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ATA DA 12ª REUNIÃO DO 
COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA 2020

Aos  nove dias  do mês de  dezembro 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  Débora  Faoro,  professor  Paulo  César  Vargas  Luz,
acadêmico Gabriel Poetini de Souza e representante dos técnicos administrativos em educação
Gabriela Wioppiold Fritz. A professora Cristiane Cauduro Gastaldini justificou sua ausência.
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  N.  11;
b) Tramitação por ad referendum dos planos de ensino 2020-2; c) Análise do estágio não
obrigatório  da  aluna  Ana  Luiza  Tupam  Miguel  Moreno;  d)  Análise  de  estágio
obrigatório  do aluno Thales  Loebens;  e)  Rescisão de contrato de prof.  substituto;  f)
Seleção para prof. substituto na área de instalações elétricas; g) Mudança do laboratório
do curso de EE para o prédio Q5Lab1; h) Grupo de pesquisa GPSIS: Memorando 07 e
e-mail  de  solicitação  de  espaço  físico;  i)  Oferta  de  disciplina  professor  António;  
j)  Assuntos  Gerais.  a)  Aprovação  da  ata  11/2020:  A Ata  11/2020  foi  aprovada  por
unanimidade pelos membros do colegiado. b) Tramitação por ad referendum dos planos de
ensino  2020-2:  os  planos  de  ensino  foram analisados  pela  comissão  definida  na  reunião
anterior e aprovados por ad referendum após os ajustes necessários, devido à necessidade de
disponibilizar  os  planos  de  ensino  aos  alunos  após  30  dias  do  início  das  aulas.  O  ad
referendum foi  aprovado  por  unanimidade  pelo  colegiado.  c)  Análise  do  estágio  não
obrigatório da aluna Ana Luiza Tupam Miguel Moreno:  Após análise dos documentos
recebidos, o colegiado aprovou o estágio não obrigatório da aluna Ana Luiza Tupam Miguel
Moreno. d) Análise de estágio obrigatório do aluno Thales Loebens:  Após análise dos
documentos recebidos, o colegiado aprovou o estágio obrigatório do aluno Thales Loebens. e)
Rescisão de contrato de Prof. substituto: o Campus Cachoeira do Sul recebeu três vagas de
professores  efetivo,  com  isso  foi  solicitada  a  devolução  de  três  vagas  de  professores
substitutos, por este motivo foi necessário rescindir imediatamente o contrato dos professores
Vanessa de Conto, Ronaldo Guisso e Gustavo Pires. O professor Ronaldo Guisso ministrava
duas  disciplinas  do curso de  Engenharia  Elétrica,  que foram assumidas  pelos  professores
Celso Becker Tischer (CSEE4029 - Circuito Digitais II) e Paulo César Vargas Luz (CSEE037
- Medidas Elétricas e Eletrônicas). f) Seleção para prof. substituto na área de instalações
elétricas:  o professor Celso Becker Tischer informou que será realizada no próximo dia 15
(quinze) a seleção online para professor substituto na área de instalações elétricas. O processo
seletivo  possui  21  (vinte  e  um)  inscritos  e  a  banca  será  composta  pela  professora  Laura
Lisiane Callai dos Santos (presidente), António Manuel Santos Spencer Andrade, Aécio de
Lima Oliveira e Luiz Fernando de Freitas Gutierres. g) Mudança do laboratório do curso de
EE para o prédio Q5Lab1: o professor Celso Becker Tischer informou que foi comunicado
que já estão liberadas as salas de laboratórios para o curso de Engenharia Elétrica no prédio
Q5Lab1, sendo necessário realizar a mudança do laboratório de ensino do curso. A previsão
da mudança é para o mês de janeiro.  h) Grupo de pesquisa GPSIS - Memorando 07 e e-
mail de solicitação de espaço físico: O curso de Engenharia Elétrica solicitou a direção do
Campus  espaço  físico  para  o  desenvolvimento  de  projetos  P&D.  A direção  do  Campus
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recomendou que os grupos de pesquisa sejam acolhidos nas novas salas de laboratórios que
foram disponibilizadas para o curso de Engenharia Elétrica no segundo pavimento do prédio
Q5Lab1.  i)  Oferta de disciplina professor António:  O professor  António Manuel Santos
Spencer Andrade solicita a criação da disciplina CSEEXXXX - Conversores Elevadores e
Abaixadores de Tensão, aprovada pelo PPGEE. O colegiado aprovou a criação da disciplina,
com a  condição  que  os  alunos  do  curso  de  Engenharia  Elétrica  também possam cursar.
j)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, pelo Coordenador
e pelos demais participantes à reunião. Cachoeira do Sul, 09 de dezembro de 2020. 
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