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ATA DA SEPTUAGÉsiMA NONA REUNiÃo ORDnqÁRiA DO COLEGiADO DO CURSO
DE GRADUAÇÃO EM ENGENlJARIA DE ENERGIA

Ata da septuagésima nona reunião ordinária do Colegiada
do Curso de Graduação em Engenharia de Energia.
realizada no dia 14 dc março de 2019. às 14h00min. na
sala 302-A da Unidade Jardim das Avenidas do Campus
Araranguá da UFSC.
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Aos catorze dias do !nês de março dc dois mi! e dezanove; às catorze horas, na sala 302-A da Unidade .lardilll das
Avenidas do Campus Araranguá da UFSC, reuniram-se os seguintes membros do colegiada do curso dc graduação
em Engenharia de Energia devidamente convocados para reunião ordinária: professor César Cataldo Scharlau.
professor Claus Trõger Pich. professora Elite Sommer Watzko. professor Évcrton rabiar Jasínski, professor
Luciano Lopes Pfitscher. professor Tlliago Dutra e os discentes Bruno Henrique Menegat e .lulio Agclstinho Dingna
sob a Presidência do Professor Rogério Gomes de Oliveira. Coordenador do Curso de Graduação ein Engenharia dc
Energia. Justificaram ausência as professoras Claúdia Weber Corseuíl e Priscila Cardoso Calegari. Havendo quórum
o Professor Rogério culnprijnentou a todos e iniciou a reunião. Passaram então ao item 1 : Aprovação da pauta da
79' reunião ordinária do colegiado. A pauta foi aprovada por unanimidade. Item 2: Aprovação da ata da 30"
reunião extraordinária do colegiado. O item foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Item 3:
Prorrogação do prazo de integralízação do aluno Ronaldo Torres da Silveira. O professor Rogério apresentou
aos membros do colegiada. as informações sobre o aluno e colocou o item de pauta em votação, c o mesmo 6oi
aprovado por unanimidade. Item 4: Apreciação dos planos de ensino do grupo l (relator:Professor Casar). O
professor.Casar leu o seu parecer indicando que as disciplinas com plano de ensino aprovado roíam MISS 7364
Energia e Sustentabilidade. EES 7385 - Sistemas Técnicos, EES 7330 - Fundamentos de Biotecnologia. As
disciplinas com plano de ensino não aprovados foram EES 7 1 80 - Desenho Técnico. Turma: 02653A. EES 736) 1 -
Fundamentos de Ecologia, EES 7367 - Teoria Eletrolnagnética. EES 7362 - Fundailaentqs de Química Orgânica.
Tunna:02653B. EES 7306 - Conversão Ténnica dos Sólidos. EES 7340 - Produção de Biocombustíveis e
Coprodutos. O plano de ensino da disciplina EES 7398 - Saúde e Segui-ança no Ti-abalho não foi analisado em
virtude do cancelamento da discip]ina em 20]9/1. Item 5: Apreciação dos planos de ensino do grupo 2
(relator:Professora Claúdia). O Professor Rogério tnencionou que o plaílo de ensino das disciplinas EES7602
Energia Solar Técnica. EES 7383 - Instalações Elétricas, EES7360 - Introdução à Engenharia de Energia. EES7355
- Transferência de Calor e Massa 11, EES7396 - Trabalho de Conclusão de Curso i. EES7387 - Energia Térmica na

Edificação, EES7384 - Trabalho de Conclusão de Curso 11, EES7378 - Eletrõnica de Potência, EES7371
Conversão Eles'omecânica de Energia. EES71 70 - Circuito Elétricos foram entregues a coordenação dc ensino no
prazo solicitado, porém a docente responsável pela emissão de pai'ecer soba'e esses planos de ensino .Íustiflcou
ausência na reunião de colegiada mas não enviou o parecer para ser lido pelo presidente do colegiaclo. de fonna que
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todos os planos de ensino deste grupo não foram aprovados. Item 6: Apreciação dos planos de ensino do grupo 3
(relator:Professor Claras). O professor Claus leu o scu parecer indicando que as disciplinas EES7350. EES7366.
EES7374, EES7382. EES7304, EES7353. EES7354 tiveram seus planos de ensino aprovados. e que as disciplinas
EES7395, EES7180 e EES7381 não tiveram seus planos de ensino aprovados. Item 7: Apreciação dos planos de
ensino do grupo 4 (relator:Professora EliseJ. A professora alise leu seu parecer indicando que as disciplinas
EES7380. EES7386. EES7379. EES7372, EES7362 (tumaas A e B.). EES7363. EES7397, EES7368. EES7369 e
EES7370 tiveram seus p]anos de ensino aprovados, e que as disciplinas EES7365 não tive scu plano de ensino
aprovado. Item 8: Apreciação dos planos de ensino do grupo 5 (relator:Professora Éverton). O professor
Everton leu seu parecer indicando que as disciplinas rQM7106. rQM7i 12. PQM7i 13. FQM7334 (turina B).

PQM7i02. FQM7i03(turma B). PQM7104. rQM7105, FQM7106. PQM7i07 e FQM7110 (turma A) tiveram seus
planos de ensino aprovados. Item 9: Apreciação dos planos de ensino do grupo fi(relator:Professor Rogério). O
professor Rogério leu o seu parecer indicando que as discipli-nas FQM7335 Laboratório de Física. rQM7s36
Estática e Dinâmica. PQM7i0} - Cálculo l (turma B) e FQM733 1 - Fundamentos de Materiais tiveram seus planos
dc ensino aprovados e que as disciplinas CIT7137 - Ciência Tecnologia e Sociedade. CIT7t46 - Introdução a
Economia na Engenharia e CIT7226 - Plano de Negócios. não tiveram seus planos de ensino aprovados. Item 10:
Apreciação dos planos de ensino do grupo 7 (relator:Professor Thiago). O professor Thiago leu o scu parecer
indicando que as disciplinas DEC7142. DEC7524. PQM7i03 (turma A), rQM71 10 (tunna B) tiveram seus planos
de ensino aprovados e que as disciplinas DEC7547. DEC7143 (turina A e turma B). rQM7s34 (turma A).
FQM710i (turma A) e FQM7í 1 1 não tiveram seus planos de ensino aprovados. Item 1 1 : Alteração da ementa de
todas as disciplinas de Tópicos Especiais em Energia (EES7341, EES7342, EES7343: EES7fi10, EES761 1),
conforme sugestão do NDE. Após explanação do professor Rosário, e em conformidade com a sugestão do NDE o
item de pauta foi posto em votação. c o mesmo 6oi aprovado poi unanimíclade. Item 12: Revisão dos currículo

2011.1 para atualização, retificação de problemas em pré-requisitos, equivalências, e outras adequações
(inclusões e retiradas de disciplinas), conforme aprovado pelo NDE. O professor Rogério demonstrou em slides
no projetor as alterações feitas no currículo 201 1-1. Em seguida o item Goi posto em votação e aprovado por
unanimidade. conforme cun-óculo atualizado anexo a essa ata. Item 13: Revisão dos currículo 2018.1 para
atualização, retincação de problemas em pré-requisitos, equivalências, e outras adequações (inclusões e
retiradas de disciplinas), conforme aprovado pelo NDE. As alterações feitas no currículo 20 1 8-1 foram expostas
no proyetor pelo professor Rogério. E após ampla discussão o item foi posto c]]] votação c aprovado por
unanimidade. conforme currículo atualízado anexo a essa ata. Item 14: Solicitação de quebra de pré-requisito
pelo aluno feitor Zerbetto Borges de Marçal. A solicitação fai lida pelo professor Rogérlo e o colegiada ao invés
de se ater ao mérito único e exclusivo da solicitação em questão. discutiu e votou por uma regia geral pal'a casos de
quebra de pré-requisito por carga horária. sendo que a proposta que venceu por inaiorla foi aquela para qual todos os
alunos que migraram de currículo e que possuem no máximo. 72 horas-aulas a menos que a carga horária indicada

como pré-requisito terão a quebra de pré-requisito defenda pela coordenação no período de Qlustc excepcional: não
importanto qual seja a disciplina: e que essa regi-a passaria a valer ainda este semestre. Item 15: Solicitação de
quebra de pré-requisito pelo aluno André Machado da Silvo. O Professor Rogério informou que ao longo da
semana. recebeu email deste aluno. e nesse email, anexo a solicitação de qual)ra de pré-requisito. o aluno indicou
que não seria mais necessário a quebra de pré-requisito pois ele iria solicitar no período de ajuste excepcional,
apenas discblinas que não exigem quebra de pré-requisito, de forma que não 6oi necessário o colegiada se
manifestar sobre esse pedido. Item 16: Solicitação de quebra dc pré-requisito pela aluna Cláudia Dewes. O
Professor Rogéi-io informou que o pedido da aluna não se referia a uma quebra de pré-requisitca. e sim. um pedido
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