1
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N°

03/2019

DA

2

COLEGIADO

3

BACHARELADO

4

ELÉTRICA DO CAMPUS JOINVILLE DO

5

IFSC, REALIZADA EM 10/07/2019.

DO
EM

REUNIÃO

DO

CURSO

DE

ENGENHARIA

6

Aos dez dias do mês de julho de dois mil e dezenove, nas dependências do Instituto Federal

7

de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina - IFSC, Campus Joinville, às quinze

8

horas e trinta minutos, reuniram-se os seguintes membros do colegiado do curso de

9

Engenharia Elétrica do Campus Joinville do IFSC: Anael Preman Krelling, Ary Victorino da

10

Silva Filho, Joni Fusinato, Jorge Roberto Guedes, Jose Flavio Dums, Luis Eduardo Nolasco

11

(suplente TAE), Luis Mariano Nodari, Michael Klug. As seguintes deliberações foram

12

encaminhadas: 1) A reunião iniciou com o coordenador apresentado a pauta e em seguida

13

colocando em aprovação as atas das reuniões 01 e 02 de 2019. Estas foram lidas e

14

aprovadas por unanimidade. 2) Dando sequência a reunião o Coordenador do Curso

15

passou aos informes: a) Em relação à eleição do membro discente deste colegiado, o

16

coordenador informou que somente uma aluna manifestou interesse em fazer parte, após

17

duas consultas fomentadas pela coordenação. Diante disso não será preciso realizar a

18

eleição. Ficou acertado que no início do semestre 2019/2 ela será nomeada para o cargo,

19

juntamente com um suplente de sua indicação; b) Também foi informado aos membros do

20

colegiado sobre os canais oficiais de divulgação dos documentos pertinentes a este

21

Colegiado, ao NDE e da Coordenação de Curso, sendo eles o site do campus para os dois

22

primeiros órgãos, e o site do SIGAA para o terceiro; c) Por fim, foi dado o informe de que o

23

curso passará pela avaliação do ENADE no segundo semestre contudo, como não haverá

24

alunos concluintes, não haverá a aplicação de prova, apenas o cadastro dos alunos

25

ingressantes em 2019/1. 3) Seguindo a reunião, foi posta em análise a minuta do

26

Regimento do Colegiado do Curso. Após análise este foi aprovado por unanimidade. 4) Na

27

sequência se deu a análise da minuta do Instrumento de Autoavaliação do Colegiado do

28

Curso. Após ponderações este foi aprovado por unanimidade, com a inclusão de um artigo

29

que estabeleça a periodicidade anual de aplicação do referido instrumento, sempre no

30

último trimestre do ano. 5) Seguindo a reunião, foi posto em apreciação a minuta do
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31

Regulamento para atuação e elaboração do Plano de Ação pelo Coordenador de Curso.

32

Esta foi aprovado por unanimidade. 6) Em seguida o coordenador colocou em discussão a

33

minuta do Instrumento de Avaliação da Coordenação do Curso. Diante de muitas

34

discussões não foi possível estabelecer consenso, de onde ficou decidido que o

35

instrumento proposto deve ser alterado, buscando avaliar itens mais formais e menos

36

subjetivos. Este documento será então reescrito e submetido à aprovação em reunião futura

37

deste colegiado. 7) Em seguida foi posta em discussão a minuta de um Instrumento de

38

Avaliação do Curso pelos Discentes. Após análises chegou-se ao entendimento de que esta

39

função já é suprida pelos instrumentos propostos no Conselho de Classe, não havendo a

40

necessidade de criar um novo instrumento. Sendo assim a minuta proposta não foi

41

aprovada e decidiu-se por não buscar reformulá-la neste momento. 8) Para finalizar a

42

apreciação de documentos, o coordenador colocou em discussão o seu Plano de Ação para

43

2019/1. Como essa ferramenta ainda não era prevista, tendo em vista que o Regimento da

44

Coordenação de Curso foi aprovado na presente data, o coordenador elaborou seu plano

45

de ação e o executou no decorrer do semestre vigente, sendo que agora ele o disponibilizou

46

para avaliação e aprovação por este colegiado. O plano de ação foi aprovado por

47

unanimidade. 9) para finalizar a reunião o coordenador informou que a minuta do

48

Regimento dos TCCs e Projetos Integradores está em elaboração, sendo que ela deverá

49

entrar na pauta da próxima reunião. Da mesma forma, as Regras de Utilização dos

50

Laboratórios da Área Elétrica já está escrita e deverá ser aprovada em breve, em uma

51

reunião da Coordenação de Eletroeletrônica, visto que o uso dos Laboratório é

52

compartilhado por outros cursos da coordenação. Não havendo mais nada a tratar,

53

declarou-se encerrada a reunião, cuja ata foi lavrada por mim, José Flavio Dums e será

54

assinada por todos após a sua leitura e aprovação

55

Membro do Colegiado

Assinatura

56

Anael Preman Krelling

_______________________________

57

Ary Victorino da Silva Filho

_______________________________

58

Joni Fusinato

_______________________________
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59

Jorge Roberto Guedes

_______________________________

60

José Flavio Dums

_______________________________

61

Luis Eduardo Nolasco

_______________________________

62

Luis Mariano Nodari

_______________________________

63

Michael Klug

_______________________________
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