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ATA DA 25ª SESSÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE 

ENGENHARIA ELÉTRICA 
 

Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às quinze horas e trinta minutos, 

por videoconferência pela plataforma “Google Meet”, através do link: 

<https://meet.google.com/rvc-kqmg-rfm>, 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, e os seguintes 

membros: Prof. Dr. Paulo César Vargas Luz (Coordenador Substituto); Profa. Dra. Cristiane 

Cauduro Gastaldini; Profa. Dra. Débora Faoro; Prof. Dr. Dion Lenon Prediger Feil; o Discente 

Gabriel Poetini de Souza. O Coordenador do Curso, Prof. Dr. Celso Becker Tischer deu as boas-

vindas a todos os presentes, em seguida fez leitura da pauta do dia: 1) Aprovação da ata 24; 

2) Oferta de disciplinas para o 1º semestre de 2022; 3) Possível abertura de seleção pública 

para prof. Substituto; 4) Cadastro de DCG; 5) Ato de Reforma do PPC do Curso; 6) Edital 

FINEP; 7) Retorno presencial das aulas na UFSM; 8) Assuntos gerais. Dando início aos 

trabalhos, iniciou-se a ordem do dia: 1) Aprovação da ata 24: O professor Celso pôs em 

votação a Ata nº 24 de 18 de janeiro de 2022, como não houve manifestações, a ata foi aprovada 

por unanimidade. 2) Oferta de disciplinas para o 1º semestre de 2022: Foi posta em análise 

a oferta de disciplinas relativas ao 1° semestre de 2022, sendo a proposta discutida e apreciada 

pelos presentes. O prof. Celso informou que a Prof. Renata encaminhou um e-mail 

manifestando o não interesse de continuar como professora substituta no próximo semestre da 

UFSM devido o retorno presencial das atividades. O Coordenador expôs as disciplinas que 

estarão descobertas de docente para o próximo semestre, totalizando 7 disciplinas, sendo na 

área de Instalações Elétricas, Máquinas Elétricas e Eletromagnetismo. Após discussões, ficou 

evidente a necessidade de abertura de seleção púbica para professor substituto a fim de atender 

as demandas do curso. 3) Possível abertura de seleção pública para prof. Substituto: Foram 

discutidos a área e o programa para abertura de seleção pública para professor substituto, após 

sugestões, o assunto foi posto em votação, como todos estavam de acordo, foi aprovado por 

unanimidade os seguintes critérios da seleção pública: Área do conhecimento: Engenharia 

Elétrica (3.04.00.00-7); Circuitos Magnéticos, Magnetismos, Eletromagnetismo (3.04.03.04-

9); Conversão e Retificação da Energia Elétrica (3.04.04.03-7). Requisitos: Graduação em 

Engenharia Elétrica ou Eletrônica ou Engenharia de Energias ou Controle e Automação ou 

Graduação em Engenharia Elétrica ou Eletrônica ou Engenharia de Energias ou Controle e 

Automação e Mestrado em Engenharias IV (conforme classificação da CAPES) ou Graduação 

em Engenharia Elétrica ou Eletrônica ou Engenharia de Energias ou Controle e Automação e 

Doutorado em Engenharias IV (conforme classificação da CAPES). Programa de pontos: 

1.Eletrostática e Eletrodinâmica: campo e potencial elétrico e corrente elétrica, aplicações em 

Engenharia Elétrica; 2.Magnetostática e Indução Magnética: lei de Gauss, lei de Ampère, 

capacitâncias e indutâncias, aplicações; 3.Modelagem de linhas de transmissão, efeito pelicular, 

compatibilidade eletromagnética, aplicações do eletromagnetismo; 4.Materiais magnéticos: 

Classificação dos materiais quanto às propriedades. Curvas de magnetização e Histerese. Perdas 

por histerese e correntes parasitas. Aplicações; 5.Circuitos Magnéticos e Princípios de 

Conversão Eletromecânica de Energia: propriedades dos materiais magnéticos, fluxo 

concatenado, balanço energético, forças e conjugados, aplicações; 6.Análise, operação e 

conexão de transformadores: força eletromotriz, circuitos magnéticos, transformador ideal e 

real, análise fasorial, tipos de transformadores e suas aplicações; 7.Máquinas síncronas: 

princípio e análise do funcionamento, características elétricas, tipos, peculiaridades e 

aplicações; 8.Máquinas de indução: princípio e análise do funcionamento, características 
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elétricas, tipos, peculiaridades e aplicações; 9.Máquinas em corrente contínua: princípio e 

análise do funcionamento, características elétricas, tipos, peculiaridades e aplicações; 

10.Instalações elétricas industriais: Acionamentos de máquinas elétricas. 4) Cadastro de 

DCG: Foi abordada a criação da nova disciplina complementar de graduação com o nome 

“Introdução à Mobilidade Elétrica” proposta pela professora Cristiane Gastaldini, após 

sugestões e discussões, ficou definido:  Carga horária total da disciplina: 60h, teórica; Objetivo 

da disciplina: Estudo na área de mobilidade elétrica e sua contextualização com as disciplinas 

profissionalizantes do curso;  Ementa: Contextualização do sistema elétrico atual, Mobilidade 

elétrica e suas tecnologias, Infraestrutura de recarga, Análise de casos (nacional e internacional) 

Impacto da Mobilidade no Sistema Elétrico, Regulação aplicada à Mobilidade Elétrica. Foi 

posta em votação a criação da DCG, sendo aprovada por unanimidade. 5) Ato de Reforma do 

PPC do Curso: Trata-se da reforma no Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Elétrica 

considerando as novas DCN’s e a integralização da Extensão no currículo, cujo processo está 

em fase de finalização no NDE. Após discussões sobre os trâmites necessários para a reforma 

do PPC, dada pela Resolução N. 042/2019 da UFSM, o Prof. Celso informou que nos próximos 

dias a Coordenação do Curso irá receber o PPC para apreciação deste colegiado, assim, ficou 

acordado a revisão por todos e que a deliberação do tema ocorrerá em futura reunião do 

Colegiado do Curso. 6) Edital FINEP: Refere-se a um projeto cujo edital será enviado via 

FINEP, no qual a professora Laura dos Santos e a Prof. Cristiane Gastaldini participam da 

equipe de elaboração, cuja aprovação resultará em um espaço físico de inovação, tipo uma 

“Mini AGITEC” no Campus Cachoeira do Sul, que servirá para todos os cursos do Campus. 7) 

Retorno presencial das aulas na UFSM: Na última reunião do CEPE foi aprovado o 

Calendário Acadêmico para o ano de 2022, onde foi definido o retorno às aulas presenciais a 

partir do dia 11 de abril de 2022. Há professores no Curso de Engenharia Elétrica que estão em 

grupo de risco devido a COVID-19 e, portanto, possuem o direito de não ministrarem as aulas 

na modalidade presencial. Discutiu-se a possibilidade de como proceder caso algum docente 

que esteja em grupo de risco opte em não ministrar aulas no presencial, se será totalmente 

remota e/ou em parte remota. 8) Assuntos Gerais: a) Instrução Normativa n° 01/2022: A 

PROGRAD lançou a Instrução Normativa nº 01/2022 que orienta a respeito da formalização 

dos estágios de graduação regulando o registro das atividades de estágio no SIE, bem como a 

atribuição de encargos didáticos para docentes à atividade de orientação de estágio não 

obrigatório. Assim, todo aluno que quiser realizar estágio não obrigatório terá de ter um 

orientador, portanto, pela IN quem passará a representar a UFSM nos estágios não-obrigatórios 

será o professor orientador e não mais a Coordenação do Curso. Então, o professor Celso 

sugeriu criar uma página no site do Curso para listar os professores que pretendam ou queiram 

orientar os alunos tanto para estágios obrigatórios como não-obrigatórios. Não havendo mais 

inscrições de manifestação, o Professor Celso desejou boas férias a todos e encerrou a reunião. 

Eu, Rômulo da Silva Ferreira, secretário, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim, pelo 

Coordenador e pelos demais presentes à reunião. Cachoeira do Sul, 18 de fevereiro de 2022. 
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