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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL DE SANTA MARIA

ATA DA SESSÃO N° 011 DO COLEGIADO DO CST EM ELETRÔNICA INDUSTRIAL

Aos três dias do mês de setembro de 2020, de forma remota através do Google Meet, realizou-

se a reunião do Colegiado do Curso Superior de Tecnologia em Eletrônica Industrial. Membros

presentes:  Conrado  Gomes  Marques,  Douglas  Camponogara,  Júlia  Gattermann  de  Barros,

Leandro Roggia, Marcelo Freitas da Silva, Márcia Henke, Rodrigo Varella Tambara, Saul Azzolin

Bonaldo.  A  reunião  teve  como  itens  de  pauta:  01  –  Orientações  sobre  fechamento  das

disciplinas via REDE do primeiro semestre de 2020; 02 – Definições das disciplinas a serem

ofertadas  via  REDE  no  segundo  semestre  de  2020;   03  –  Assuntos  gerais.  De  imediato,

Douglas deu início aos trabalhos na seguinte ordem: 01 – Orientações sobre fechamento das

disciplinas  via  REDE  do  primeiro  semestre  de  2020;  Douglas  informou  aos  membros  do

colegiado as  definições  passadas  pela  reitoria  sobre  o  fechamento  do  primeiro  semestre,

sendo elas: a) não encerrar as cadeiras como um todo. Caso tenha algum aluno aprovado,

através de avaliações realizadas via REDE, encerrar a situação apenas deste aluno, os demais

colocar em situação 6. b) caso tenha alunos que realizaram as avaliações, mas não atingiram a

média para aprovação, a reitoria recomenda que seja dada uma nova chance para cursar a

cadeira  no  semestre  suplementar.  Rodrigo  perguntou  como  fazer  com  as  disciplinas  que

tenham  aulas  práticas,  pois  ele  não  gostaria  de  encerrar  suas  disciplinas  sem  tais  aulas.

Douglas sugeriu a Rodrigo não encerrar nenhum aluno, aguardar o semestre suplementar e,

aos alunos que já cursaram via REDE, dispensar eles das aulas que acompanharam de forma

remota e pedir sua presencialidade somente nas aulas práticas (ou aulas teóricas que não

puderam acompanhar via REDE).  02 – Definições das disciplinas a serem ofertadas via REDE

no segundo semestre de 2020. Anterior a reunião, Douglas enviou um e-mail com a seguinte

proposta para disciplinas de 02/2020: a) Serão ofertadas todas as disciplinas dos semestres

pares (2°, 4° e 6°). As avaliações (a critério do professor) e parte prática das disciplinas serão

feitas  NAS  PRIMEIRAS  5  SEMANAS  do  semestre  suplementar.  b)  Enquanto  as  práticas  e

avaliações  de  02/2020  estão  acontecendo,  as  disciplinas  de  01/2020  vão  iniciar,

concomitantemente com o final  de 02/2020,  porém via  REDE,  sendo a  “presença”cobrada

pelas atividades realizadas ou a critério do docente. Rodrigo perguntou se, portanto, poderiam

ser ofertadas disciplinas teórico-práticas em 02/2020, tendo em vista que boa parte desse

semestre será feito via REDE, ao que Douglas confirmou dizendo que os docentes terão essas 5

semanas  para  realizar  atividades  práticas  que  exijam  presencialidade.  Rodrigou  também

perguntou se a recuperação de 01/2020, prevista para o semestre suplementar, não teria que

ser realizada de forma completamente presencial. Douglas informou que a reitoria permitiu

flexibilidade neste ponto, cabendo aos colegiados de cada curso decidir sobre isso. Rodrigo

levantou  a  possibilidade  que  talvez  esse  modelo  híbrido  desagradasse  os  alunos,  pois

precisariam  fazer,  novamente,  parte  de  um  semestre  via  REDE.  Conrado,  represente  dos

discentes,  informou  que  entrou  em  contato  com  alunos  de  várias  turmas  do  curso  de

Eletrônica Industrial, não houvendo manifestação de desagrado neste ponto. Douglas também

lembrou  que  pode  ser  que  o  semestre  suplementar  tenha  mais  que  15  semanas,  o  que

possibilitaria  terminar  02/2020  e  começar  01/2020  de  forma  completamente  presencial.

Contudo, quando e de que forma o semestre suplementar vai acontecer, são pontos ainda não



decididos pela reitoria.  Marcelo lembrou que o calendário suplementar já  foi  pré-definido,

contudo é passível  de alteração devido a alguma questão sanitária  ou a piora/melhora da

pandemia. Rodrigo também questionou a situação dos alunos que não puderam acompanhar

01/2020 via REDE por falta de acessibilidade de computador ou internet de qualidade. No

caso, como eles iriam acompanhar as primeiras semanas do semestre suplementar. Douglas

informou que o CTISM vai disponibilizar os laboratórios de informática (quando não estiverem

ocupado por aulas), bem como o espaço para estudantes do prédio 5D, o qual é equipado com

computadores e acesso a internet. Além disso, os alunos poderão tirar suas dúvidas de forma

presencial com o docente. Rodrigo sugeriu que fosse feita uma divulgação muito clara aos

alunos sobre essas possibilidades. Leandro trouxe um questionamento relativo as disciplinas

de Projeto de Sistemas Eletrônicos I e II, ministradas por ele e Álysson. Nessa disciplina, como

todos os alunos participaram via REDE, não seria necessária uma recuperação da parte teórica

pelo semestre suplementar. Portanto, Leandro questionou ao colegiado se, nesse caso, não

seria possível uma flexibilização do semestre suplementar, começando por realizar as práticas

da disciplina de Projeto de Sistemas Eletrônicos I e, após, realizar as práticas da disciplina de

Projeto de Sistemas Eletrônicos II. O colegiado concordou que, neste tipo de situação, seria

possível  fornecer  uma  flexibilidade  ao  docente,  levando  em  consideração  que  nenhum

discente será prejudicado.  Douglas  contudo alertou que os horários  das  salas  deverão ser

fixados no esquema proposto ao início deste item de pauta, sendo de responsabilidade do

docente o gerenciamento da sala com a próxima disciplina. Saul perguntou como poderá ser

feito em seu caso (e de outros docentes), que possuem férias marcadas dentro do período do

calendário  suplementar.  Marcelo  lembrou  que,  provavelmente,  será  possível  flexibilizar  a

marcação  de  férias  para  os  períodos  de  recesso,  o  que  resolveria  essa  questão.  Douglas

também lembrou que é possível tirar férias durante o semestre, desde que seja previsto no

plano de ensino como será  feita  a recuperação das aulas perdidas.  Fechado este  item de

pauta, Douglas colocou em votação a definição das disciplinas que serão ofetadas via REDE em

02/2020,  anexada  a  proposta  de  usar  5  semanas  do  calendário  suplementar  para  sua

finalização com aulas práticas e avaliações, prevendo uma flexibilização deste uso conforme

caso relatado por Leandro. A proposta foi aprovada por unanimidade.  03 – Assuntos gerais.

Douglas  informou que,  assim como na reunião passada,  esta  ATA será  assinada de forma

digital via PEN, sendo que desta vez já está criado no sistema o grupo do colegiado do CST em

Eletrônica Industrial, bem como foram corrigidos erros de sigla e de envio para o grupo no

sistema.  Marcelo  lembrou  aos  colegas  que,  provavelmente,  teremos  problemas  de

superlotação de turmas mais a frente. Isso se deve ao fato que uma parte considerável de

alunos poderá trancar o curso e apenas retornar em 01/2021 e que, portanto, o curso de

Eletrônica  Industrial  deverá  se  planejar  frente  a  esse  cenário.  Júlia  ponderou  que,  uma

maneira de evitar essa superlotação, será limitando o número de vagas disponíveis em editais

de Ingresso/Reingresso. Douglas, por fim, trouxe ao colegiado o pedido da reitoria para  04 -

definição de participação no edital de ingresso e reingresso 02/2020. O colegiado aprovou o

acréscimo deste item pauta por unanimidade. Douglas lembrou aos membros do colegiado

que, tradicionalmente, o curso de Eletrônica Industrial não participa deste edital no segundo

semestre, tendo em vista que o curso possui entrada anual, o que dificultaria aos alunos sem

cadeiras básicas a serem aproveitadas, de cursar as disciplinas de semestre pares (2, 4 e 6).

Colocado em votação, o colegiado aprovou por unanimidade a não participação no edital de

Ingresso/Reingresso 02/2020. Ao final,  Douglas agradeceu a presença a presença de todos e

encerrou os trabalhos,  e eu, Douglas Camponogara, lavrei  a presente ata,  que após lida e

aprovada,  será  assinada,  de  forma  digital  através  do  processo  eletrônico  pelos  membros

presente.
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