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ATA DA 24ª SESSÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE 
ENGENHARIA ELÉTRICA 

 

Aos dezoito dias do mês de dois mil e vinte e dois, às dez horas e trinta minutos, por 1 
videoconferência pela plataforma “Google Meet”, através do link: 2 
<https://meet.google.com/cuf-wggt-wzr>, embasada na Portaria nº 98042 de 23 de abril de 3 
2020 do Gabinete do Reitor da UFSM, reuniu-se o Colegiado do Curso de Engenharia 4 

Elétrica sob a Presidência do Prof. Dr. Celso Becker Tischer, Coordenador do Curso, e os 5 
seguintes membros: Prof. Dr. Paulo César Vargas Luz (Coordenador Substituto); Profa. Dra. 6 
Cristiane Cauduro Gastaldino; Profa. Dra. Débora Faoro; Prof. Dr. Dion Lenon Prediger Feil; 7 
o Discente Gabriel Poetini de Souza. O Coordenador do Curso, Prof. Dr. Celso Becker 8 
Tischer deu as boas-vindas a todos os presentes, desejou pleno êxito aos trabalhos realizados e 9 

fez leitura da pauta do dia: 1) Aprovação da ata 23ª; 2) Disciplinas do 2º semestre de 2021 10 
sem professor; 3) Possível abertura de seleção pública para prof. Substituto; 4) 11 
Homologação da aprovação ad referendum do Edital de Ingresso/Reingresso; 5) Estágio 12 

obrigatório dos discentes INUBIA SAN MARTIN, KATHYELLE MELO DA 13 

SILVEIRA, MARCOS ALVES DOS SANTOS e IGOR SOARES OLIVEIRA; 6) 14 
Estágio não-obrigatório dos discentes WESLEY BIFFE e GUSTAVO LENHARDT 15 

STEFFEN; 7) Assuntos gerais.  Antemão fica acordado que a representação Técnica 16 
Administrativa será excluída da portaria do Colegiado do Curso de Engenharia Elétrica, uma 17 
vez que não há previsão normativa dentro do Regimento Geral da UFSM com necessidade 18 

desta representatividade, até porque as três secretárias dos cursos efetuam rotatividade dentre 19 
as demandas dos cinco cursos do Campus Cachoeira do Sul. Dando início aos trabalhos, 20 

iniciou-se a ordem do dia: 1) Aprovação da ata 23ª: : Em apreciação a Ata 23ª, encaminhada 21 
previamente por e-mail aos membros, foi posta em votação, e APROVADA, por 22 
unanimidade; 2) Disciplinas do 2º semestre de 2021 sem professor: O professor Celso 23 

enfatiza já ter informado que existem disciplinas do semestre 2021/2 que ainda não foram 24 

iniciadas por falta de professores (professores efetivos não assumiram as disciplinas pela 25 
carga horária dos mesmos já estar elevada) , que são as disciplinas: - Instalações Elétricas I e 26 
II, - Instalações Elétricas para a Arquitetura, - Desenho Digital para Engenharia Elétrica e – 27 
Máquinas e Fluxos de Aproveitamentos Hidrelétricos que foi iniciada e concluída em 50%. A 28 

totalidade de carga horária é de 16hs para o professor que vier a assumir essa demanda. 29 
Houve seleção pública com classificados, entretanto o candidato que ficou em primeiro lugar 30 
declinou a vaga. O segundo estava impedido por já ter sido professor substituto e não ter 31 
passado o intervalo de dois anos. O terceiro candidato declinou por ter passado em outro 32 
processo, o quarto candidato pediu sua reclassificação pelo mesmo motivo e a quinta 33 

classificada agendou a posse para dia 26 de janeiro de 2022. Mediante relato, surge o 34 
entendimento dentre os membros do colegiado, considerando que o semestre será finalizado 35 
em 19 de fevereiro de 2022, que será aguardado a efetivação da classificada Renata Lautert 36 

Yang para que os alunos sejam consultados pela adesão de um intensivo ou prorrogação das 37 
disciplinas para o próximo semestre, em consonância ao entendimento da professora e da 38 
Coordenadoria Acadêmica; 3) Possível abertura de seleção pública para prof. Substituto: 39 
Lembrando que existe um teto de contratação de dezenove professores substitutos para o 40 

Campus CS, já existem quinze já ocupadas e a coordenadora acadêmica solicita 41 
posicionamento do curso de Engenharia Elétrica quanto as 3 vagas destinadas para com a 42 
necessidade do curso. Em discussão e entendimentos, fica acordado por todos os membros 43 

que das três vagas que cabia ao curso, uma foi liberada para a CAC, e duas ficam para o 44 
curso, aguardando que seja ocupada por candidato já classificado ou abertura de novo 45 
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processo seletivo, uma vez que não haverá mais candidatos para poder preencher a vaga; 4) 46 
Homologação da aprovação “ad referendum” do Edital de Ingresso/Reingresso: Todo 47 

semestre o curso é consultado sobre a oferta de vagas para o Edital de Ingresso/Reingresso. E 48 
para cumprir a demanda, o coordenador ofereceu dez vagas para esta modalidade, que segue 49 
para apreciação dos membros a homologação de sua decisão “ad referendum”, onde fica 50 
APROVADA por todos os membros deste colegiado; 5) Estágio obrigatório dos discentes 51 
INUBIA SAN MARTIN, KATHYELLE MELO DA SILVEIRA, MARCOS ALVES 52 

DOS SANTOS e IGOR SOARES OLIVEIRA: O presidente apresenta a planilha que está a 53 
disposição para os membros no Drive do Curso de Engenharia Elétrica, onde consta: - 54 
INUBIA SAN MARTIN na Empresa JJ Engenharia; - KATHYELLE MELO DA SILVEIRA 55 
na empresa EletriSul Energia Solar; - MARCOS ALVES DOS SANTOS na empresa Weg 56 
Equipamentos Elétricos S/A; e - IGOR SOARES OLIVEIRA na empresa Granol Industria e 57 

Comércio. Os demais dados dos alunos em estágios, bem como locais, períodos e supervisões 58 

foram conferidos pelo coordenador, que em apreciação e sem objeções segue APROVADA 59 
por todos os membros deste colegiado; 6) Estágio não-obrigatório dos discentes WESLEY 60 

BIFFE e GUSTAVO LENHARDT STEFFEN: O presidente apresenta a planilha que está a 61 
disposição para os membros no Drive do Curso de Engenharia Elétrica, onde consta: - 62 
WESLEY BIFFE na UFSM – Projeto de Pesquisa; - GUSTAVO LENHARDT STEFFEN na 63 
empresa Berlitz Ltda EPP. Os demais dados dos alunos em estágios, bem como locais, 64 

períodos e supervisões, foram conferidos pelo coordenador, que em apreciação e sem 65 
objeções segue APROVADA por todos os membros deste colegiado; 7) Assuntos gerais: i) 66 

Nova Direção do Campus com o Diretor professor Anderson Dal Molin e o Vice- Diretor 67 
Giovani Zabot; ii) Nova Coordenação Acadêmica com a professora Aline Brum e o professor 68 
Juan Balcazar como substituto; iii) Houve reunião semana passada com a Direção e CAC 69 

onde foi enfatizado manter atualizado os registros de preços com datas válidas para possíveis 70 
aquisições de equipamentos; iv) Nessa semana será enviado o segundo relatório do protocolo 71 

de compromisso para que o procurador institucional possa alimentar o sistema do MEC, para 72 

cumprir com processo de reconhecimento do curso; vi) Haverá na próxima sexta feira a 73 

colação de grau da aluna Priscila Bernardeli Miranda, onde os membros ficam convidados 74 
para assistir pelo google meet: < https://meet.google.com/eta-ckkn-jps>. Nada mais havendo a 75 
tratar, eu, Rosana Brettas da Silva, Técnica em secretariado, lavrei a presente ata, que vai 76 
assinada por mim, pelo Senhor Presidente Celso Becker Tischer e pelos demais participantes 77 

da reunião. Cachoeira do Sul, dezoito de janeiro do ano de dois mil e vinte dois. 78 

https://meet.google.com/eta-ckkn-jps
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