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Ata da Sétima Reunião Ordinária do Colegiada de Curso da Engenharia de Energia do
Campus Araranguá realizada aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e
onze. na sala 201 . às treze horas e trinta minutos. com a presença dos docentes: Prof. Rogério
Gornes de Oliveira. Presidente do Clolegiado de Guisa; Prof. .Toão Batista Rodrigues Netos Prof.
Maus-ício Giratdi = Prof. Claus Trõger Pica: Profa. Kátia Cilene Rodrigues Madruga: Prof. Sergio
Peters. discente Trago Alexan(h'ino. Eng" do CREA Alexandre Hahn e do Técnico em Assuntos
Educacionais. Alaim Souza Neto. Ha\,endo quórum. o Prof. Rogéria Games de Olix-ena iniciou a
reunião submetendo a pauta à alteração e posterior apto\ação. Dessa forma. acrescentou-se um
novo ponto. sendo que Hicalam mantidos os pontos 01 e 02 da pauta e acrescentou-se o ponto
número 03: solicitação da liberação do Prof. Jogo Batista Rodrigues Neto. Os demais pontos
continuaram iguais de fonna que o ponto 03 passou a ser Q número 04 e assim sucessivamente.
O encaminhamento sobre a pauta foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo. o Prof. Rogério
apresentou o I" Item da pauta: Aprovação ou modificação da pauta da 7" reunião ordinária
do colegiado do curso de ENE. O item foi aprovado por unanimidade. Na sequência. o Prof.
Rogério passou ao 2' Item: Apreciação e aprovação da ATA da 6" reunião ordinária do
colegiada do curso de ENE. O encaminhamento foi aprovado por unanimidade. Em seguida.
passou-se ao 3" Item: Solicitação da liberação do Prof. Jogo Batista Rodrigues Neto. O Prof.
Jogo Batista solicita a liberação para 4horas de orientação e choras de pesquisa nas quintas-feiras
no período vespertino e sextas-feiras. nos períodos. matutino e 't'espertina. A solicitação é \álida
somente para o semestre 20 1 1 .2. O item de pauta foi aprovado por unanimidade. Após passou-se
ao 4" Item: Cadastramento do curso de ENE no ENADE. O prof. Rogério informou a todos
da necessidade dos alunos serem cadastrados no ENADE e também questionou a possibilidade
de se cadastrar ou não os alunos. visto quê o curso de Eng' de Energia não aparece especificado
dessa f'onça entre as engenharias existentes. O colegiado foi favorável ao cadastro dos alunos no
ENADE como alunos de Engenharia. sem especificar todavia, qual a Engenharia. O item foi
aprovado poi unanimidade. No 5" Item: Consulta à Pró-Reitoria de Ensino a respeito do
bacharelado intermediário. O Prof. Rogério apresentou dois encaminhamentos: o primeiro, de
retirar momentaneamente do CAGA -- controle académico de graduação - os dados referentes à
primeira titulação de bacharelado. até que resolva junto ao MEC a regularização do curso; o
segundo. se haveis oferecimento das duas titulações como estão previstas no PPC do curso de
ENE. sendo a pi-imeiia titulação com o título de C[ENCIAS de ENERGIA. confonne sugestão
do NDE da curso de ENE. O item foi apto\ado por unanimidade. Em seguida, apresentou-se o
6" Item: Consulta à Pró-Reitoria de Ensino a respeito das habilitações. Ficou encaminhado.
a proposta de reavaliação do PPC do curso de ENE pelo próprio NDE do curso sem as
habilitações. confonne orientações do MEC. O item foi aprovado por unanimidade. No 7' Item:
(:alendário de reuniões do colegiado do curso de ENE do segundo semestre de 201 1. ficou
encaminhado que o dia das reuniões continuará sendo nas quartas-feiras. porém com o horário de
início a partir das 14 horas. O item foi aprovado por unanimidade. Pala o 8' Item: Apreciação
das modificações nos critérios de validação das atividades complementares, conforme
proposto pelo NDE e anexo na convocação. foi apresentada a proposta de tabela para as
atix'idades complementares elaborada pelo NDE do curso. Após apreciação da tabela. aprovou-se
poi unanimidade a aplicação da tabela para validação das atividades complementares do curso de
ENE. Para o 9' Item: Outros que ocorrerem. Para este item. Q Prof. Rogério abordou a questão
de aquisição dos livros indicados nas bibliografias básica e complementar do curso de ENE.
Infonnou. ainda. que vál-ios dos títulos bibliográficos não foram adquiridos pela Biblioteca
Setorial de Araranguá e dessa fonna orientou a todos os demais professores do colegiado do
curso que os li't'ros que ainda não foram adquiridos soam utilizados através das bibliotecas
virtuais. Pala este item. também. ficou encaminhado que sela feita uma pesquisa junto à
Biblioteca Central de Florianópolis a Htm de se \erificar quais títulos da blblioglafla que aqui em
Araranguá não têm e lá eq Florianópolis estão para sei divulgado aos alunos do curso de ENE.
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