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ATA DA SEPTUAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO
CURSODEENGENHARIADEENERGIA

Ata da septuagésima primeira reunião ordinária do
Colegiado do Curso de Engenharia de Energia,
realizada no dia 26 de abril de 2018, às 14h00min,
no Laboratório de Informática 107 (LB107A) da
Unidade Jardim das Avenidas, do Campus
Araranguá.
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Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas , na saia
SL323A do Campus Jardim das Avenidas em Araranguá, reuniram-se os seguintes membros do
Colegiado do curso de Engenharia de Energia, devidamente convocados: professora Carga de
Abriu D'Aquino, professor Casar Cataldo Scharlau, professora Elise Sommer Watzko,
professora Elaine Virmond, professor Everton Fabian Jasinski, professor Luciano Lopes
Pfitscher, professora Priscila Cardoso Calegari, e os discentes Bruno Henrique Menegatt e
Gustavo da Silveira Pereira sob a Presidência do professor Rogério Gomos de Oliveira,
Coordenador pro tempore do Curso de Engenharia de Energia. Justificaram a ausência, professor
Agenor Hentz da Salva Júnior, professor Claus Trõger Pich, professor Giuliano Arns Rampinelli,
professor Giovani Mendonça Lunardi, professora Simone Biléssimo e professor Thiago Dutra.
Havendo quórum, o professor Rogério 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 71' Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Engenharia de Energia. O professor
Rogério colocou em votação a aprovação da pauta da 71' Reunião Ordinária do Colegiado do
Curso de Engenharia de Energi.a e a mesma foi aprovada por unanimidade, porém houve
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alterações com a inclusão do item 2 Pedido de cancelamento da disciplina com menção"i"
Estágio do aluno Evandro Cardozo da Silvo , e o item 4. Aprovação dos planos de ensino
2018.1 que foi retirado de pauta. Item 2: Pedido de cancelamento da disciplina com
menção"i" Estágio do aluno Evandro Cardozo da Salva. Foi definido por unanimidade pelo
cancelamento da disciplina estágio pelo fato de não haver uma regra sobre o uso na menção "i''
na disciplina de estágio obrigatório. Foi definida a regra de que apenas será possível dar menção
"i" na disciplina de estágio se o aluno comprovar que tem condições de concluir o estágio antes
do inicio do semestre posterior ao que está matriculado na disciplina de estágio. Item 3:
Distribuição das vagas remanescentes para transferências e retornos. O professor Rogério
informou que há 111 de vagas para transferências e retornos no curso de Engenharia, e propôs a
seguinte distribuição: 37 vagas para o inciso l do Art. 88 (Transferência interna, retorno de
aluno-abandono da UFSC), 37 vagas para o inciso ll do Art. 88 (Transferência externa) e 37
vagas para o inciso 111 do Art. 88 (Retorno de graduado). A proposta foi aprovada por
unanimidade. ]tem 4: Resposta a so]icitação do coordenador de TCC para a S]G contatar o
aluno Bruno Dal Ponte. Em 29.03.2018 o Prof. Luciano L. Pfitscher, coordenador de TCC
informou por email a SIG que o e-mail de contato do aluno Bruno Dal Pont Silvo
(brunodalpont(@hotmail.com) estava retornando com erro, e que ele também não havia acossado
o Moodle da disciplina desde o início de semestre. Como a disciplina não é presencial (TCC), ele
gostaria que a SIG entrasse em contato com o aluno por telefone, pedindo para ele o procurasse
ou entrasse em contato por e-mail. A SIG tentou contato por email para
brunodalDont(ã)hotmail.com em 09/04/2018 e 24/04/2018, sem resposta e sem mensagem de
erro. A SIG tentou contato por telefone para (48) 35253846 em 29/03/2018 às 17:30, 02/04/2018
às 15:00 e 24/04/2018 às 12:30. Email e telefone conforme consta no cadastro do aluno.
Portanto, o aluno não foi encontrado nas formas de contato informadas à UFSC. Item 5:
Alteração do grau de titulação do aluno do curso de graduação em Engenharia de Energia.
Após ampla discussão foi aprovado por unanimidade a alteração da titulação de Bacharel em
Engenharia de Energia para Engenheiro de Energia. Item 6:Divulgação da pesquisa de opinião
feita pelos representantes discentes no colegiado do curso de graduação em Engenharia de
Energia. Os discentes Bruno e Gustavo discursaram para os presentes sobre a dificuldade dos
alunos conseguirem matrículas em algumas disciplinas. Os discentes demonstraram urna
pesquisa feita pelos reapresentantes discentes no colegiado e com o apoio do Centro
Acadêmico do curso de Engenharia de Energia. Relataram que esta pesquisa de opinião foi feita
com um universo de 74 alunos do curso. Um dos temas referia-se a carga tnáxima do curso que

segundo os discentes é motivo de insatisfação dos alunos. Todos os itens da pesquisa foram
expostos aos professores presentes. Os docentes presentes alegaram que os itens que constavam
na pesquisa e que estavam no currículo eram necessários para a integralização do curso. Em
relação a algumas disciplinas que necessitavam de pré-requisitos foi definido que seria feita uma
consulta aos professores e aos atuais alunos das disciplinas de Mecânica dos Fluidos e Energia
Eólica com respeito aos pré-requisitos atuais e aque]es que foram retirados. item 7: Outros que
surgirem. Não houve. Não havendo mais nada a ser discutido, o coordenador 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, 26 de abril de 2018. À,Jl;J
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