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ATA Ne 02/201g/CGEEL REFERENTE A REUNIAO DO COLEGIADO DO CURSO DE
aKADUAGAO EM ENGENHARIA ELETRICA

Ata da Reuniio Ordiniria do Colegiado do
Curso de Graduagao em Engenharia E16trica,
realizada em 26 de junho de 2019, na Sala de
Reunites do EEL.

Aos vinte e seis dias do m6s de junho do ano de dois mile dezenove, na Sala de Reunites do

Departamento de Engenharia E16trica e Eletr6nica (EEL), reuniu-se o Colegiado do Curso de
Graduagao em Engenharia E16trica (CGEEL), conforme CONVOCA(IAO Ne 02/20t.g/CGEEb
enviada por meio eletr6nico, com a presen(la dos seus membros, professores Danilo Silva (EEL),
Marcelo Lobo Heldwein (EEL), Mauricio Valencia Ferreira da Luz (EEL), Telles Brunelli Lazzarin
(EEL), Juliana WOlfing(DIR), Juliane Silva de Almeida(EGR) e Leonardo Silveira Borges(MTM); e
os representantes discentes Gabriel Germino Martins de Jesus e Lucas Borr6 Lobo; para, sob a
Presid6ncia do Prof. Jean Vianei Leite, Coordenador do Curso de Graduag3o em Engenharia
E16trica, e Vice-Presid6ncia do Prof. Renato Lucas Pacheco, Subcoordenador do CGEEL
deliberarem a respeito da Ordem do Dia. Os professores Miguel Moreto (EEL), Richard Demo
Souza (EEL) e Nivaldo Peroni(ECZ) justificaram suas aus6ncias e/ou enviaram seus suplentes. As
quatorze horas e dez minutos, constatado o qu6rum, a Presid6ncia cumprimentou os Membros
do Colegiado e deu por aberta a reuniio. ITEM 1-- Expediente: Aprovac3o da pauta: A pauta foi
aprovada por unanimidade, sem alterag6es. ITEM ll -- Solicitacio de Revalidacio de
Diploma/Peru de Dante Edson Sifuentes Quiroz (Processo ne 23080.029290/2019-44):
Processo sob a relatoria da Comissio composta pelts Professores Renata Lucas Pacheco
(Presidente), Mauricio Valencia Ferreira da Luz e Telles Brunelli Lazzarin. O Presidente da
comissio informou sobre o pedido da confecgao de um modelo padrao para revalidag6es de
diploma feito pele Coordenador do curso, modelo este testado no presente processo e no
seguinte da presente pauta. Ap6s, o Prof. Telles Lazzarin leu o relato emitido pda comissao,
colocando que o processo cumpre, do ponto de vista legal, com o estabelecido na Legislagao

vigente, que o requerente atende a todos os requisitos exigidos pdas legisla(lees pertinentes e
que o processo foi devidamente encaminhado. Diante do exposto, a comiss3o emitiu parecer
favorgvel a revalidagao do Diploma. Ap6s alguns esclarecimentos, o parecer, colocado em
votagao, foi aprovado por unanimidade. ITEM 111 - Solicitagao de Rey41idgcgQ ,
Diploma/Peru de Hugo Rolando Estofanero Larico - ped/do de recons/dergc6o fProcesso ne /4;1/
23080.010626/2010-67); Processo sob a relatoria da Comiss3o composta pelos Professores /#'7

Renata Lucas Pacheco (Presidente), Mauricio Valencia Ferreira da Luz e Telles Brunelli Lazzarin. ly '

Conforme o relato, lido pelo Prof. Mauricio da Luz, o requerente solicita reconsideragao do .
processo de revalida(lao do diploma. Foi explicado que a antiga comiss3o ji havia sido extinta e . $b.
que coube a nova comiss3o analisar o pedido de reconsiderag3o. A comiss3o verificou a nova \\AI
documentagao apresentada pelo requerente, se inteirou de seus argumentos, analisou o u
hist6rico do processo e o hist6rico de formagao e de atuagao profissional do requerente. O
processo foi analisado diante da ResolufiaWCES n9 2, de 24 de abril de 2019, que instituiu
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novas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de engenharia. A comissio julgou

pertinente aprovar a equiva16ncia de algumas disciplinas solicitadas pelo requerente, incluindo
o Trabalho de Conclus3o de Curso. Em vista do que foi colocado, a comiss3o concluiu que o
processo cumpre, do ponto de vista legal, com o estabelecido na Legislagao vigente, que o
requerente atende a todos os requisitos exigidos pdas legislag6es pertinentes e que o processo
foi devidamente encaminhado. Diante do exposto, a comiss5o emitiu parecer favorivel a
revalidagao do Diploma. O parecer, apes alguns esclarecimentos e, colocado em votagao, foi

aprovado por unanimidade. Neste ponto, foi estabelecida a conex3o com o projetor da Sala de
Reunites e, com a devida licenga do Presidente e dos membros do Colegiado, a comiss3o fez
uma breve apresentagao do relat6rio-padrao proposto para ser usado em futures pedidos de
revalidagao de diplomas obtidos no exterior.
Gabriella Ribeiro - ped/dQ O Prof.
Marcelo Lobo Heldwein relatou o processo, pontuando (lue a requerente foi desligada do curso
no semestre 2018/2 tendo como motivo "Abandono do curso/Habilitagao" e que a mesma
solicita retorno ao curso. A requerente declara que teve que cancelar diversas disciplinas em
seu primeiro semestre letivo devido a uma condigao de sa6de. Para tal, entregou um atestado
m6dico naquele semestre ao ent3o coordenador do curso, Prof. Renato Lucas Pacheco. Tal
atestado esb anexado ao processo. Na sequ6ncia, a solicitante ainda afirma que, desde este
epis6dio, experimentou "recaidas". Afirma tamb6m que, durante o 61timo perfodo de
matrfcula, no qual n3o se matriculou e caracterizou o abandono de curso, ela passava por
epis6dio semelhante e estava em local sem acesso a /nternet e, portanto, nio p6de realizar a
matricula. O relator, em parecer anterior, havia solicitado mais informa(lees a requerente, que
retornou com um documento atestando necessidade de afastamento das atividades
acad6micas nos anos de 2017 e 20].8 por problemas de sa6de, mas nio indicando sua condigao
atual. Assim, o relator, considerando as informag6es adicionadas ao processo, sugeriu que seja
requerida da solicitante uma avaliagao m6dica com o objetivo de avaliar se seus problemas de
sa6de foram superados e se ela apresenta potencial adequado para continuar no curso. Ap6s
discuss3o e esclarecimentos, os membros do colegiado decidiram por baBBLe..eligfe$$g..gn).
dilig6ncia. ITEM V -- Solicitacio de Retorno ao Cur$Q e de Prorrogagio do PraxaDispe!)ive!
lara Integralizacao Curricula

23080.016549/2018-14): O Prof. Jean Vianei Leite leu o relato emitido pelo Prof. Richard Demo

Souza, no qual o relator coloca que o puzo anterior para conclusio do curso da requerente
expirou e que a situagao curricular atua16 "jubilada". O pedido atual incluio retorno ao curso e
integralizagao em at6 tr6s (3) semestres (para conclus3o de 8 disciplinas). A requerente
apresentou documentos m6dicos atualizados, informando que possui problema de sa6de que

prejudicou seu desempenho e informando, tamb6m, que a requerente segue em tratamento e
que apresenta evolugao positiva no seu quadro de saOde. O relator, considerando as
informag6es presentes nos documentos m6dicos e assumindo que a estudante permaneceri
sob acompanhamento m6dico contfnuo, emitiu parecer favorivel ao retorno ao curso e a
prorrogagio de tr6s (31 semestres. Ap6s esclarecimentos, o parecer, colocado em votagao, foi
aprovado por unanimidade.
Integralizac5o Curricular (PDj
recons;derac6o (Processo ne 23080.016673/2Ql9.52L Processo sob a relatoria da Comissio
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composta pelos Professores Richard Demo Souza (Presidente), Eduardo Augusto Bezerra e
Miguel Moreto. De acordo com o relato, lido pelo Prof. Jean Vianei Leite, na solicitagao inicial,
de prorrogagao de um (1) semestre, nio foram incluidos comprovantes das atividades
profissionais realizadas durante o curso e, tamb6m, n3o foi apontada a necessidade para
realizar atividades profissionais de forma concomitante com o curso, ou seja, nio foi informado
o motivo de forma maior para justificar a solicitagao. Tendo em vista o parecer contrdrio, o
discente entrou com um pedido de reconsideragao do parecer, fornecendo a documentagao
necess6ria para comprovar o motivo de forma maior. A comissao, considerando a
documentagao fornecida com o pedido de reconsidera(lao, emitiu parecer favorivel a
prorrogag5o de um (1) semestre. O parecer, apes alguns esclarecimentos e, colocado em
votag3o, foi aprovado por unanimidade. ITEM V]] - So]icitac5o de].!ancamento retroativo de
Carlos Henrique Winter Farias (Processo ng 23080.041852/2019-28): O Prof. Renato Lucas
Pacheco relatou o processo em que o requerente solicita trancamento retroativo para o
semestre 2019/1, devido ao fato de, apes estar com a matricu]a trancada em 20].8/2, n3o ter
renovado o trancamento e nem realizado matricula em disciplinas, mudando sua situagao para
"abandono" de curso. O requerente alega problemas de sadde e anexou ao processo
documento comprovando que esteve em tratamento psico16gico e que se encontra em
condig6es de reassumir seus estudos. O relator, considerando que o requerente buscou ajuda

profissional, que n3o agiu de m6 f6, que possui condig6es de retornar ao curso, que seria justo
e correto devolver sua matricula, entre outros argumentos, emitiu parecer favorivel ao
reingresso ao curso e ao trancamento retroativo. Ap6s, colocado em votag3o, o parecer foi
aprovado por unanimidade. ITEM Vlll -- Encaminhamentos do Ndcleo Docente Estruturante
(NDE) ao Colegiado do CGEEL: Sob a relatoria do Prof. Jean Vianei Leite. 1- Cadeia de pr6-
reauisitos da disciplina EEL7418 (antiga EEL7407) - Engenharia de Antenas: Atualmente, a
disciplina Engenharfa de 4ntenas, optativa no curriculo do curio, possui como pr6-requisito
apenas a disciplina [fL7062 - Pr/nc/b/os de S/stemas de Conan/caf&o. A proposta 6 inc]uir
tamb6m como pr6-requisito a disciplina f£Z.7053 - Ondas E/etromagn6t/cas, como ji ocorre
para o Curso de Graduagao em Engenharia Eletr6nica. Debatido o assunto e colocado em
votagao, a homologag5o da recomendagao do NDE foi aprovada por unanimidade. 2- Cadeia
de pr6-requisitos da discipline EEL7045 - Circuitos E16tricos A: Atualmente, a disciplina

C/rcu/tos f/dtr/cos ,4, obrigat6ria no curriculo do curso, possui como pr6-requisitos as disciplinas
EEL7013 - Laborat6rio de Transdutores, FSC5113 - Fisica 111 e MTM3103 -- C61culo 3.

Considerando que conteddos necess6rios a compreensao de circuitos sio encontrados
atua[mente na discip]ina /WT7W3:Z02 -- Cci/cu/o 2, a proposta 6 substituir MTM3].03 por
MTM3102, enquanto pr6-requisito de EEL7045, mantendo os demais. O assunto, sendo
debatido e, apes, colocado em vota(lao, teve a homologag5o da recomendag3o do NDE
aprovada por unanimidade. !!ED&JX O Prof. Jean Vianei Leite,
Presidente do Colegiado, informou que haveriapresentagao, em reuni3o conjunta das Cimaras
de Graduagao e Extensao, de relat6rio preliminar da comiss3o de curricularizagao da extensao;
comunicou, tamb6m, que hg uma comissio trabalhando na atualiza(l3o da Resolugao ng
017/CUn/97, que regulamenta os cursos de graduag3o da UFSC. O Prof. Renato Lucas Pacheco,
Vice-Presidente do Colegiado, comunicou sobre a andlise da conformidade do Projeto
Pedag6gico do Curso (PPC) com as novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para os
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cursos de Engenharia; informou, ainda, que o NDE do curso este estudando uma proposta de
atualizagao do PPC. Nada mais havendo a tratar, a Presid6ncia agradeceu a presen(la dos
Membros do Colegiado e deu por encerrada a sess3o is dezesseis horas e trinta e cinco
minutos e eu, Maykon Bergmann Martins, Chefe de Expediente da Coordenadoria do CGEEL
com base em informag6es anotadas pelo Prof. Renato Lucas Pacheco, Vice-Presidente do
Colegiado do CGEEL lavreia presente ata que, se aprovada, seri assinada pecos membros do
Colegiado.
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LISTA DE PRESENgA: REUNIA0 0RDINARIA DO COLEGIADO CGEEL 2019 em 26/06/19

OI Jean Vianei Leite (Presidente)

02 Renato Lucas Pacheco (Vice-Presidente)

03 Telles Brunelli Lazzarin (Titular)

04

05

06

07

Eduardo Augusto Bezerra(Titular)

Fernando Rangelde Sousa(Suplente)

Marcelo Lobo Heldwein(Titular)

Samir Ahmad Mussa (Suplente)

Mauricio Valencia Ferreira da Luz (Titular)

Walter Pereira Carpet Junior(Suplente)

Miguel Moreto (Titular)

Antonio Jose Alves Sim6es Costa(Suplente)
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EEL

EEL

EEL

EEL

EEL

EEL

/

V

y

Vq aa...:. U 3. &.

10 Paula Cds Briigger Neves (Titular) ECZ

Nivaldo Peroni(Suplente)

11 Juliane Silva de Almeida(Titular)

Henrique Jose Souza Coutinho(Suplente)

Jvs£'f,'o.

12 0svaldo Frederico Schilling Neto (Titular) FSC

Roberto Kalbusch Saito(Suplente)

13 Leonardo Silveira Borges (Titular)

MiguelAngeIAlejo Plana(Suplente)

FSC

/MTM

MTM

n
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08 Richard Demo Souza (Titular) 1/ EEL .lushf:

Danilo Silva(Suplente) p '' EEL IZI)a t,t,li$\

09 Juliana Wiilfing(Titular) v ' DIR €:4i,)(..,

EduardoAntonioTemponi Lebre(Suplente) DIR N
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LISTA DE PRESENgA: REUNIAO ORDINARIA DO COLEGIADO CGEEL 2019 em 26/06/19

14 Paulo Miguel de Aguiar (Titular) CREA
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  Jose Augusto da Matta Guedes(Suplente) CREA        
15 Jose Antonio Latr6nico Filho (Titular) SENGE        
  Wladimir Vieira (Suplente) SENGE        

16 Lucas Borr6 Lobo (Titular) / discente       b

  Rafael Bogo PortalChagas(Suplente) discente        
17 Gabriel Germino Martins de Jesus(Titular) /discente r      

  Luis Felipe Prates Cattelan(Suplente) discente        


