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Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às dez 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, professor Paulo César
Vargas  Luz,  o  acadêmico  Gabriel  Poetini  de  Souza  e  a  representante  dos  técnicos
administrativos em educação Gabriela Wioppiold Fritz. A professora Débora Faoro teve sua
ausência justificada. 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. 14; b)  Oferta de
disciplinas para 2021/1; c) Vaga Prof. Efetivo; d) Estágios não obrigatórios; e) Colegiado
do curso; f) Assuntos gerais. a) Aprovação da ata N. 14: A Ata 14/2020 foi aprovada por
unanimidade  pelos  membros  do  colegiado.  b)  Oferta  de  disciplinas  para  2021/1:  O
professor Celso Becker Tischer apresentou a versão final da oferta de disciplinas para 2021/1
e frisou que serão ofertadas todas as disciplinas regulares do currículo, devido à possibilidade
de um planejamento junto a direção, coordenadoria acadêmica e comissão e biossegurança
para utilização dos laboratórios do curso para as aulas práticas. Tal possibilidade veio com a
aprovação do calendário acadêmico e a alteração da Resolução 024/2020 que regula o modo
REDE.  Foi  necessário redistribuir  algumas disciplinas  entre  os  professores  em função do
processo seletivo para professor substituto, onde o candidato nomeado não pretende assumir,
sendo necessário aguardar a nomeação do próximo candidato classificado, que é a professora
Criciéle Castro Martins.  c) Vaga Prof. Efetivo: O professor Celso Becker Tischer informou
que recebeu a notícia de que existe a possibilidade da realização de concurso para professor
efetivo para o próximo mês, para ocupar a vaga que o curso possui. Em regime de votação,
decidiu-se por não nomear o candidato aprovado em concurso finalizado, pois no momento
não  há  necessidade  na  área  do  concurso  e  então  aguardar  a  retomada  dos  concursos
congelados, para definir a distribuição das disciplinas conforme PPC novo. d) Estágios não
obrigatórios:  O  professor  Celso  Becker  Tischer  apresentou  os  documentos  de  estágio
recebidos e os mesmos foram analisados pelos membros do colegiado. Em regime de votação,
por unanimidade, foram aprovados os estágios não obrigatórios dos alunos Cesar Conde de
Lima Junior, Eduardo Silva Carlos, Gabriel  Dellazari,  Poleana Gehrke,  Guilherme Rech e
Eduardo Dorneles  Silveira.  e)  Colegiado do curso:  Em consulta  aos  professores  sobre o
interesse de compor o colegiado do curso de Engenharia Elétrica, somente o professor Dion
Lenon  manifestou-se  positivamente.  Em  regime  de  votação,  o  colegiado  aprovou,  por
unanimidade, o professor Dion Lenon Prediger Feil como membro titular do colegiado do
curso  de  Engenharia  Elétrica.  f)  Assuntos  gerais:  FORMATURA –  O  professor  Celso
Becker Tischer comentou que a formatura da quarta turma de Engenharia Elétrica aconteceu
no dia  18  de  fevereiro  e  agradeceu  o  apoio  dos  organizadores  do  evento.  FÉRIAS – O
professor Celso Becker Tischer informou que entrará em férias na próxima semana, quando a
coordenação  estará  a  cargo  da  coordenadora  substituta,  professora  Cristiane  Cauduro
Gastaldini.  Nada mais  havendo a tratar,  eu,  Gabriela  Wioppiold  Fritz,  secretária,  lavrei  a
presente ata, que vai assinada por mim e pelos demais participantes à reunião. Cachoeira do
Sul, 19 de fevereiro de 2021.
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