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Aos dezesseis dias do mês de setembro 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 do professor Celso Becker Tischer, coordenador do
curso. Estavam presentes: professora Cristiane Cauduro Gastaldini, professora Débora Faoro,
professor  Fernando  Guilherme  Kaehler  Guarda,  professor  Paulo  César  Vargas  Luz,  o
acadêmico  Gabriel  Poetini  de  Souza  e  a  representante  dos  técnicos  administrativos  em
educação Gabriela Wioppiold Fritz. Dando início à Sessão, o Coordenador deu as boas-vindas
a todos os presentes e desejou pleno êxito nos trabalhos realizados. Dando continuidade, o
coordenador procedeu à leitura dos processos no Expediente: a) Aprovação da ata 7/2020; b)
Análise  das  ACGs;  c)  Monitorias  para  2020-2;  d)  Atualização  do  site  do  curso;  e)
Assuntos gerais. a) Aprovação da ata 7/2020: A ata 7/2020 foi aprovada por unanimidade.
b) Análise das ACGs: Em virtude do novo sistema de solicitação de ACGs, pelo Portal do
Aluno, a coordenação do curso recebeu grande quantidade de processo para análise, sendo
necessário  eleger  uma comissão  para  auxiliar  neste  trabalho.  Os  professores  Paulo  César
Vargas Luz e Cristiane Cauduro Gastaldini prontificaram-se para auxiliar na atualização do
sistema  e  análise  das  ACGs.  c)  Monitorias  para  2020-2:  Após  análise  e  discussão,  o
colegiado estipulou que o curso de Engenharia Elétrica necessita de três vagas para monitores,
com a seguinte ordem de prioridade: 1 vaga para Circuitos Elétricos I e II e Eletrotécnica
(junto com EM e EA), 1 vaga para Eletromagnetismo (junto com EE e ETL) e 1 vaga para
Circuitos Digitais I e II. d) Atualização do site do curso: O professor Celso Becker Tischer
apresentou ao colegiado as mudanças já realizadas no site do curso, referentes a normas de
TCC e estágio, ACGs, orientações sobre as atividades durante a pandemia de COVID-19.
Alguns itens ainda serão atualizados, que são as Atas do colegiado e NDE, TCCs dos alunos,
empresas parceiras para estágio e demais notícias de interesse do curso. e)Assuntos gerais: O
professor Celso Becker Tischer comunicou que o processo de recurso do concurso na área de
Máquinas Elétricas 23081.065669/2019-16 encontra-se na etapa de avaliação pela CLN do
Campus e ainda tem um longo trajeto até a finalização, para ser possível a nomeação dos
aprovados de tal concurso. Em relação aos processos de redistribuição recebidos e negados
anteriormente, o colegiado deixou em aberto a possibilidade de reavaliá-los, o assunto será
tratado  em  outra  reunião.  O  professor  Celso  Becker  Tischer  informou  aos  membros  do
colegiado que sugeriu à CAC-CS que formule um e-mail  com perguntas e respostas para
enviar  aos  professores,  contendo  as  possíveis  dúvidas  que  poderão  surgir  em  relação  à
finalização das disciplinas no modo REDE. Sugeriu também que a  Secretaria  dos Cursos
elabore um e-mail nos mesmos moldes, direcionado aos alunos, tentando sanar as dúvidas
mais frequentes para a recuperação das atividades no calendário suplementar. A professora
Cristiane Cauduro Gastaldini sugeriu que seja feita aos alunos e servidores uma apresentação
formal dos novos coordenadores de curso. O professor Paulo César Vargas Luz informou que
foi  elaborada  uma cartilha  contendo  as  regras  e  instruções  para  retirada  de  materiais  do
laboratório de Engenharia Elétrica para usar em casa durante a pandemia. Nada mais havendo
a tratar, eu, Gabriela Wioppiold Fritz, secretária, lavrei a presente ata, que vai assinada por
mim,  pelo  Coordenador  e  pelos  demais  participantes  à  reunião.  Cachoeira  do Sul,  16 de
setembro de 2020. 
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