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ATA 20/2021 DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE 1 

ENGENHARIA ELÉTRICA 2 
 3 

Aos doze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às dezessete horas, por 4 
videoconferência pela plataforma “Google Meet”, através do link: meet.google.com/pnw-5 
catg-foh, embasada na Portaria nº 98042 de 23 de abril de 2020 do Gabinete do Reitor da 6 

UFSM, reuniu-se o Colegiado do Curso de Engenharia Elétrica sob a Presidência do Prof. Dr. 7 
Celso Becker Tischer, Coordenador do Curso, com o objetivo de deliberar sobre a seguinte 8 
pauta: 1) Homologação da ata N. 19/2021 de 08 de Julho de 2021 aprovada por ad 9 
referendum; 2) Edital ingresso/reingresso; 3) Criação de disciplina de pós-graduação; 4) 10 
Oferta de disciplina para 2º semestre de 2021; 5) Disciplinas: Instalações Elétricas I e 11 

Instalações Elétricas II; 6) Homologação de Ad referendum dos requisitos para abertura 12 

de seleção pública de Professor Substituto. 6) Assuntos gerais. No expediente, fizeram-se 13 
presentes os seguintes membros: Prof. Dr. Paulo César Vargas Luz (Coordenador Substituto); 14 

Profa. Dra. Cristiane Cauduro Gastaldini; Profa. Dra. Débora Faoro; Prof. Dr. Dion Lenon 15 
Prediger Feil; o Discente Gabriel Poetini e a Técnica Administrativo em Educação Daniele de 16 
Oliveira Freitas. O Coordenador do Curso, Prof. Dr. Celso Becker Tischer deu as boas-vindas 17 
a todos os presentes, desejou pleno êxito aos trabalhos realizados e iniciou a ordem do dia: 1) 18 

Homologação da ata N. 19/2021 de 08 de Julho de 2021 aprovada por ad referendum: 19 
sobre o texto dessa ata, nenhuma solicitação de alteração foi enviada à Coordenação. Na 20 

sequência, no dia 19 de julho de 2021, ela precisou ser aprovada pelo Colegiado em Ad 21 
referendum, considerados os prazos exíguos, que exigiam o encaminhamento das deliberações 22 
formadas em sua sessão de origem, às demais instâncias. Hoje, nesta sessão, o Colegiado 23 

manifestou, sem objeções, a aprovação por unanimidade do Ad referendum da Ata N. 19/2021 24 
de 08 de Julho de 2021. 2) Edital ingresso/reingresso: Nos termos da Resolução 25 

013/2015/UFSM e demais legislações acadêmicas vigentes, a Pró-Reitoria de Graduação 26 
comunicou às Coordenações dos Cursos sobre a organização do Edital de Ingresso/Reingresso 27 

para 2021/2. Além disso, a Pró-Reitoria solicitou aos cursos que se manifestassem quanto ao 28 
interesse em participar do processo seletivo para ingresso/ reingresso no segundo semestre de 29 
2021. O Prof. Celso Tischer apresentou ao Colegiado o edital específico que sempre é editado 30 
pelo Curso para publicação junto ao edital geral semestral de Ingresso/Reingresso e abre a 31 

pauta para discussão sobre o número de vagas que o Curso pretende oferecer no próximo 32 
edital em 2021/2. Após ampla discussão, foi deliberado pela oferta de 10 (dez) vagas e a 33 
manutenção dos requisitos do edital anterior. Em regime de votação, sem objeções, foram 34 
aprovados por unanimidade os requisitos e o número de vagas para o Edital de 35 
Ingresso/Reingresso para 2021/2. 3) Criação de disciplina de pós-graduação: O Prof. Celso 36 

Tischer iniciou a fala lembrando sobre a disciplina que está sendo ofertada no corrente 37 
semestre de 2021/1, a DCG chamada, “Conversores, elevadores e abaixadores de tensão”, e 38 

ministrada pelo Prof. Antonio Andrade. O Prof. Celso Tischer explicou como se deu a criação 39 
dessa DCG. O Prof. Antonio Andrade realizou a solicitação de criação de disciplina no início 40 
de 2021/1, ela foi aprovada neste Colegiado com a condição de que os alunos de graduação da 41 
UFSM Campus Cachoeira do Sul poderiam cursá-la como DCG e os alunos de pós-graduação 42 
como disciplina do Curso de Pós-Graduação. Contudo, o Prof. Celso aponta que após diversas 43 

consultas verificou-se que existem diferenças entre disciplinas para nível de graduação e 44 
disciplinas de nível de pós-graduação, e essa era a intenção do Prof. Antonio Andrade no 45 
início de 2021/1 ao criar a disciplina acima referida e, por fim, os alunos da Pós-Graduação 46 
não puderam se matricular na disciplina. O Prof. Antonio Andrade novamente pede a abertura 47 
de disciplina para ser ofertada, agora, somente na pós-graduação. Com isso, diversas 48 
discussões foram realizadas, tendo em vista que o Curso de Engenharia Elétrica da UFSM-CS 49 
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ainda não possui curso de pós-graduação. A Pró-Reitoria de Pós-Graduação orientou que essa 50 

disciplina de Pós-Graduação pode ser criada no Campus Cachoeira do Sul, ficando alocada na 51 
Coordenadoria Acadêmica do Campus Cachoeira do Sul, e ser ofertada no Curso de Pós-52 
Graduação da Engenharia Elétrica da UFSM em Santa Maria. Não há impedimentos sobre 53 
isso. No entanto, alguns cuidados devem ser observados: a) aqueles alunos que cursaram essa 54 
disciplina em nível de graduação, não poderão solicitar aproveitamento dela, futuramente, se 55 

ingressarem no ensino em nível de pós-graduação de Engenharia Elétrica. A Profa. Cristiane 56 
Gastaldini também observa: b) O aluno de graduação pode optar por cursar essa disciplina na 57 
pós-graduação, como aluno especial II. Após ampla discussão, o Prof. Celso explica que o 58 
Coordenador Acadêmico solicitou que este Colegiado analisasse a criação desta disciplina 59 
para o Curso de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica sob alguns aspectos: o Prof. Antonio 60 

Andrade deverá acrescentar em seu encargo didático a carga horária desta disciplina na Pós-61 

Graduação que agora se chamará: “Técnicas abaixadores/elevadores de ganho de tensão 62 
aplicados em conversores estáticos”. Ela tem o mesmo programa da DCG do curso de 63 

graduação referida acima, e a mesma bibliografia. O que muda é o nível da disciplina, o que 64 
aumenta a carga horária da disciplina para o Prof. Antonio Andrade. A DCG, “Conversores, 65 
elevadores e abaixadores de tensão” não será ofertada no semestre de 2021/2 para a 66 
graduação. Portanto, as disciplinas que o Prof. Antonio Andrade ministrará em 2021/2, na 67 

graduação, serão as mesmas ministradas por ele em 2020/2 e mais “Técnicas 68 
abaixadores/elevadores de ganho de tensão aplicados em conversores estáticos” somente para 69 

o Curso de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da UFSM. Em regime de votação pela 70 
criação desta disciplina no Curso de Engenharia Elétrica e ser ofertada no curso de Pós-71 
Graduação, o presente Colegiado não manifestou objeções, que por unanimidade aprovou a 72 

criação da disciplina. 4) Oferta de disciplina para 2º semestre de 2021; Após discussão 73 
prévia da Coordenação com todos os docentes do Curso de Engenharia Elétrica e após a 74 

efetivação das discussões e dos ajustes prévios, o Prof. Celso Tischer apresentou ao 75 
Colegiado o documento contendo a proposta de oferta de disciplinas do Curso de Engenharia 76 

Elétrica para 2021/2. Algumas disciplinas ainda ficaram sem docentes para o semestre de 77 
2021/2, que são: Noções de Geometria Descritiva; Introdução à economia para engenharia; 78 
Desenho digital para a engenharia elétrica; Instalações elétricas I e II, Máquinas de Fluxo e 79 
Aproveitamentos Hidrelétricos. Adicionado a isso, o Prof. Dalton Vidor não está mais 80 

atuando na UFSM, Campus Cachoeira do Sul. O quarto candidato do único concurso para 81 
docente substituto da Engenharia Elétrica optou por não assumir. O quinto candidato, Fabrício 82 
Antonio Egert será convocado. A convocação desse docente substituto ocorre com o objetivo 83 
de finalizar as disciplinas de 2021/1, que estavam no encargo do Prof. Dalton Vidor, que são: 84 
Instalações elétricas I e II; Instalações elétricas e de telecomunicações no Curso de 85 

Arquitetura e Urbanismo; e na Engenharia Agrícola a disciplina de Controle e automação de 86 
processos agrícolas. A Profa. Criciéle Castro Martins está no cargo de Professora Substituta 87 

atualmente. E ela também foi aprovada em concurso público para Docente Efetivo para o 88 
mesmo Curso. O contrato dela, neste primeiro momento, foi renovado. Ela permanece no 89 
semestre de 2021/1 ministrando disciplinas como Professora Substituta até ser convocada 90 
para o Cargo de Docente Efetivo. Com tudo isso, ainda existem outras disciplinas sem 91 
docentes. Em reunião com a Coordenadoria Acadêmica e a Coordenação da Engenharia 92 

Elétrica ficou definida a abertura de um novo processo seletivo na área da Engenharia Elétrica 93 
para professor substituto. O Prof. Celso explica que o primeiro substituto aprovado assumirá 94 
os encargos das disciplinas básicas dos cursos de engenharia do campus, que são: Desenho 95 
Digital para Engenharia Elétrica, Desenho Digital, Desenho Digital aplicado à Engenharia 96 
Elétrica. Máquinas de fluxo e aproveitamentos Hidroelétricos, Desenho Técnico I e Noções 97 
de Geometria Descritiva. Sobre essas disciplinas, com falta de docente, a Profa. Cristiane 98 
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Gastaldini questiona a decisão de um Engenheiro Eletricista ministrar disciplinas que nunca 99 

foram encargos nem dos Docentes da Elétrica. A Profa. Cristiane aponta que o professor 100 
substituto da Engenharia Elétrica pode não aceitar ministrar disciplinas das quais: ele não tem 101 
conteúdo e conhecimento específico formativo, e disciplinas que nunca foram encargos dos 102 
Docentes da Elétrica. Ela não concorda que o Professor Substituto necessite assumir o 103 
encargo das disciplinas de Desenho dos outros cursos, se foi aprovado para a área da 104 

Engenharia Elétrica. O Prof. Celso aponta que este cenário pode se alterar. Segundo ele, o 105 
curso de Engenharia Elétrica vai se beneficiar com os próximos concursos de docente 106 
substituto que será voltado para a área de Logística e Transporte. Além disso, na área de 107 
Matemática será realizado novo concurso pois os contratos dos docentes substitutos vencerão 108 
e com isso, futuramente a elétrica faz os ajustes novamente que forem sendo necessários. 109 

Uma turma extra de Cálculo também foi solicitada pelo Curso de Engenharia Elétrica á 110 

Coordenadoria Acadêmica, que será ministrada pelo Professor Substituto I da área de 111 
Matemática. Sem mais manifestações, as deliberações aqui manifestadas foram homologadas 112 

e servirão de base para encaminhamentos futuros quanto às ofertas de disciplinas do Curso. 5) 113 
Disciplinas: Instalações Elétricas I e Instalações Elétricas II: com a rescisão do contrato 114 
do Prof. Dalton Vidor, as disciplinas que ainda não foram concluídas foram: Instalações 115 
Elétricas I e Instalações Elétricas II. Nos relatórios SIE, o Prof. Dalton cumpriu 44 horas em 116 

Instalações I e 44 horas em Instalações II, de 60 horas para as duas disciplinas. No relatório 117 
deixado sobre estas duas disciplinas, em Instalações I faltou o conteúdo sobre 118 

“luminotécnica” e um projeto completo sobre instalações elétricas, e o cumprimento de 16 119 
horas. Em Instalações II faltou conteúdo sobre “SPDA” e o desenvolvimento de um trabalho. 120 
Segundo o Prof. Celso, existem duas possibilidades. A primeira é aguardar a entrada em 121 

exercício do candidato Fabrício. A segunda possibilidade é a consulta com os docentes do 122 
Curso sobre quem tem interesse de concluir as disciplinas. Após discussões, o Colegiado 123 

deliberou unanimemente por entrar em contato com todos os docentes do curso e consultar a 124 
possibilidade de alguém assumir a continuidade das disciplinas acima discutidas em 125 

concomitância à espera da decisão do candidato Fabrício Egert em assumir o cargo como 126 
Docente Substituto ou não. 6) Homologação de Ad referendum dos requisitos para 127 
abertura de seleção pública de Professor Substituto. A aprovação em ad referendum dos 128 
requisitos para a abertura de seleção pública foi realizada pelos Professores da área e que 129 

estão no Colegiado. Os pontos, as áreas e os requisitos foram definidos, conforme apresentado 130 
pelo Coordenador ao Colegiado em arquivo digital. Segundo o Prof. Celso, essa seleção 131 
pública visa abarcar o máximo de disciplinas de todas as áreas do curso para que possam bem 132 
atender às demandas emergentes de docentes. Em unanimidade, foi aprovado o ad 133 
referendum. 7) Assuntos gerais: O Prof. Celso Tischer agradeceu o discente Gabriel Poettini 134 

por ter dado todo o apoio na organização da Semana Acadêmica do Curso. Agradeceu os 135 
docentes que contribuíram com a organização e participaram da Semana. A Semana 136 

Acadêmica do Curso de Engenharia Elétrica de 2021 foi realizada durante 08 dias, com 09 137 
atividades na Programação, 13 Palestrantes, com uma média de 80 participantes por atividade 138 
durante todo o período do evento. Os discentes realizaram participações bem ativas, 139 
realizando diversos questionamentos. Discentes do Curso de Engenharia Elétrica de Santa 140 
Maria também participaram, da Unijuí e da Uri Santo Ângelo também. Além disso, na tarde 141 

de hoje, o Prof. Dr. Celso Tischer, Coordenador do Curso e o Prof. Dr. Rogério Brittes, 142 
Diretor do Campus foram convidados para uma reunião na empresa de Cachoeira do Sul, 143 
SCREW Indústria Metalmecânica EIRELI, com objetivo de estabelecer uma parceria 144 
institucional entre a Screw e a UFSM, Campus Cachoeira do Sul. Isso visa contribuir com o 145 
processo formativo dos estudantes dos cursos e do curso de Engenharia Elétrica, visto que a 146 
Screw pontuou uma série de dificuldades com alguns projetos e eles ainda se colocaram a 147 
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disposição de fornecer algum equipamento que o Curso venha precisar para utilizar em 148 

laboratório. Paralelo a isso, os cursos sejam fonte de conhecimento para as melhorias de 149 
sistemas, projetos e processos da empresa e isso possibilite o crescimento mútuo de todos os 150 
envolvidos. A Screw deseja Engenheiros Eletricistas atuando com eles na indústria. O 151 
Colegiado pontuou a possibilidade de realizar projetos e extensão dentro do espaço da 152 
empresa. E disponibilizar o espaço físico do Campus para abrigar protótipos e materiais para 153 

estudos e que contenham erros, para os estudantes trabalharem e pesquisarem. Sobre os 154 
concursos para docente efetivo do Campus, no início de agosto foi divulgado o resultado de 155 
mais um concurso, na área de Instalações Elétricas, com dois candidatos aprovados, sendo 156 
que o candidato Ronaldo Guisso ficou em primeiro lugar. O Concurso que a candidata 157 
Criciéle de Castro foi aprovada em primeiro lugar está em fase avançada para a nomeação. O 158 

processo de redistribuição do Diogo Vargas está em andamento. Nada mais havendo a tratar, 159 

eu, Daniele de Oliveira Freitas, Secretária, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim, 160 
pelo Senhor Presidente e pelos demais participantes à reunião. Cachoeira do Sul, doze de 161 

agosto de dois mil e vinte um. 162 
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