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ATA 23/2021 DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE
ENGENHARIA ELÉTRICA

Aos onze dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às dezessete horas, por 
videoconferência pela plataforma “Google Meet”, através do link: meet.google.com/dzx-svhj-
vdx, 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 Prof. Dr. Celso 
Becker Tischer, Coordenador do Curso, com o objetivo de deliberar sobre a seguinte pauta: 
1) Homologação da ata N. 22/2021 de 07 de Outubro de 2021; 2) Docência orientada na 
disciplina CSEE4049 e CSEE453; 3) Orientação de TCC por professor de outra área; 4) 
Processo Seletivo SiSU/UFSM 2022 1º Edição; 5) Estágio obrigatório; 6) Homologação 
dos planos de ensino do 2º/2021 aprovados por ad referendum. 6) Assuntos gerais. No 
expediente, fizeram-se presentes os seguintes membros: Prof. Dr. Paulo César Vargas Luz 
(Coordenador Substituto); Profa. Dra. Cristiane Cauduro Gastaldino; Profa. Dra. Débora 
Faoro; Prof. Dr. Dion Lenon Prediger Feil; o Discente Gabriel Poetini. A Técnica 
Administrativa, Daniele de Oliveira Freitas justificou ausência. Inclusão de item de pauta: o 
Prof. Celso solicitou a inclusão da pauta sobre homologação de aprovação dos planos de 
ensino do segundo semestre de 2021. Nesta pauta serão apresentados os planos de ensino já 
aprovados, aqueles pendentes e aqueles que ainda não foram enviados para a avaliação dos 
Docentes. O Coordenador do Curso, Prof. Dr. Celso Becker Tischer deu as boas-vindas a 
todos os presentes, desejou pleno êxito aos trabalhos realizados e iniciou a ordem do dia: 1) 
Homologação da ata N. 22/2021 de 07 de outubro de 2021; não houve manifestações, nem 
sugestões de alterações no texto da ata. Portanto, em regime de votação e sem objeções, a ata 
foi aprovada por unanimidade. 2) Docência orientada na disciplina CSEE4049 e 
CSEE4053; A doutoranda Eleonora Fripp Lazzari e matrícula 202070117 solicitou ao Curso 
de Engenharia Elétrica da UFSM, Campus Cachoeira do Sul, realizar docência orientada em 
duas disciplinas do Curso. O Programa de Pós-Graduação do qual a aluna faz parte, emitiu e 
enviou a Coordenação do Curso, memorando de aprovação dos planos de docência orientada 
em 2021/2 para homologação dos mesmos neste colegiado. Eleonora solicitou docência 
orientada na disciplina CSEE4049 Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica, docente 
supervisor: Criciéle Castro Martins e Orientador: Prof. Tiago Bandeira Marchesan e carga 
horária de 15 horas/atividades. A outra disciplina na qual solicitou docência orientada foi 
CSEE4053 Sistemas de Transmissão de Energia Elétrica, docente supervisor: Laura Lisiane 
Callai dos Santos e Orientador: Prof. Tiago Bandeira Marchesan e carga horária de 15 
horas/atividades. Em discussão, sem objeções. Em votação pela aprovação destes pedidos de 
docência orientada, por unanimidade foram aprovados os planos de docência orientada. 3) 
Orientação de TCC por professor de outra área; Uma Discente do Curso de Engenharia 
Elétrica da UFSM Campus Cachoeira do Sul solicitou à Coordenação do Curso que as 
disciplinas de Trabalho de Conclusão de Curso I e II pudessem ocorrer para ela em 2022/1 e 
2023/1 com o intervalo de um semestre letivo. Além disso, ela solicitou ser orientada por 
docente de outra área e, por fim, questionou se o orientador tem que ser obrigatoriamente um 
docente Engenheiro Eletricista. A Coordenação do Curso respondeu à aluna por e-mail e a 
orientou que a aprovação deste pedido seria realizada em reunião do Colegiado de Curso. 
Além disso, quando a discente planejasse e realizasse a matrícula em TCC I, ela deveria 
encaminhar um e-mail à Coordenação do Curso com a proposta do TCC, para que o 
Colegiado possa, a partir disso, analisar e homologar o projeto. O orientador do Projeto no 
qual a discente fazia parte também da UFSM Campus Cachoeira do Sul estava recebendo os 
e-mails e ele retornou uma resposta à discente e à Coordenação do Curso. A partir de sua 
resposta e dos questionamentos que ele fez, o Colegiado definirá o encaminhamento desta 
pauta. Em discussão, o Prof. Dion Prediger explicou que a discente seria sua orientada no 
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Curso e ela propôs o tema de pesquisa, ou seja, que o trabalho tratasse de “nanofluidos para 
transformadores”, o que foi aceito pelo Prof. Dion. A aluna já estava trabalhando em 
pesquisas com outro Professor da UFSM em Projetos de Pesquisa e depois da definição desse 
tema de TCC a aluna não falou mais com o Prof. Dion Prediger, mas sim que iria conversar 
com o Prof. orientador do projeto, não deixando claro que este docente seria o orientador dela. 
A Profa. Cristiane Gastaldini considera que todas as formações profissionais são muito 
importantes, todas as inter-relações acadêmicas com outros cursos agregam muito à formação 
do aluno, mas, para ela, a banca de TCC deve ser composta por engenheiros eletricistas para a 
realização de uma avaliação de um projeto de Engenharia Elétrica. Essa é a interpretação da 
Profa. Cristiane sobre TCC, como uma aplicação ou como uma inovação tecnológica. A 
Profa. Cristiane sugere que a seção do PPC que descreve sobre os trabalhos de conclusão de 
curso e demais instruções normativas do curso relacionadas ao assunto TCC sejam 
reformuladas para entrada em vigor a partir do primeiro semestre letivo de 2022. Obter o 
apoio do NDE neste trabalho de reformulação, enviar para o Colegiado deliberar e homologar 
e também enviar para a Coordenadoria Acadêmica para homologação final. O Prof. Paulo 
César Luz também concorda com a Profa. Cristiane Gastaldini. A Profa. Débora Faoro 
também concorda com as falas anteriores e seja imprescindível que o texto da normativa 
tenha claramente a explicação que o trabalho deve ser na área de formação do Curso de 
Engenharia Elétrica. O Prof. Celso explica que, a cada semestre, nos períodos de oferta de 
disciplinas, o Coordenador do Curso tem a competência para deliberar sobre a Coordenação 
do TCC. A criação das turmas de TCC no sistema acadêmico SIE são solicitadas à Secretaria 
dos Cursos para as disciplinas CSEE4044 Trabalho de Conclusão de Curso I e CSEE4047 
Trabalho de Conclusão de Curso II. Cada turma é identificada com o nome do Professor 
orientador no cadastro do SIE. Sob a luz da norma de TCC do Curso de Engenharia Elétrica, 
no seu artigo 6º: “Coordenação e Orientação de TCC”, em seu parágrafo único, é descrito 
que: “O Coordenador do Curso poderá delegar a competência supracitada, e nomear um 
Coordenador de TCC” e no artigo 7º, em seu parágrafo único, sobre as competências do 
Orientador: “A orientação de TCC será exercida por um Professor credenciado pelo 
Coordenador do Curso.”. Ainda no mesmo artigo 7º, a alínea d), descreve que o Coordenador 
do Curso aprovará a banca examinadora de TCC que o Orientador venha a compor, ou seja, 
“Cabe ao Orientador: […] d) compor uma banca examinadora para a avaliação do seminário 
de apresentação do TCC a ser aprovada pelo Coordenador do Curso;”. Após ampla discussão 
em colegiado e com base na norma, o Prof. Celso sugere o seguinte encaminhamento: retornar 
ao docente em nome do Colegiado, por e-mail, a solicitação da proposta do projeto de TCC a 
ser elaborado com a discente e, na mesma oportunidade de contato, o colegiado reitera que o 
Projeto Pedagógico do Curso está sendo atualizado. Portanto, a norma para os trabalhos de 
conclusão de curso passará por revisão e a previsão de sua entrada em vigência é a partir do 
segundo semestre letivo de 2022. 4) Processo Seletivo SiSU/UFSM 2022 1º Edição; A 
Coordenação apresenta o termo de adesão ao Sisu e delibera pela nota mínima 400 e os 
seguintes pesos por eixo/ área de conhecimento do ENEM: Redação, peso 2,0; Ciências da 
Natureza e suas Tecnologias, peso 3,0; Ciências Humanas e suas Tecnologias, peso 1,0; 
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, peso 1,0; Matemática e suas Tecnologias, peso 3,0. 
Sem objeções, foram aprovados os pesos e as notas mínimas para o Curso no Ingresso pelo 
SISU do primeiro semestre letivo de 2022. 5) Estágios obrigatórios; LEONARDO DA 
SILVEIRA e JADERSON ROSA DOS SANTOS realizarão o estágio obrigatório na 
Cooperativa de Eletrificação Centro Jacuí Ltda, de 19/10/2021 a 27/12/2021, a documentação 
de estágio para os dois estagiários estão corretas. O Discente PEDRO HENRIQUE 
ELESBÃO fará estágio na Cargill Agrícola S.A., na cidade de Itumbiara, no estado de Goiás. 
A documentação está correta. Sem mais manifestações foram homologados os estágios 
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obrigatórios dos referidos discentes. 6) Homologação dos planos de ensino do 2º/2021 
aprovador por ad referendum. De imediato, o Prof. Celso agradece a contribuição dos 
membros docentes do colegiado por realizarem a análise dos planos de ensino de 2021/2. O 
Coordenador, na medida que recebia os planos de ensino avaliados com os pareceres dos 
avaliadores, ia organizando para a homologação final. Os planos de ensino que não estavam 
disponíveis na pasta compartilhada foram enviados posteriormente e o Prof. Celso fez a 
análise destes. Ainda faltam os planos de ensino: Noções de Geometria, Desenho Digital, 
Instalações Elétricas I e Instalações Elétricas II. Estas quatro disciplinas estão sem docentes. 
Dois planos de ensino foram retornados para o docente colocar mais detalhes sobre 
“Exames”. Os demais planos de ensino estão corretos e os discentes já podem obter acesso. 
Sem mais manifestações e objeções, a pauta foi homologada.  7) Assuntos gerais. a) 
Resultado Guia Estadão: O Curso recebeu três estrelas. Comparativamente aos demais cursos 
do Rio Grande do Sul, o desempenho está próximo àqueles que receberam quatro estrelas.  b) 
Minicursos: Três dias de minicursos serão proporcionados aos discentes durante a semana da 
Jornada Acadêmica Integrada (JAI), nos dias 22, 23 e 24/11. Os discentes foram consultados 
sobre temas de minicursos de interesse da maioria. c) Espaço de convivência: Durante a 
reunião do conselho de Campus, foi comunicado que os Docentes possuem espaço de 
convivência. Tem geladeira, micro-ondas, mesas, “puff”. Além disso, um elevador foi 
instalado no prédio docente e que determina o início do aprimoramento da mobilidade no 
campus para todos os usuários. d) Lista de equipamentos: a Direção solicitou à Coordenação 
uma lista com os principais equipamentos que os laboratórios estão precisando. O Prof. Paulo 
César Luz fez o levantamento dos equipamentos com registros de preço ativos, ordenou a lista 
conforme as fragilidades apontadas na avaliação do curso. e) Novo dia e horário das Reuniões 
de Colegiado: definido por unanimidade, o novo período reservado para reunião do Colegiado 
de Curso será na terça-feira às 10h30. Nada mais havendo a tratar, eu, Daniele de Oliveira 
Freitas, Secretária, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim, pelo Senhor Presidente e 
pelos demais participantes à reunião. Cachoeira do Sul, onze de novembro de dois mil e vinte 
um.
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