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Aos vinte e sete dias do mês de novembro de 2019, na sala 205 do prédio 05D, realizou-se a 
reunião do Colegiado do Curso Superior de Tecnologia em Eletrônica Industrial. Membros 
presentes: Douglas Camponogara, Júlia Gattermann de Barros, Jonas Roberto Tibola, Leandro 
Roggia, Marcelo Santos da Costa, Márcia Henke e Rodrigo Varella Tambara. A reunião teve 
como itens de pauta: 01 - Homologação do processo seletivo de alunos no edital de Ingresso 
e Reingresso referente ao 1 ° semestre letivo de 2020; 02 - Apresentação dos dados de 
evasão do curso; 03 - Estudo sobre as bibliografias das disciplinas; 04 - Assuntos Gerais. De 
imediato, Douglas deu início aos trabalhos na seguinte ordem: 01 - 01 - Homologação do 
processo seletivo de alunos no edital de Ingresso e Reingresso referente ao 1° semestre 
letivo de 2020. Douglas apresentou aos membros do colegiado o resultado da seleção, a qual 
foi realizada com base nas modalidade e regras aprovados por este colegiado na sessão 007. 
Douglas anunciou que houve 8 inscrições homologadas, contudo um dos candidatos não 
enviou a documentação necessária. Além disso, alguns candidatos não apresentaram um 
documento formal contendo a Média Geral Acumulada (MGA), cabendo ao colegiado aprovar 
ou não a partipação do candidato sem esse documento. Os membros do colegiado aprovaram 
a participação de todos os inscritos que não apresentaram a MGA, tendo em vista que o 
Douglas conseguiu calcular a média desses candidatos com base em seu histórico escolar. 
Douglas apresentou a planilha com a classificação dos candidatos e explicou os detalhes sobre 
o cálculo da nota final, a qual levava em consideração a modalidade de inscrição e a MGA. Para 
finalizar, os candidatos classificados foram apresentados: 1° lugar - Cristina Ribeiro da Rocha, 
2° lugar - Leonardo Fernandes de Oliveira, :f> lugar - Matheus Alves de Oliveira, 4° lugar -
Claitom Rodrigues Moraes, 5° lugar - Eduardo Felipe Weber dos Santos, 6° lugar - Amanda 
Sartori Lima Oliveira e 7° lugar - Társis Natan Boff da Silva. Colocada em votação, o resultado 
da seleção para Ingresso e Reingresso foi homologado. 02 - Apresentação dos dados de 
evasão do curso. Neste momento, Júlia apresentou os dados de evasão, obtidos através de 
relatórios do SIE, onde é possível ver o ano/semestre que cada aluno evadiu. Júlia comentou 
que grande parte dos alunos do Eletrônica Industrial que evadem vão ao DERCA pedir 
cancelamento, pois eles trocam de curso, o que não acontece com a maioria dos cursos da 
UFSM, onde os alunos abandonam o curso. No curso de Eletrônica Industrial, considerando o 
ano 2017 e 2018, houve uma taxa de evasão de 58%. Cabe ressaltar que esse número 
considera alunos que saíram do curso e isso não reflete, abandono da universidade ou do 
ensino superior. Com o objetivo de entender melhor os motivos de evasão do curso, e tomar 
medidas práticas com base nos motivos, Douglas se disponibilizou a fazer um estudo com os 
alunos que deixaram o curso. 03 - Estudo sobre as bibliografias das disciplinas. Douglas 
apresentou ao colegiado a necessidade de ser feita um estudos das bibliografias do curso. Isso 
ocorre, pois neste momento, não se tem uma certeza se as bibliotecas da UFSM suprem as 
referências bibliográficas presentes nos programas das disciplinas. Rodrigo se responsabilizou 
por realizar esse estudo junto as bibliotecas setoriais e central. 04 - Assuntos Gerais. Não 
havendo assuntos gerais a tratar, Douglas agradeceu a presença a presença de todos e 
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encerrou os trabalhos, e eu, Douglas Camponogara, lavrei a presente ata, que após lida 
e aprovada, será assinada pelos membros presente. 

Júlia Gattermann de Barros 
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