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ATA DA 10ª REUNIÃO DO 
COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA 2020

Aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às dezesseis horas e trinta
minutos, 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 Paulo César Vargas Luz,  acadêmico  Gabriel Poetini de
Souza,  acadêmico  Pablo  Henrique  Costa  da  Silva  Loureiro e  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 9/2020; b) Orientações de alunos no TCC; c) Solicitação de docência orientada na
disciplina de Subestações de Energia Elétrica; d) Estágio curricular dos alunos Mireli e
Ian; e)  Planos de ensino para o segundo semestre;  f)  Ajuste de matrícula e matrícula
extracurricular; g) Colegiado do Curso de Eng. Elétrica; h) Pré-requisitos; i) Assuntos
gerais.  a)  Aprovação da ata 9/2020:  A Ata 9/2020 foi  aprovada por  unanimidade pelos
membros  do  colegiado.  b)  Orientações  de  alunos  no  TCC:  O  professor  Celso  Becker
Tischer trouxe para apreciação do colegiado duas solicitações de alunos, onde uma solicitação
é para o aluno ser orientado na disciplina de TCC por um professor pertencente ao núcleo
básico e outro aluno solicita autorização para ser orientado por um professor substituto. Em
análise, o colegiado aprovou a criação de duas novas turmas de TCC I, ministradas pelos
professores Jocenir Boita e Dion Lenon Prediger Feil, levando em conta que os dois alunos já
participam de  projetos  desses  professores  e  o  professor  substituto  já  tem sua  nomeação
homologada em concurso para professor efetivo do campus Cachoeira do Sul. c) Solicitação
de docência orientada na disciplina de Subestações de Energia Elétrica:  A coordenação
do curso de Engenharia Elétrica recebeu um pedido de docência orientada pelo discente do
PPGEE,  Hilquias  Silva  Epalanga Chiquete,  para  a  disciplina  CSEE4056  -  Subestação de
Energia Elétrica ministrada pela professora Laura Lisiane Callai dos Santos. Após análise, o
colegiado verificou que o discente está  de acordo com as  normas do PPGEE e possui  a
formação necessária para ministrar a disciplina,  assim o pedido de docência orientada foi
aprovado. d) Estágio curricular dos alunos Mireli e Ian: Os planos e termos de estágio dos
alunos Miréli Binder Vendruscolo e Ian Castanho Corrêa foram analisados e aprovados pelo
colegiado. e)  Planos de ensino para o segundo semestre:  A Coordenadoria Acadêmica do
Campus Cachoeira do Sul sugeriu que todos os planos de ensino de 2020/2 sejam tramitados
no portal do professor até o dia 11 de novembro, com isso o professor Celso Becker Tischer
informou que encaminhará os processos aos membros do colegiado, para análise. f) Ajuste de
matrícula e  matrícula extracurricular:  O professor Celso Becker  Tischer  informou que
iniciou hoje o ajuste de matrícula do curso de Engenharia Elétrica e a solicitação de matrícula
extracurricular,  através de formulário online.  Os alunos ainda terão a opção de realizar  a
matrícula extracurricular pelo Portal do Aluno nos dias 26 e 27 de outubro. Salientou-se a
necessidade de matricular os alunos prováveis formandos (que estão com as disciplinas em
situação  incompleto)  em  alguma  disciplina  neste  semestre  para  manter  o  vínculo.  g)
Colegiado do Curso de Eng. Elétrica: O colegiado do curso de Engenharia Elétrica está
incompleto,  com  uma  vaga  para  professor,  em  decorrência  da  nomeação  do  professor
Fernando Guilherme Kaehler Guarda em concurso para outro campus da UFSM. Será enviado
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e-mail  para  todos  os  professores  do  curso  de  Engenharia  Elétrica  para  consultar  sobre  o
interesse dos mesmos em fazer parte do colegiado. h)  Pré-requisitos:  Algumas disciplinas
não  foram  ministradas  pelo  modo  REDE  em  2020/1,  com  isso  alguns  alunos  serão
prejudicados.  Para minimizar  o prejuízo,  o colegiado decidiu liberar  os  pré-requisitos  das
disciplinas  que  não  foram  ministradas  no  primeiro  semestre.  Outras  solicitações  serão
analisadas individualmente.  i) Assuntos gerais:  O professor Celso Becker Tischer pediu o
apoio dos professores do colegiado para realizar uma Aula Inaugural para a recepção dos
novos  alunos  do  curso  de  Engenharia  Elétrica,  apresentando  os  setores  do  campus  e  os
professores do curso. A recepção ficou pré-agendada para o dia 21 de outubro, quarta-feira, às
14h.  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, 15 de outubro de 2020. 
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