geremias, Prol' César Catando Scllarlau, Prof' Thiago Dutra, Prof' Priscila Cardoso Calegari:
Prof' Elaine Virmond. Profn Everton Fabian Jasinski, Proa' Rogério Gomes de Oliveii'a, Profn
Claus Trõger Pich o discente Gustavo da Silveira Peneira sob a Presidência da Coordenadora do
Curso de Engenharia de Energia Profn Cada de Abreu D'Aquino. JustiHlcaram a ausência, Prof'
Luciano Lopes Pfltscher. Prof':' Giuliano Arns Rampinelli, Prof' Elite Sommer Watzko e PFOfn

Leonardo Elizeire Bremermman. Havendo quórum, Prof' Cada cumprimentou os preselltes e deu
por aberta à reunião. Em seguida, passaram à apreciação dos seguintes itens de pauta: Item l:
Aprovação da pauta da 67' Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Engenharia de
Energia. A Profn Cada colocou em votação a aprovação da pauta da 67' Reunião Ordinária do
Colegiado do Curso de Engenharia de Energia e a mesma foi aprovada por unanimidade. Item 2:
Homologação da aprovação ad referendum da Ata da 66' reunião Ordinária do Colegiado
do Curso de Engenharia de Energia. A Prof' Cada expos que a Ata da 66' Reunião Ordinária
do Colegiada do Curso de Engenharia de Energia foi aprovada ad ref'erendum e que a
homologação da mesma deveria ser votada. Lembrou ainda que esta ata estava faltando
assinaturas dos prof'estores e que a mesma foi utilizada no recurso do aluno Côro Guerra Del
Barco Filho. Após a leitura e correção no item 2 da Convocação onde estava escrito ''pauta" lê-se
ata". O item foi colocado em votação e foi aprovado por unanimidade. Item 3: Aprovação da

ata da 25' reunião extraordinária do colegiado de curso. A Prol' Cada lembrou aos
prof'essores presentes que a ata da 25' reunião extraordinária foi presidida pelo Prof' Tjliago
Dutra. e que se não houvesse objeção a mesma deveria entrar em votação. O item íbi aprovado
por unanimidade. Item 4: Aprovação da distribuição de vagas para o edital de
transferências e retornos sugeridos pela coordenação. A coordenadora explicou sobre o edital
de transf'erências e retornos, e de que haviam 108 vagas excedentes para o curso de Engenharia
de Energia. A mesma comunicou aos prof'essores que fez a divisão das vagas por igualdade. A
Prol' Carta avisou que iria emitir uma portaria com a divisão das vagas. As vagas foram assim
divididas; 36 vagas para transferência íntema e retomo de abandono, 36 vagas para transferência
extema e 36 vagas para retomo de graduados. Após ampla discussão o item foi colocado em
votação e foi aprovado por unanimidade. Item 5: Aprovação do novo Regimento) interno do
curso de graduação em Engenharia de Energia. A coordenadora relatou que foram f'eitas
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alterações no regimento interno do curso .como por exemplo a nomenclatura da Secretaria
Acadêmica para Secretaria Integrada de Graduação. Foi decidido que as reuniões deverão
ocorrer.de acordo com o Regimento Geral da UFSC. Também foi sugerido acrescentar um
parágrafo em que as reuniões ordinárias seguirão o calendário de reuniões do Colegiado do
curso. O Prof" Rogério sugeriu alterações no regimento interno do curso no que diz respeito ao
item IX -- transferência e retomos e Xll -= validação de disciplinas para que as mesmas não
venham para as reuniões de colegiado desnecessariamente. Após ampla discussão o item foi
aprovado por unanimidade. Item 6: Aprovação do calendário de reuniões ordinárias de
outubro de 2017 até março de 2018. A coordenadora demonstrou os slides com o Calendário
Programático das reuniões ordinárias e após ampla discussão o item foi aprovado por
unanimidade. Item 7: Extensão das atribuições CREA para o Engenheiro de Energia. A
coordenadora relatou que o ex-aluno Kabian Sadi Campozana fez uma solicitação junto ao
CREA para que os engenheiros de energia possam assinar projetos térmicos. O mesmo.solicitou
à UFSC as ementas e o PPC do curso para apresentar ao CREA. Após discutirem amplamente
sobre o assunto foi decidido que a Prof' Cada iriajuntar os Planos de Ensino e o PPC do curso e
criaria um documento que deverá ser encaminhado ao ex-aluno Kabian. Item 8: Outros que
surgirem. A Prof' Cada avisou aos professores sobre os planos de ensino faltantes. Não havendo
mais nada a ser discutido, a coordenadora agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, da
qual eu Maximiliano Leonor José lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos
presentes na reunião. Araranguá, 28 de setembro de 201 7'.
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