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Aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às dez 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 Paulo César Vargas Luz, professor Dion Lenon Prediger Feil, 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 N. 15/2021; b) 

Coordenador substituto do curso; c) Membros do NDE; d) Processo de redistribuição de 

Marcelo Teixeira; e) Estágio obrigatório do aluno Bruno; f) Prorrogação dos efeitos do 

Plano de estágios e práticas do curso; g) Representação no colegiado de técnico 

administrativo em educação; h) Assuntos gerais. a) Aprovação da Ata N. 15/2021: A Ata 

15/2021 foi aprovada por unanimidade pelos membros do colegiado. b) Coordenador 

substituto do curso: Conforme acordado no momento da posse do professor Celso Becker 

Tischer como coordenador do curso de Engenharia Elétrica, a professora Cristiane Cauduro 

Gastaldini ficaria na função de coordenadora substituta por um curto período para auxiliar na 

adaptação do novo coordenador, já que ela estava à frente da coordenação por longo período. 

Em virtude disso, o professor Paulo César Vargas Luz foi indicado para substituir a professora 

Cristiane Cauduro Gastaldini como coordenador substituto do curso de Engenharia Elétrica. 

Em aprovação, a indicação do novo coordenador substituto foi aprovada por unanimidade. c) 

Membros do NDE: Em consulta aos professores do curso de Engenharia Elétrica com 

relação a disponibilidade para ser membro do NDE, o professor Nelson Knak Neto 

disponibilizou-se. Em aprovação, o colegiado aprovou a participação do professor Nelson 

Knak Neto como membro titular do NDE do curso de Engenharia Elétrica. d) Processo de 

redistribuição de Marcelo Teixeira: O Colegiado do curso de Engenharia Elétrica recebeu, 

para análise e parecer, o processo de redistribuição n. 23081.022497/2021-01, por meio do 

qual MARCELO TEIXEIRA requer redistribuição para a Universidade Federal de Santa 

Maria - Campus Cachoeira do Sul. Após análise do processo, foi verificado que o título de 

doutor de Marcelo Teixeira é na área acadêmica da subunidade destino. O Coordenador do 

curso esclarece que a subárea de interesse do requerente está sendo atendida por um docente 

desde 2017, contratado através de concurso público. Além disso, o professor Celso ressaltou 

que atualmente o curso possui dois concursos em andamento na área de Engenharia Elétrica. 

A professora Cristiane Cauduro Gastaldini lembrou que o processo de redistribuição de Diogo 

Ribeiro Vargas, nº 23081.066322/2019-82, que estava na mesma situação do processo de 

Marcelo Teixeira, foi arquivado sem análise por existir concurso na área em andamento. Desta 

forma, o colegiado do curso aprovou por unanimidade o parecer de que o perfil do requerente 

não atende as atuais necessidades do curso de Engenharia Elétrica. e) Estágio obrigatório do 

aluno Bruno: O professor Celso Becker Tischer apresentou os documentos de estágio 

obrigatório enviados pelo aluno Bruno Pereira do Nascimento, contendo Termo de 

Compromisso de Estágio Obrigatório e o Termo de Adesão ao Estágio. Após análise da 

documentação, o colegiado aprovou por unanimidade o estágio obrigatório do aluno Bruno 

Pereira do Nascimento. f) Prorrogação dos efeitos do Plano de estágios e práticas do 
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curso: O professor Celso Becker Tischer apresentou o Plano de Estágios e Práticas do curso 

de Engenharia Elétrica aprovado pela CADE, processo n. 23081.032751/2020-90, em 

atendimento a Resolução n. 24/2020/UFSM. Após análise, o colegiado aprovou a declaração 

que prorroga os efeitos do Plano de Estágios e Práticas do curso de Engenharia Elétrica 

apensado ao projeto pedagógico de curso considerando a publicação da Resolução n. 

42/2021/UFSM, que altera em partes a Resolução n. 24/2020/UFSM e autoriza a continuidade 

das ações do ensino no 1º semestre de 2021 por intermédio do regime de Exercícios 

Domiciliares Especiais (REDE). g) Representação no colegiado de técnico administrativo: 

A representante dos técnicos administrativos Gabriela Wioppiold Fritz solicitou o 

desligamento do colegiado em função da licença gestante que acontecerá em breve e após 

consulta aos servidores da Secretaria dos Cursos, sugeriu que a secretária dos cursos Daniele 

de Oliveira Freitas seja nomeada no seu lugar. Os membros do colegiado aprovaram por 

unanimidade a participação de Daniele de Oliveira Freitas, SIAPE 1952619, como 

representante titular dos técnicos administrativos no colegiado de Engenharia Elétrica. h) 

Assuntos gerais: REUNIÃO DOCENTES – Aconteceu no último dia 8 uma reunião com os 

docentes do curso de Engenharia Elétrica para recepção aos novos docentes e planejamento 

das atividades do semestre. Foi acordado a organização da Semana Acadêmica online, com 

minicursos, visitas técnicas online e palestras com egressos do curso e profissionais da área. 

Algumas atividades foram distribuídas entre os professores para auxiliar na organização. 

CONVITE – Foi enviado aos alunos um convite para visita técnica online na Usina Itaipu 

Binacional, que ocorrerá, provavelmente, entre 10 e 14 de maio, com no máximo 50 pessoas. 

As inscrições estão abertas para professores e alunos do curso. PLANOS DE ENSINO – A 

coordenação já está recebendo os processos dos planos de ensino de 2021/1 para análise. A 

análise será feita com o auxílio de uma comissão de professores, que será definida na próxima 

reunião, conforme foi realizado no semestre anterior. 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, 15 de abril de 2021. 
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