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ATA 17ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE  

ENGENHARIA ELÉTRICA 

Aos treze dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por 

videoconferência pela plataforma “Google Meet”, através do link meet.google.com/rnb-novp-

uhg, embasada na Portaria nº 98042 de 23 de abril de 2020 do Gabinete do Reitor da UFSM, 

reuniu-se o Colegiado do Curso de Engenharia Elétrica sob a Presidência do Professor Celso 

Becker Tischer, Coordenador do Curso com o objetivo de deliberar sobre a seguinte pauta: 1) 

Homologação da ata número 016 por ad referendum; 2) Plano de Docência Orientada para 

disciplina CSEE4055 Sistemas Elétricos de Potência II; 3) Plano de Docência Orientada para 

disciplina CSEE4024 Organização e Administração de Empresas; 4) Avaliação do recurso 

para registro de ACG; 5) Distribuição dos planos de ensino que estão na caixa postal da 

Coordenação do Curso para a realização das análises; 6) Estágios: a) Estágios Obrigatórios: 

dos discentes Luis Melo, Matheus Dottes e Pablo Loureiro; b) Estágios não obrigatórios: dos 

discentes Cesar Teixeira, Guilherme Pfluck, Gustavo Stefen e Regis Trein. 7) Assuntos 

gerais. No expediente, fizeram-se presentes os seguintes membros: Profª. Cristiane Cauduro 

Gastaldini, Profª. Débora Faoro, Prof. Dion Lenon Prediger Feil, Prof. Paulo César Vargas 

Luz, e o discente Gabriel Poetini. O Presidente, Prof. Celso Becker Tischer deu as boas-

vindas a todos os presentes, desejou pleno êxito aos trabalhos realizados e, inicialmente, 

solicitou a alteração da pauta. Ele pediu a inclusão de um novo ponto de pauta, que se tratou 

da deliberação do Colegiado sobre o Memorando Circular Nº. 002/2021-

COPA/PROGRAD/UFSM para o Edital de Ingresso para Imigrantes e Refugiados, antes do 

ponto de pauta número sete, Assuntos gerais.  Além desta inclusão, o Coordenador solicitou a 

exclusão do ponto de pauta número quatro, que se tratou da avaliação do recurso para registro 

de atividades complementares de graduação (ACG). O Prof. Celso Tischer explica que este 

assunto já foi resolvido pela Coordenação do Curso com o aluno interessado. Em discussão, 

sobre mais alguma inclusão de pauta, a Profª. Cristiane Gastaldini pediu a inclusão de novo 

ponto de pauta, que se tratou da definição de um cronograma de reuniões de colegiado. Ficou 

definido que este ponto será discutido antes do ponto de pauta número sete, Assuntos gerais. 

Em regime de votação, por unanimidade, a alteração da pauta foi aprovada que passou a ter a 

seguinte redação: “1) Homologação da ata número 016 por ad referendum; 2) Plano de 

Docência Orientada para disciplina CSEE4055 Sistemas Elétricos de Potência II; Plano de 

Docência Orientada para disciplina CSEE4024 Organização e Administração de Empresas; 3) 

Distribuição dos planos de ensino que estão na caixa postal da Coordenação do Curso para a 

realização das análises; 4) Estágios: a) Estágios Obrigatórios: dos discentes Luis Melo, 

Matheus Dottes e Pablo Loureiro; b) Estágios não obrigatórios: dos discentes Cesar Teixeira, 

Guilherme Pfluck, Gustavo Stefen e Regis Trein. 5) Memorando Circular Nº. 002/2021-

COPA/PROGRAD/UFSM - Edital de Ingresso para Imigrantes e Refugiados 6) Cronograma 

de reuniões do colegiado para o primeiro semestre de 2021 e 7) Assuntos gerais.”. Na 

sequência, a ordem do dia foi: 1) Homologação da ata número 016 por ad referendum: o Prof. 

Celso Tischer explicou que a ata nº. 016 foi aprovada em Ad referendum, em resposta aos 

prazos exíguos para o atendimento das seguintes demandas: aprovação da prorrogação do 

Plano de Estágios e Práticas do Curso; a deliberação sobre o processo de redistribuição do 

Docente Marcelo Teixeira, e demais pautas que precisaram ser aprovadas com urgência 

naquele período. No próximo ponto de pauta, 2) Plano de Docência Orientada para 

disciplina CSEE4055 Sistemas Elétricos de Potência II; Plano de Docência Orientada para 

disciplina CSEE4024 Organização e Administração de Empresas: o processo administrativo 

nº. 23081.035313/2021-64, trata-se do Plano de Estágio Docência do acadêmico Leonardo 

Hautrive Medeiros, graduado em Engenharia Elétrica e doutorando do Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Elétrica (PPGE) na UFSM, Santa Maria. O discente solicita a 
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docência orientada na disciplina CSEE4055 Sistemas Elétricos de Potência II, sob a regência 

do Prof. Dion Lenon Prediger Feil, no Curso de Engenharia Elétrica da UFSM Campus 

Cachoeira do Sul. O orientador do doutorando é o Prof. Tiago Bandeira Marchesan e a carga 

horária da disciplina que o discente deverá cumprir será de 18 horas/atividades, durante o 

primeiro semestre letivo do ano de 2021. Em discussão sobre este pedido, sem mais 

manifestações. Em votação, sem ressalvas, o Plano de Estágio Docência do acadêmico 

Leonardo Hautrive Medeiros foi aprovado por unanimidade neste Colegiado. O outro pedido 

trata-se do Plano de Estágio Docência do acadêmico Pedro Lucas Cruz, graduado em 

Engenharia Civil e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção 

(PPGP) da UFSM, Santa Maria. O discente solicita a docência orientada na disciplina 

CSEE4024 Organização e Administração de Empresas, sob a regência do Prof. Lucas Veiga 

Avila, no Curso de Engenharia Elétrica da UFSM Campus Cachoeira do Sul. O orientador do 

doutorando é o Prof. Lucas Veiga Avila e a carga horária da disciplina que o discente deverá 

cumprir será de 60 horas/atividades, durante o primeiro semestre letivo do ano de 2021.  Em 

discussão sobre este pedido, sem mais manifestações. Em votação, sem ressalvas, o Plano de 

Estágio Docência do acadêmico Pedro Lucas Cruz foi aprovado por unanimidade neste 

Colegiado. 3) Distribuição dos planos de ensino que estão na caixa postal da Coordenação do 

Curso para a realização das análises; o Prof. Celso explica que a Coordenação tem recebido os 

planos de ensino de 2021/1 e considera importante a disponibilização destes planos de ensino 

aos alunos, o mais breve possível, pelo portal do aluno. O Coordenador sugere a continuidade 

da utilização da metodologia de análise dos planos de ensino pautada no semestre passado. Ou 

seja, os arquivos foram divididos entre três docentes, o Prof. Celso Tischer, o Prof. Paulo 

Cesar e a Profª. Débora Faoro. Cada um deles analisou um conjunto de planos de ensino e 

realizou os apontamentos na planilha de revisão, criada em arquivo excel e arquivada no 

Google Drive do Colegiado do Curso. Aqueles planos que ainda precisavam de ajustes foram 

devolvidos aos respectivos professores. Depois de alterados, os planos de ensino foram para a 

Coordenadoria Acadêmica e retornaram para o Colegiado para a aprovação final. Portanto, o 

Prof. Celso Tischer sugeriu a utilização desta metodologia de trabalho para os planos de 

ensino de 2021/1 e que eles sejam divididos entre os professores do Colegiado. Ainda, o Prof. 

Celso sugere que em uma próxima sessão, a tramitação dos planos seja realizada, votando-se 

por prosseguir a publicação do plano ou por retorná-lo a revisão do docente. O Prof. Celso 

Tischer sugere para uma avaliação equivalente dos planos entre os docentes ao seguir os 

seguintes critérios: na metodologia é importante constar a informação dos meios pelos quais 

as aulas serão ministradas. No cronograma, a carga horária ou o número de encontros deve 

estar descrito por completo no plano. As atividades práticas também devem ser descritas, bem 

como como elas serão realizadas. Por fim, os critérios de avaliação e as atividades de 

recuperação do aluno devem estar bem detalhados. Esses critérios, de modo geral, devem ser 

atendidos em cada plano de ensino para que os docentes do colegiado possam validá-los na 

análise. 4) Estágios: a) Estágios Obrigatórios: Luis Melo, Matheus Dottes e Pablo Loureiro; 

os termos de compromisso de estágio e os termos de adesão destes três discentes foram 

recebidos pela Coordenação e a título de informação os estágios obrigatórios foram assim 

apresentados: o discente Luís Melo realiza o estágio obrigatório entre 05 de fevereiro até 14 

de maio de 2021, no município de Cachoeira do Sul/RS, está incluído na cobertura do seguro 

contra acidentes pessoais, através da apólice de seguro nº. 1.982.000.784 do contrato entre a 

UFSM e a União Seguradora. O discente Matheus Dottes realiza o estágio obrigatório entre 

15 de março até 13 de agosto de 2021, no município de Itajaí/SC. A empresa também efetuou 

o seguro ao discente através da apólice nº 2729 da Zurich Minas Brasil Seguros S/A. O 

discente Pablo Loureiro realiza o estágio obrigatório entre 17 de março até 24 de setembro de 

2021, no município de Praia Grande/SP, está incluído na cobertura do seguro contra acidentes 



 Ministério da Educação 

 Universidade Federal de Santa Maria 

 Colegiado do Curso de Engenharia Elétrica 

 

pessoais, através da apólice de seguro nº. 22.1391.829738 do contrato entre a UFSM e a 

Empresa concedente. b) Estágios não obrigatórios: Cesar Teixeira, Guilherme Pfluck e 

Gustavo Stefen, Regis Trein. O discente Cesar Teixeira realiza o estágio entre 20 de janeiro 

até 19 de julho de 2021, no município de Cachoeira do Sul/RS. A empresa efetuou o seguro 

ao discente através da apólice nº. 82.000.467 da Icatu Seguros. O discente Guilherme Pfluck 

realiza o estágio entre 16 de março a 15 de setembro de 2021, no município de Santa 

Maria/RS. O discente está incluído na cobertura do seguro contra acidentes pessoais, sob a 

apólice nº. 114952 da Zurich Santander Brasil Seguros Previdência S.A. O discente Gustavo 

Stefen realiza o estágio entre 12 de abril a 11 de outubro de 2021, no município de Dois 

Irmãos/RS. A empresa incluiu o discente na cobertura do seguro contra acidentes pessoais 

através da apólice nº. 13203 da Seguradora MetLife Seguros. Por fim, o discente Regis Trein 

realiza o estágio entre 15 de março até 14 de setembro de 2021, no município de São 

Leopoldo/RS. O discente está segurado contra acidentes pessoais através da apólice nº. 

1018200513248-19 da Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A. O próximo ponto de 

pauta, 4) Memorando Circular Nº. 002/2021-COPA/PROGRAD/UFSM - Edital de Ingresso 

para Imigrantes e Refugiados: o Prof. Celso Tischer explica que através deste memorando, o 

curso está sendo questionado sobre a disponibilidade de vagas para a possibilidade de realizar 

a seleção de Imigrantes e Refugiados. Ele pontua outros aspectos inerentes ao assunto e estes 

aspectos que envolvem o acolhimento e a permanência deste estudante no espaço da 

universidade já estão sendo discutidos amplamente com outras unidades administrativas. 

Após ampla discussão sobre as necessidades e a importância deste assunto, 02 (duas) vagas 

foram colocadas em votação. Em regime de votação, de forma unanime, sem mais ressalvas, 

foi aprovada a disponibilidade de 02 (duas) vagas no curso para compor o edital de ingresso 

de imigrantes e refugiados na UFSM. O próximo ponto de pauta, 5) Cronograma de reuniões 

do colegiado no primeiro semestre de 2021: primeiramente, o Prof. Celso levantou a 

possibilidade de realizar as reuniões ordinárias em uma quinta-feira, mensalmente e, sem 

óbices, foi aprovado por unanimidade. Na sequência a definição do horário, que após 

discussão, ficou definido que às 17 horas as sessões poderão ser iniciadas. Sem mais 

manifestações. O Prof. Celso salienta que irá agendar as reuniões com a devida antecedência e 

que os itens de pauta serão absorvidos ao máximo, neste período para poderem ser discutidos 

na sessão. Por fim, os 6) Assuntos gerais: O Prof. Celso informa sobre a Visita Institucional 

Técnica Virtual à Usina de Itaipu realizada no dia 12 de maio de 2021, supervisionada pelo 

Prof. Nelson Neto e pela Profª. Laura dos Santos e que a mesma foi muito proveitosa. O 

discente Gabriel Poetini, considerou a visita técnica muito produtiva e possibilitou a 

aprendizagem sobre diversos aspectos estudados no curso. O Prof. Celso informa e convida 

para a live de acolhimento dos calouros 2021/1, pelo canal do YouTube. E no dia 20 de maio, 

ocorrerá a live do Curso de Engenharia Elétrica. A Profª. Cristiane lembra sobre o evento 

SEPOC que está ocorrendo pelo Curso de Engenharia Elétrica, da UFSM. Nada mais havendo 

a tratar, eu, Daniele de Oliveira Freitas, Secretária, lavrei a presente ata, que vai assinada por 

mim, pela Senhora Presidente e pelos demais participantes à reunião. Cachoeira do Sul, treze 

de maio de dois mil e vinte um. 
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