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Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às  dezessete horas,  por
videoconferência,  reuniu-se  o  Colegiado  do  Curso  de  Engenharia  Elétrica  do  Campus
Cachoeira  do  Sul,  sob  a  Coordenação  da  Professora  Cristiane  Cauduro  Gastaldini,
coordenadora  do  curso.  Estavam  presentes:  professor  Celso  Becker  Tischer,  professora
Débora Faoro, professor Fernando Guilherme Kaehler Guarda, professor Paulo César Vargas
Luz, o acadêmico Pablo Henrique Costa da Silva Loureiro e a representante dos técnicos
administrativos  em  educação  Gabriela  Wioppiold  Fritz.  Dando  início  à  Sessão,  a
Coordenadora deu as boas-vindas a todos os  presentes e desejou pleno êxito nos trabalhos
realizados.  Dando  continuidade,  a  coordenadora  procedeu  à  leitura  dos  processos  no
Expediente: a) Processos de Redistribuição; b) Definição do coordenador pró-tempore; c)
Atividades no modo REDE; d) Assuntos Gerais.  a) Processos de Redistribuição: O curso
de Engenharia Elétrica recebeu três processos de redistribuição para análise. O primeiro é o
processo  nº  23081.058668/2019-15  -  Alexandre  Batista  de  Jesus  Soares.  O  segundo  é  o
processo nº 23081.066322/2019-82 - DIOGO RIBEIRO VARGAS. O terceiro é o processo nº
23081.020279/2020-42  -  LUCAS  FEKSA RAMOS.  Em  parecer,  a  PPGEE/UFSM  não
aprovou os 3 candidatos como membros do programa. A área do doutorado dos mesmos é em
Engenharia Elétrica. O colegiado não tem interesse nas redistribuições, já que não há vagas
disponíveis no momento. Ressalta-se que o diploma de Graduação do candidato Lucas Feksa
Ramos é em Ciência e Tecnologia, não sendo na área de Engenharia Elétrica. b) Definição do
coordenador pró-tempore:  em função do vencimento  do prazo de 4 anos da  professora
Cristiane  Cauduro  Gastaldini  no cargo de coordenadora  do curso de  Engenharia  Elétrica,
houve  a  necessidade  de  eleger  um  coordenador  pró-tempore.  O  professor  Celso  Becker
Tischer, atualmente coordenador substituto do curso, demonstrou interesse em assumir a vaga
em questão. Então, o colegiado sugere à Direção do Campus a nomeação do professor Celso
Becker Tischer como coordenador pró-tempore e a  professora  Cristiane Cauduro Gastaldini
como  coordenadora  substituta. c) Atividades  no  modo  REDE:  67  alunos  do  curso  de
Engenharia Elétrica responderam o questionário sobre as atividades no modo REDE. Cerca de
90%  dos  alunos  responderam  que  estão  utilizando  o  modo  REDE.  Sobre  o  nível  de
aprendizagem, cerca de 25% respondeu “bom”. Sobre as maiores dificuldades encontradas no
modo  de  ensino,  destacam-se  dificuldade  de  comunicação  e  excesso  de  atividades.  A
professora  Cristiane Cauduro Gastaldini ressaltou que algumas disciplinas não estão sendo
ministradas  pelo  modo REDE porque os  professores  das  mesmas ainda  não entraram em
exercício. O DAEN realizou uma pesquisa entre os alunos dos cursos da UFSM-CS para saber
a  opinião  dos  mesmos  sobre  o  cancelamento  do  semestre  atual.  Foram  recebidas  383
respostas, dentre as quais 60,1% optam pelo cancelamento do semestre, enquanto 39,9% não
desejam  o  cancelamento.  Tais  resultados  serão  levados  para  as  discussões  dos  órgãos
estudantis. O professor  Celso Becker Tischer sugeriu que seja feito um levantamento junto
aos professores para saber quais ações estão tendo bom resultado nas aulas ministradas pelo
modo REDE, com a finalidade de ajudar a todos os professores e alunos para um melhor
aprendizado. Relatos dão conta de que alguns alunos estão sentindo-se angustiados em relação
às  disciplinas  que  não estão  sendo ministradas  pelo  modo REDE.  A professora  Cristiane
Cauduro Gastaldini enfatizou que as disciplinas não ministradas pelo modo REDE e as aulas
práticas serão ministradas sem prejuízo no retorno das atividades presenciais.  O acadêmico
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Pablo Henrique Costa da Silva Loureiro manifestou-se para relatar os anseios dos alunos. Ele
acha  importante  uma  reunião  da  coordenação  com  os  alunos  por  videoconferência  para
esclarecer algumas dúvidas.  d)  Assuntos Gerais:  Nenhum assunto foi tratado.  Nada mais
havendo  a  tratar,  eu,  Gabriela  Wioppiold  Fritz,  Secretária,  lavrei  a  presente  ata,  que  vai
assinada por mim, pela Coordenadora e pelos demais participantes à reunião. Cachoeira do
Sul, 26 de maio de 2020. 
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