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Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às dezessete 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 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 N. 12; b) Vaga de efetivo que estava ocupada pelo Prof.
Fernando Guarda; c) Assuntos Gerais. a) Aprovação da ata N. 12:  A Ata 12/2020 foi
aprovada por  unanimidade  pelos  membros  do  colegiado.  b) Vaga de  efetivo  que estava
ocupada pelo Prof. Fernando Guarda: O professor Celso Becker Tischer expôs a situação
atual do curso em relação às vagas ociosas para professores efetivos. Atualmente o curso de
Engenharia Elétrica conta com dois professores substitutos e foi homologada recentemente a
nomeação  de  dois  professores  efetivos  na  área  de  Máquinas  Elétricas  e  Dispositivos  de
Potência. O curso possui também 2 vagas para efetivos que encontram-se com seus concursos
congelados em função da pandemia do Covid-19. A professora Cristiane Cauduro Gastaldini
salientou a necessidade de ofertar mais DCG’s no curso, pois nos últimos semestres foram
ofertadas apenas duas disciplinas devido a falta de professores. Ela lembrou que o curso de
Engenharia Elétrica sempre dependeu dos outros cursos para ofertar as DCG’s. O acadêmico
Gabriel Poetini de Souza concordou com a fala da professora Cristiane Cauduro Gastaldini e
complementou dizendo que os alunos reclamam por ter que procurar DCG’s de outros cursos
e que as vezes essas disciplinas não agregam tanto quanto uma disciplina específica do curso
de  Engenharia  Elétrica.  Quanto  a  vaga  de  efetivo  gerada  com  a  vacância  do  professor
Fernando Guarda existe a possibilidade de nomear o terceiro colocado do concurso da área de
Máquinas  Elétricas  e  Dispositivos  de  Potência,  processo  n.23081.005326/2019-94.  A
necessidade da nomeação do terceiro candidato foi analisada pelos membros do colegiado e,
por maioria de votos, decidiu-se por fazer uma revisão na distribuição das disciplinas por
professor antes de decidir sobre a nomeação do candidato.  c) Assuntos Gerais: Descubra -
O professor  Celso  Becker  Tischer  informou  que  amanhã  será  a  divulgação  do  curso  de
Engenharia Elétrica no Descubra, divididas em duas lives, uma exclusiva do curso e outra de
todos  os  cursos  do  Campus Cachoeira  do  Sul.  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 dezembro de 2020. 
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