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ATA Nº 04 de dois mil e vinte e um 

 Aos doze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às dezessete 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, professora 

Cristiane Cauduro Gastaldini, professor Nelson Knak Neto e o professor Paulo César Vargas Luz. A 

professora Laura Lisiane Callai dos Santos, iniciou a reunião saudando a todos e relembrando os pontos 

de pauta: 1. Aprovação da ata nº 03 de dois mil e vinte e um. 2. Elaboração do protocolo de 

compromisso. 3. Assuntos gerais. Item 1 da pauta: Aprovação da ata nº 03 de dois mil e vinte e um: 

A ata nº 03 de dois mil e vinte e um foi aprovada sem discussões. Item 2 da pauta: Elaboração do 

protocolo de compromisso: A professora Laura Lisiane Callai dos Santos esclareceu que a comissão 

formada para elaboração do protocolo de compromisso, formada pelo professor Celso Becker Tischer, 

professora Cristiane Cauduro Gastaldini, professora Laura Lisiane Callai dos Santos e o professor 

Nelson Knak Neto, elaboraram uma proposta para o documento, e que esta deveria ser discutida no 

âmbito do NDE para então ser levada para discussão com a Direção do campus e a Pró-Reitoria de 

Graduação (PROGRAD). A professora Cristiane Cauduro Gastaldini realizou uma apresentação 

detalhada da avaliação de reconhecimento do curso, salientando as fragilidades e desafios em cada ponto 

para que a nota seja ampliada. A professora apresentou todas as dimensões em que o curso teve nota 

inferior a 3 e salientou as principais fragilidades do curso e do campus que implicaram nessa avaliação. 

Os itens são: Indicador 1.19. Procedimento de acompanhamento e de avaliação dos processos de ensino-

aprendizagem. Indicador 1.20. Número de vagas. Indicador 2.1. Núcleo Docente Estruturante. Indicador 

2.7. Experiência profissional do docente. Indicador 3.2. Espaço de trabalho para o coordenador. 

Indicador 3.3. Sala coletiva de professores. Indicador 3.6. Bibliografia básica por Unidade Curricular 

(UC). Indicador 3.7. Bibliografia complementar por Unidade Curricular (UC). Indicador 3.8. 

Laboratórios didáticos de formação básica. Indicador 3.9. Laboratórios didáticos de formação 

específica. A professora Cristiane ainda destacou que a maior fragilidade observada é com relação a 

espaço físico e a falta de recursos para aquisição de equipamentos. A professora Aline destacou que tem 

caráter subjetivo o novo sistema avaliativo pelo qual o curso está passando e esclareceu a necessidade 

de se cumprir as metas estabelecidas no termo de compromisso. O professor Celso complementou as 

fragilidades que o curso enfrenta com um levantamento dos equipamentos mínimos que o curso 

necessita para atingir a nota 3 nesse quesito no sistema de avaliação. O professor ainda destacou que os 

compromissos a serem firmados no protocolo devem ser pensados dentro da possibilidade do campus e 

do que a reitoria é capaz de fornecer dentro do prazo firmado pelo compromisso (um ano), mas a pressão 

e cobranças a esses órgãos deve sim ser pautada no documento de pactuação do campus. O professor 

Nelson salientou que é necessária uma reunião com a direção do campus e PROGRAD antes de que a 



versão final do protocolo seja definida, onde estes estabeleçam compromisso com as metas 

estabelecidas no documento. Foi definido que será realizada uma reunião da comissão de elaboração do 

protocolo com a direção do campus e a PROGRAD para que sejam levadas essas demandas e exigido 

desses órgãos qual o posicionamento e o compromisso dos mesmos. Com essas contribuições, então 

pode ser redigida a versão final do protocolo de compromisso. Item 3 da pauta: Assuntos gerais: A 

professora Laura comunicou que as discussões referentes as ementas das disciplinas dos núcleos 

básicos, a fazer parte da atualização do PPC do curso, está em evolução, sendo que as disciplinas do 

núcleo de administração e economia serão as próximas a serem definidas. A professora Laura ainda 

informou que foi definido o calendário e as palestras da Semana Acadêmica do Curso de Engenharia 

Elétrica, que será de 02 até 11 de agosto, e contará com várias palestras de diferentes profissionais de 

grande renome. O professor Celso informou que entrou em contato com os alunos para definir as 

disciplinas que estes pretendem cursar, a fim de organizar as grades de horários dessas para o semestre 

seguinte. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às dezenove horas e treze minutos e foi 

lavrada a ata que será assinada por todos os membros do NDE presentes. 

 

Prof.ª Laura Lisiane Callai dos Santos___________________________________________________ 

Prof.ª Aline Brum Loreto_____________________________________________________________ 

Prof.º António Manuel Santos Spencer Andrade ___________________________________________ 

Prof.º Celso Becker Tischer ___________________________________________________________ 

Prof.ª Cristiane Cauduro Gastaldini_____________________________________________________ 

Prof.º Paulo César Vargas Luz_________________________________________________________ 
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