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ATA Nº 03/2019/CGEEL, REFERENTE À REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE 
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA  
  

Ata da Reunião Ordinária do Colegiado do 
Curso de Graduação em Engenharia Elétrica, 
realizada em 18 de setembro de 2019, na Sala 
de Reuniões do EEL. 

 

Aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, na Sala de Reuniões do 1 

Departamento de Engenharia Elétrica e Eletrônica (EEL), reuniu-se o Colegiado do Curso de 2 

Graduação em Engenharia Elétrica (CGEEL), conforme CONVOCAÇÃO No 03/2019/CGEEL, 3 

enviada por meio eletrônico, com a presença dos seus membros, professores Danilo Silva (EEL), 4 

Eduardo Augusto Bezerra (EEL), Marcelo Lobo Heldwein (EEL), Mauricio Valencia Ferreira da Luz 5 

(EEL), Miguel Moreto (EEL), Telles Brunelli Lazzarin (EEL), Juliana Wülfing (DIR), Juliane Silva de 6 

Almeida (EGR), Leonardo Silveira Borges (MTM) e Osvaldo Frederico Schilling Neto (FSC); 7 

representante do SENGE-SC, Eng.º Wladimir Vieira; e os representantes discentes Gabriel 8 

Germino Martins de Jesus e Lucas Borré Lobo; para, sob a Presidência do Prof. Renato Lucas 9 

Pacheco, Subcoordenador do Curso de Graduação em Engenharia Elétrica, deliberarem a 10 

respeito da Ordem do Dia. O Coordenador do CGEEL, Prof. Jean Vianei Leite, justificou sua 11 

ausência por estar em reunião do Conselho do CTC, seguida de uma reunião sobre o Pré-12 

Cálculo. Também os membros, Prof. Richard Demo Souza, e o representante do SENTE-SC, 13 

Eng.º José Antonio Latrônico Filho, justificaram suas ausências e/ou enviaram seus suplentes. 14 

Às quatorze horas e cinco minutos, constatado o quórum, a Presidência cumprimentou os 15 

Membros do Colegiado e deu por aberta à reunião. ITEM I – Expediente: Aprovação da pauta: 16 

Os representantes discentes solicitaram a inclusão de um item, para falar sobre a greve 17 

estudantil. A Presidência sugeriu incluir este tema no Item VIII – Informes/Assuntos Gerais, o 18 

que foi aceito por todos. Após este ajuste, a pauta foi aprovada por unanimidade. ITEM II – 19 

Solicitação de Prorrogação do Prazo Disponível para Integralização Curricular (PDIC) de 20 

Antonio Mario Weinsen Junior - pedido de reconsideração (Processo nº 23080.016686/2019-21 

21): Processo sob a relatoria da Comissão composta pelos Professores Richard Demo Souza 22 

(Presidente), Eduardo Augusto Bezerra e Miguel Moreto. De acordo com o relato, lido pelo 23 

Prof. Eduardo Bezerra, o pedido anterior, de prorrogação de um (1) semestre, foi negado pois 24 

não havia indicação clara de motivo de força maior que impedisse que o acadêmico 25 

completasse o curso ao final do semestre 2019/1. O acadêmico apresenta como únicas 26 

pendências o TCC e uma disciplina obrigatória. Foi anexado ao seu pedido uma carta do 27 

orientador de TCC atestando que o acadêmico tem plenas condições de apresentar seu 28 

trabalho até o final do semestre 2019/2. Dadas as informações presentes no processo, a 29 

comissão emitiu parecer favorável à prorrogação de um (1) semestre, no caso, o semestre 30 

2019/2. O parecer, colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. ITEM III – Solicitação 31 

de Prorrogação do Prazo Disponível para Integralização Curricular (PDIC) de Luiz Henrique 32 

Fernandes Salmonson - pedido de reconsideração (Processo nº 23080.016682/2019-43): 33 

Processo sob a relatoria da Comissão composta pelos Professores Richard Demo Souza 34 
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(Presidente), Eduardo Augusto Bezerra e Miguel Moreto. Conforme o relato, lido pelo Prof. 35 

Miguel Moreto, o pedido anterior, de prorrogação de um (1) semestre, foi negado por falta de 36 

motivo de força maior que justificasse a prorrogação. O acadêmico apresenta como única 37 

pendência o TCC. Foi anexado ao seu pedido um documento emitido por um profissional de 38 

saúde, descrevendo claramente que, no momento, o acadêmico possui plenas condições para 39 

finalização do seu trabalho de conclusão de curso durante o semestre 2019/2. Considerando as 40 

informações presentes no processo, a comissão emitiu parecer favorável à prorrogação de um 41 

(1) semestre, no caso, o semestre 2019/2. Colocado em votação, o parecer foi aprovado por 42 

unanimidade. ITEM IV – Solicitação de Prorrogação do Prazo Disponível para Integralização 43 

Curricular (PDIC) de Faústo Lucini Saavedra (Processo nº 23080.054810/2018-76): Processo 44 

sob a relatoria da Comissão composta pelos Professores Renato Lucas Pacheco (Presidente), 45 

Mauricio Valencia Ferreira da Luz e Telles Brunelli Lazzarin. Conforme o relato, lido pelo Prof. 46 

Mauricio da Luz, o requerente, atualmente cursando o último dos dois (2) semestres que lhe 47 

foram concedidos como prorrogação pelo Colegiado, solicita nova prorrogação de um (1) 48 

semestre. O estudante afirma que vem mantendo o seu planejamento e compromisso firmado 49 

junto ao Colegiado, mas, devido a choque de horários, não lhe foi possível cursar a disciplina 50 

EEL7063 - Sistemas de Controle, o que lhe impossibilita concluir o curso no semestre 2019/2. 51 

Solicita então o semestre adicional para poder cursar a disciplina EEL7063. A comissão, 52 

considerando que o processo foi suficientemente embasado e documentado e que é clara a 53 

possibilidade de o requerente concluir seu curso dentro do semestre adicional que solicita, 54 

emitiu parecer favorável à prorrogação de um (1) semestre, no caso, o semestre 2020/1. Após 55 

alguns esclarecimentos, foi sugerido ajustar os horários das disciplinas EEL7063 - Sistemas de 56 

Controle e EEL7071 - Introdução à Sistemas de Energia Elétrica, embora de fases distintas, a fim 57 

de evitar o choque de horários entre elas, que tem sido recorrente. Após, o parecer, colocado 58 

em votação, foi aprovado por unanimidade. ITEM V – Solicitação de Prorrogação do Prazo 59 

Disponível para Integralização Curricular (PDIC) de Israel Pereira Marcelino (Processo nº 60 

23080.055747/2019-76): Processo sob a relatoria da Comissão composta pelos Professores 61 

Renato Lucas Pacheco (Presidente), Mauricio Valencia Ferreira da Luz e Telles Brunelli Lazzarin. 62 

De acordo com o relato, lido pelo Prof. Telles Lazzarin, o requerente, atualmente cursando seu 63 

último semestre regular, solicita prorrogação de um (1) semestre para poder cursar a disciplina 64 

EEL7071 - Introdução à Sistemas de Energia Elétrica. O estudante justifica seu pedido alegando 65 

que havia planejado cursar em 2019/2 as quatro últimas disciplinas necessárias para atingir a 66 

integralização curricular do curso, mas que notou haver choque de horários entre as disciplinas 67 

EEL7063 - Sistemas de Controle e EEL7071 - Introdução à Sistemas de Energia Elétrica. O 68 

requerente admite que este problema ocorreu pelo fato de as disciplinas serem de fases 69 

diferentes, sendo a situação resultado direto de uma falha sua. A comissão, considerando que o 70 

processo foi suficientemente embasado e documentado e que é clara a possibilidade de o 71 

requerente concluir seu curso dentro do semestre adicional que solicita, emitiu parecer 72 

favorável à prorrogação de um (1) semestre, no caso, o semestre 2020/1. Após esclarecimentos 73 

e discussões acerca do assunto, os membros do Colegiado entenderam não haver motivo de 74 

força maior justificando o pedido. Por sugestão do presidente da comissão e com o apoio da 75 

maioria dos membros do Colegiado, decidiu-se por baixar o processo em diligência, para que a 76 

comissão contate o requerente e lhe solicite mais informações e que apresente motivo de força 77 
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maior. ITEM VI – Solicitação de Prorrogação do Prazo Disponível para Integralização Curricular 78 

(PDIC) de Suellen Ribeiro (Processo nº 23080.055744/2019-32): Processo sob a relatoria da 79 

Comissão composta pelos Professores Renato Lucas Pacheco (Presidente), Mauricio Valencia 80 

Ferreira da Luz e Telles Brunelli Lazzarin. De acordo com o relato, lido pelo Prof. Telles Lazzarin, 81 

a requerente, atualmente cursando seu último semestre regular, solicita prorrogação de um (1) 82 

semestre para poder terminar as disciplinas que faltam para a conclusão do curso. A estudante 83 

justifica seu atraso no curso alegando motivos de saúde, para os quais apresentou documentos 84 

médicos. A comissão, considerando que o processo foi suficientemente embasado e 85 

documentado e que a requerente mostra capacidade de concluir seu curso dentro do semestre 86 

adicional que reivindica, emitiu parecer favorável à prorrogação de um (1) semestre, no caso, o 87 

semestre 2020/1. Após esclarecimentos, colocado em votação, o parecer foi aprovado por 88 

unanimidade. ITEM VII – Discussão sobre validação de estágio não-obrigatório como 89 

atividade complementar: A pedido do Prof. Jean Vianei Leite, Coordenador do CGEEL, o Prof. 90 

Renato Lucas Pacheco expôs o assunto. Conforme o seu relato verbal, o Prof. Jean desejava 91 

saber a posição do Colegiado sobre a possibilidade de validar atividades de estágio não-92 

obrigatório como Atividades Complementares – Extensão, já que vem recebendo vários 93 

pedidos deste tipo de validação. Sua ideia é que este tipo de validação possa ser aceito, mas 94 

com poder discricionário da Coordenação e limitado a 144 h-a. A decisão do Coordenador do 95 

Curso seria baseada em relatórios, pareceres de orientadores e de supervisores, como acontece 96 

com os estágios obrigatórios, e por pertinência do tema o estágio com o CGEEL. Neste último 97 

quesito, o Prof. Telles Brunelli Lazzarin, Coordenador de Estágios do CGEEL, pontuou que todo 98 

estágio não-obrigatório deve ser em uma área de Engenharia Elétrica. Após discussões, os 99 

membros do Colegiado decidiram, por unanimidade, aprovar a validação de estágio não-100 

obrigatório como atividade complementar de extensão, limitada a 144 h-a, a critério do 101 

Coordenador do Curso. ITEM VIII – Informes/Assuntos Gerais: O Prof. Renato Lucas Pacheco, 102 

na Presidência do Colegiado, informou alguns assuntos: 1- Curricularização da Extensão: 103 

informou que a proposta está em consulta pública e há pontos polêmicos. Depois da consulta 104 

pública, a proposta será apresentada, discutida e votada na Câmara de Graduação; 2- Ações do 105 

Núcleo Docente Estruturante (NDE) do CGEEL: como Presidente do NDE, explicou a não 106 

convocação do Núcleo para repassar o projeto pedagógico do curso, como havia sido 107 

combinado. Informou que os professores Eduardo Bezerra e Fernando Rangel, do NDE, 108 

prepararam plataformas para a discussão do tema e que ainda não foram utilizadas. Agradeceu 109 

seus esforços e justificou a ausência das discussões pela indefinição da curricularização da 110 

extensão, que deve impactar fortemente o currículo do curso, o que exigiria um retrabalho. Tão 111 

logo haja a definição da forma da curricularização, o processo será iniciado; 3- Pré-Cálculo: 112 

comentou que há uma preocupação no CTC em relação aos represamentos que estão 113 

ocorrendo em Cálculo e, particularmente, em Pré-Cálculo, criado para melhorar o desempenho 114 

dos ingressantes em Matemática. Já se percebe a repercussão do represamento em disciplinas 115 

mais avançadas do CGEEL, com turmas reduzidas em algumas disciplinas. O Coordenador do 116 

Curso estava naquele momento em mais uma reunião para propor melhorias no sistema. Após, 117 

os representantes discentes informaram sobre a realização de uma assembleia em que os 118 

estudantes do curso decidiram aderir à greve estudantil; sugeriram que os professores não 119 

cobrem presença e não realizem avaliações durante a greve. Em seu nome, o Presidente 120 
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comentou que, independentemente de a greve ser justa ou não, ela não é legal, pois, até onde 121 

ele sabe, não é prevista em qualquer lei ou regulamento, fato necessário em um Estado 122 

Democrático de Direito. Desta forma, os professores não têm base legal para não cumprirem os 123 

seus planos de ensino, sob risco de punição. Outros membros docentes também se 124 

manifestaram, pontuando que não há uma posição formal da UFSC sobre o assunto e que, 125 

então, seguem ministrando suas atividades. Nada mais havendo a tratar, a Presidência 126 

agradeceu a presença dos Membros do Colegiado e deu por encerrada a sessão às quinze horas 127 

e cinquenta minutos e eu, Maykon Bergmann Martins, Chefe de Expediente da Coordenadoria 128 

do CGEEL, com base em minhas anotações, lavrei a presente ata que, se aprovada, será 129 

assinada pelos membros do Colegiado. 130 
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