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ATA Nº 01 de dois mil e vinte e um 

 Aos quinze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às treze horas e trinta minutos, 

reuniram-se por videoconferência, convocados por meio eletrônico, os membros do Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) do Curso de Engenharia Elétrica da UFSM, campus Cachoeira do Sul. Estavam 

presentes: professora Laura Lisiane Callai dos Santos, professora Aline Brum Loreto, professor 

António Manuel Santos Spencer Andrade, professor Celso Becker Tischer e a professora Cristiane 

Cauduro Gastaldini. A professora Laura Lisiane Callai dos Santos, iniciou a reunião saudando a todos 

e expondo os itens da pauta: 1. Aprovação da ata nº 07 e nº 08 de dois mil e vinte. 2. Emissão da 

Resolução CNE/CES nº 1/2020. 3. Inserção da disciplina de Geração de Energia Elétrica na 

atualização da grade curricular. 4. Atualização do PPC – Atualização da Grade Curricular. 5 Relatório 

de Curso do ENADE 2019. 6. Banca de avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso do aluno André 

Luiz Ramos Prado. 7. Assuntos gerais. Item 1 da pauta: Aprovação da ata nº 07 e nº 08 de dois mil 

e vinte: As atas nº 07 e nº 08 de dois mil e vinte foram aprovadas sem discussões. Item 2 da pauta: 

Emissão da Resolução CNE/CES nº 1/2020: A professora Laura Lisiane Callai dos Santos informou 

que o Conselho Nacional de Educação emitiu a Resolução CNE/CES nº 1/2020, que estende os prazos 

para implantação das novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) durante a calamidade pública 

provocada pela pandemia COVID-19. Ficando como data limite para tal implantação a data 

26/04/2022. Item 3 da pauta: Inserção da disciplina de Geração de Energia Elétrica na 

atualização da grade curricular: A proposta da disciplina de Geração Elétrica foi atualizada pelo 

professor António Manuel Santos Spencer Andrade, e em discussão foi descido por salientar a 

necessidade de projetos na ementa da disciplina. Item 4 da pauta: Atualização do PPC – 

Atualização da Grade Curricular: A professora Laura apresentou a versão atual da atualização da 

Grade Curricular, onde foram destacadas as disciplinas as quais já estão definidos os conteúdos e 

ementas e as disciplinas que ainda estão pendentes. A sequências das disciplinas por semestre foi 

avaliada e atualizada, focando na distribuição mais uniforme de carga horária por semestre e 

dificuldades das disciplinas. Item 5 da pauta: Relatório de Curso do ENADE 2019: A professora 

Laura apresentou o Relatório de Curso do ENADE 2019, onde o curso foi avaliado com nota 4. A 

professora salientou que a média do curso nas áreas de avaliação ficaram em 42,4 em Componentes. 

Específicos e 39,2 em Formação Geral, sendo as médias nacionais de 30,7 e 41,5, respectivamente. 

Esse resultado identificou a necessidade de ações direcionadas a conhecimentos gerais. Outro dado 

apresentado pela professora foi que a avaliação da prova pelos alunos indicou que os conteúdos da 

prova foram estudados e aprendidos durante o curso. A professora Laura ainda salientou a necessidade 

de se utilizar os resultados desse relatório para serem identificadas fraquezas na formação dos alunos, 

bem como nortear as ações futuras do NDE. Item 6 da pauta: Banca de avaliação do Trabalho de 

Conclusão de Curso do aluno André Luiz Ramos Prado: O professor Celso apresentou o caso do 

aluno André Luiz Ramos Prado, o aluno está sendo orientado pelo Professor Jocenir Boita (professor 



de física). A banca do trabalho de conclusão de curso I foi formada por professores da física. Desse 

modo, o professor Celso esclareceu que a banca avaliativa do trabalho não tinha nenhum engenheiro 

eletricista, o que vai contra as normativas estabelecidas pelo PPC do Curso. Foi proposto pelo 

professor Celso que fosse incluído um terceiro membro na banca, com formação em engenharia 

elétrica ou áreas afins. O NDE entendeu que é necessário um professor engenheiro eletricista na 

avaliação do trabalho de conclusão de curso I e II do aluno, e é de acordo com a inclusão do terceiro 

membro. Item 3 de pauta: Assuntos gerais: A professora Laura Lisiane Callai dos Santos informou 

que no dia 20/01 acontecerá o Seminário com CADE/PROGRAD sobre a reforma dos PPCs, e 

evidenciou a necessidade da participação dos membros do NDE. Nada mais havendo a tratar, 

encerrou-se a reunião às quinze horas e trinta e oito minutos e foi lavrada a ata que será assinada por 

todos os membros do NDE presentes. 
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