1

ATA N° 02/2019 DA REUNIÃO DO NÚCLEO

2

DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO

3

DE

4

ELÉTRICA DO CAMPUS JOINVILLE DO

5

IFSC, REALIZADA EM 05/09/2019.

BACHARELADO

EM

ENGENHARIA

6

Aos cinco dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, nas dependências do Instituto

7

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

8

quinze horas e quarenta e cinco minutos, reuniram-se os seguintes membros do Núcleo

9

Docente Estruturante do curso de Engenharia Elétrica do Campus Joinville do IFSC: Ary

10

Victorino Da Silva Filho, José Flavio Dums, Luís Sérgio Barros Marques e Joni Fusinato.

11

Além destes, também estava presente o professor da área de Eletroeletrônica e futuro

12

Coordenador do Curso de Engenharia Elétrica Jeferson Luiz Curzel. As seguintes

13

deliberações foram encaminhadas: 1) Foi lida e aprovada a ata 01/2019 do NDE. 2) Foram

14

repassados os seguintes avisos: a) O coordenador informou que o professor Michael está

15

com o filho doente, e teve que levar o garoto ao hospital, por isso não pode estar presente;

16

b) Esta reunião estava programada para acontecer no final do semestre passado, mas

17

devido ao calendário acadêmico apertado e as demandas de final e início de semestre, a

18

mesma teve que ser transferida para a presente data; c) O coordenador informou que o

19

curso participará do ENADE apenas com alunos ingressantes, pois nenhum aluno possui

20

mais de 80% do curso integralizado, como prevê o edital da avaliação. Para esta dição

21

foram inscritos 42 alunos, ingressantes em 2019; d) Foi relembrado que todo devem

22

fazerem a juntada de documentos visando a visita do MEC, bem como o coordenador

23

solicitou que os membros do NDE ajudem a lembrar os demais docentes do curso. A visita

24

ainda não tem data confirmada mas, segundo o Procurador Educacional, ela deve

25

acontecer ainda neste semestre; e) Sobre a busca de espaços para o atendimento ao

26

público pelo coordenador de curso, atendimento a alunos pelos docentes e espaço de

27

convivência dos docentes, o coordenador informou que já foram feitas solicitações via e-

28

mail e também conversas pessoais com a direção do campus. Esta tem se mostrado

29

resistente à algumas modificações devido a contenção de recursos, mas o professor

30

Rodrigo Coral tem ajudado bastante nesta negociação; f) Por fim, como último aviso, foi
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31

informado que já foi escolhido o representante discente do Colegiado do Curso. Apenas

32

uma aluna demonstrou interesse na função, de forma que não foi preciso realizar eleição.

33

A portaria para sua nomeação já foi solicitada e deverá ser expedida na próxima semana.

34

3) Por solicitação do Chefe de Ensino do campus, foi trazido à discussão a possibilidade de

35

atribuição de pesos diferenciados às áreas do conhecimento avaliadas pelo SISU, para

36

ingresso no curso de Engenharia Elétrica. Após algumas ponderações o NDE optou por

37

manter como está, ou seja, peso 2 para a área de Matemática e peso 1 para as demais

38

áreas e para a redação. 4) Na sequência foi posto em discussão o relatório de Análise das

39

Referências Bibliográficas do PPC de Engenharia Elétrica. O mesmo foi aprovado por

40

unanimidade, na condição de que as sugestões de alteração propostas pelos docentes

41

sejam implementadas na reestruturação do curso, que será feita por consequência da

42

curricularização da extensão. 5) Como último ponto de pauta, foi colocada em discussão a

43

minuta do Regimento do NDE. Esta foi aprovada por unanimidade. 6) Após vencida a pauta,

44

os membros solicitaram a palavra. O professor Luis Marques comentou saber que existem

45

alunos que retêm os livros durante o semestre. Uma vez que conseguem um empréstimo

46

eles optam por não devolver o livro e pagar multa, para poder permanecer com o livro

47

durante o semestre. Neste sentido verifica-se que é necessário a aquisição de mais

48

exemplares, como encaminhado pelos docentes no relatório anteriormente aprovado. Além

49

disso, foi sugerida a adoção de alguma política que obrigue o aluno a estar em dia com a

50

biblioteca para poder efetuar a matrícula no próximo semestre, ou ainda a adoção de multa

51

progressiva, de forma a desestimular a prática adotada pelos discentes. Essas sugestões

52

serão levadas a direção de ensino assim que possível. Na sequência os professores José

53

Flavio e Jeferson Curzel trouxeram à discussão a curricularização da extensão. Os dois

54

comentaram o que presenciaram ao participar de um Fórum na ACIJ, onde outras

55

instituições apresentaram seus trabalhos neste viés. Após conversas foi cogitada a

56

possibilidade da criação de duas disciplinas de TCC, com aumento da carga horária total

57

destinada ao trabalho de conclusão de curso e redução da carga horária de estágio, e que

58

estes

59

aproximadamente metade da carga horária que precisa ser destinada a extensão. O resto

60

da carga horária de extensão poderia ser distribuída nas UCs de Projeto Integrador II e III,

61

e em outras UCs a serem discutidas posteriormente. Os membros do NDE acharam a

trabalhos

sejam

vinculados

à

extensão. Assim

será

possível

abranger
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62

proposta interessante e ficaram de refletir a este respeito. Não havendo mais nada a tratar,

63

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

64

assinada por todos após a sua leitura e aprovação.

65

Membro do NDE

Assinatura

66

Ary Victorino Da Silva Filho

_______________________________

67

Joni Fusinato

_______________________________

68

José Flavio Dums

_______________________________

69

Luís Sérgio Barros Marques

_______________________________

70

Jeferson Luiz Curzel

_______________________________
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