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Convoco os nlembrcs clo colegiada do curso, de ='ngenhaíia de E=et'gla
üHo Campus P'rarangceá pa.ra a :3: reunião or'dirüária do anç c: =aT ' : 3üe 3co fera nc,
caía ü:3 üe Maio de 2üll, às Quli-:ze l«horas, na sala lc2 a cr-édlo d:. Can:3us
Àraranguá, com a seguinte pauta:

'i ) ,qFfeciação e aprovação da a(la da 2a r união de coíegla=o.
2'i !nfoímes a resoeitc} 3a caril aÍação (]e píoíess.c'r s.-il)stlíüio l ra Gac.lsGia: 3
siíuaçãí) da vaga ãc, Fro::. l\leí','alc ü.
:,e n:'c; testa de alteração dos ::.-=.zo mPiirno e n':áxlm :i: InE:lênílzaçà.; de e :8
semestres, para lü e 20 $f::":"3 s íes com consequente aiteíaçáo So nÚnCio máxim:
e ml'limo de crédítcs nar semes{,3 dc 1 4 e 28 semestres, =ar3 * 2 9 2'z $e:'.'ges:res.
zl.,' F'reposta de Inclusão cla disclollna l.abonatório de Gul!-nl a z: cíácl::os} 'la olaria
fase; com consequen e passagens da d]scip]]na de Desenhe 'récn]=O f 4 Fá(altos na

5*.1 1 fapc'sta de Incli,lsáo da dísclpl-:a ç:ísi a 13 (4 c;iéditcs.f :'s :J:..:íi: fas : co:":
co:lscouente Fassagen'à da dlscif alr a de robabllidade e l:s:::'s:i=e. *.J- ::Êá(:l;:=;$~: E a.i
8 5fase.
$) F'r090sEa de inclusão Ja dísclollna Laboratório cle Física lz' =:'éeíi s. :'=: s fase.
coí'l consequente oa.ssagen-ü da :Jlsci lin de ?-'lecânlca dos Fiulcics í4 cíccltcs} l3aia

'.'l l::assagem Ga ciisc'll li;la J: ,,q:Hçi$1: ra !'dr cíádltcs} da. :3 í:.SE D:''3. , 5 f .s::; '.ci''
30r;$ Lãci"it junção das dlscííi lias I'vlccâ:lIGa do.s $éilc :s 1 : il ?::'t [..!b== ü'ilcz:
Jls lo ina da 6 i:ase il4 =ré-dlt:3sl:.

$l Ex:;luso:c de um esl:áll1l'o cle 13 ='éditos da 5 0= 6 }as::. üi ü,aTl:-:.c=. :lc es:#l;io de
ambas a$ fases ]6 crédltosl e Inclusão de mais c= : 'é:l{ s de a:.i.Idades
co=-:nleí-nen'íai'es.

g:l Exclusão das dísclFiinas F'ré.-f''o.leti3 de conclusão ds c!:r$o (2 créditos e
?/le;rolcFgla f2 crédl'Íclsl; e Ír.Glosa.:; =e iRIa dlseiÍ)iLHa de ?í í3Et:. Ü3 FL31'Cl3;r3r,: S dç)

Eíiç ã llaíla (P: i.feto In':sídlscipllrla!', ou P!'oleto er:l E:'!exala, CL c:cit;'3 no."l= -q:-:a

'=fll':a o$ obje'iívos da dlsclolinal car!'l a. créditos.
'hul) inclusão da disciplina de F'oltêlção .&mbíeiltai(qi«íe a:l-;alnq:-::e $:.à í'=- sé:irílõ.
fase da ênfase Susteníabiiída:ieji oRFã a fiada, qulrBta {:l.: se;«: :ase € c :ss a Je

=: $ 1;a$c
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retirada ou adiamento de alguma disciplina destas fases (a Prof. Mana Angeles será
a relatora).
11) A necessidade ou não da inclusão em alguma das fases seguintes de uma
disciplina sobre segurança do trabalho e ergonometria.
12) Modificação do texto no CAGR para que não haja menção ao oferecimento de
titulaçáo no final do primeiro ciclo (primeiros 3 anos, e 2880 h-a), com consequente
alteração posterior no PPC. O curso ainda terá um ciclo fundamental de 2880 h-a
durante 3 anos.
13) Revisão das ementas e bibliografias entre a l e 6 fase. Segue em anexo as
ementas que estão registrada no CAGR (arquivo pdf) e um arquivo que contem as
modificações nas ementas (verde é inclusão, vermelho é exclusão, amarelo é
atenção para uma possível necessidade de mudança, e azul são textos
complementares para avaliação)
14) Tabela de conversão de créditos para as atividades complementares (o Prof.
Maurício será o relator desse assunto).
1 5) Horário do próximo semestre e necessidades de professores (segue em anexo a
atualproposta de horário).
16) Outros que surgirem.

Atenciosamente,

)
Engenharia de Energia do

Campus Araranguá


