
MINISTlRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

COLtGIO TtCNICO INDUSTRIAL DE SANTA MARIA 

ATA DA SESSÃO N° 006 DO COLEGIADO DO CST EM ELETRÔNICA INDUSTRIAL 

Aos seis dias do mês de junho de 2019, na sala 205 do prédio 0SD, realizou-se à reunião do 
Colegiado do Curso Superior de Tecnologia em Eletrônica Industrial. Membros presentes: 
Álysson Raniere Seidel, Douglas Camponogara, Júlia Gattermann de Barros, Jonas Roberto 
Tibola, Leandro Roggia, Marcelo Freitas da Silva, Marcelo Santos da Costa, Márcia Henke e 
Rodrigo Varella Tambara. A reunião teve como itens de pauta: 01- Definição das datas para 
realização das Defesas de TCC e Estágio; 02 - Pedido de Rodrigo Tambara para criação de 
uma DCG; 03 - Definição de diretrizes básicas para aceitação de DCGs externas; e 04 -
Assuntos Gerais. Douglas iniciou a reunião apresentando Júlia Gattermann de Barros, 
representando os TAE no colegiado do CST em Eletrônica Industrial em substituição de 
Jonathan Cardozo Maciel. Logo após, Douglas pediu a inserção de um novo item de pauta, o 
qual é 05 -Aprovação Ad Referendum do processo de Ingresso/Reingresso 2º/2019, sendo tal 
inserção aprovada por unanimidade pelo colegiado. 01 - Definição das datas para realização 
das Defesas de TCC e Estágio. O colegiado definiu que as apresentações do TCC e Estágio 
devem ocorrer na 1° e 2° semana de julho de 2019, sendo, obrigatoriamente, a data de 
entrega do documento 1 semana antes da defesa. O colegiado também definiu que o discente 
terá 15 minutos para apresentar, sendo mais 15 minutos alocados para arguições dos 
membros da banca. 02 - Pedido de Rodrigo Tambara para criação de uma DCG. Foi apreciado 
o pedido de Rodrigo Tambara para criação de uma DCG, com carga horária de 60h na área de 
controle ligada a controle digital, intitulada Controle Adaptativo. Rodrigo explicou que decidiu 
criar essa DCG devido à procura de alunos do curso e alunos externos do CTISM, pois tal 
conteúdo não está sendo ofertado em nenhum curso, nem mesmo no programa de Pós 
Graduação em Engenharia Elétrica. Além disso, Rodrigo ressaltou que não existe nenhuma 
DCG ligada a área de Eletrônica e Controle no CST em Eletrônica Industrial. Por fim, Rodrigo 
afirmou que, caso ministrasse tal disciplina, não implicaria em problemas com sua carga 
horária, tendo em vista que ele tomaria essa DCG como carga horária extra. Júlia chamou a 
atenção para a data da inserção da oferta de disciplinas que deve ocorrer até o dia 14 de 
junho, alertando portanto que a inserção dessa disciplina no sistema deve ocorrer 
imediatamente. Por unanimidade, o colegiado aprovou a criação da DCG intitulada Controle 
Adaptativo. 03 - Definição de diretrizes básicas para aceitação de DCGs externas. Douglas 
ponderou a necessidade da definição de diretrizes básicas para aceitação de OCGs externas, 
tendo em vista que alguns alunos já tentaram requisitar um aproveitamento de disciplinas 
realizadas fora do CTISM, levando o coordenador a estar em dúvida se aprovaria ou não. 
Rodrigo ressaltou que às vezes o aluno pode fazer disciplinas em outros cursos para 
complementar a formação dele, até mesmo para a realização de TCC em áreas 
multidisciplinares. Portanto, por unanimidade, o colegiado decidiu que disciplinas que tiverem 
conexão direta com a área do curso ou do TCC que o aluno realiza podem ser aprovadas 
diretamente pelo coordenador do curso, sendo que casos omissos serão analisados pelo 
colegiado. 05 - Aprovação Ad Referendum do processo de Ingresso/Reingresso 2°/2019. 
Douglas comentou da decisão que tomou, via Ad Referendum, do CST em Eletrônica Industrial 
de não participar do processo de Ingresso/Reingresso 2º/2019, tendo em vista que os alunos 
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que entrariam nesse semestre, provavelmente, iriam cursar disciplinas do 1° semestre, sendo 
que as mesmas não estariam disponíveis no segundo semestre do ano, pois o curso tem 
entrada anual. Por unanimidade, o colegiado aprovou a decisão Ad Referendum. 04 -Assuntos 
Gerais. Como não houve assuntos gerais, a reunião foi encerrada, e eu, Douglas Camponogara, 
lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos membros presentes. 
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