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ATA N' 04/201 8/CGEEL, REFERENTE À REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTR]CA

Ata da Reunião Ordinária do Colegiado do
Curso de Graduação em Engenharia Elétrica,
realizada em 19 de setembro de 201 8. na Sala de
Reuniões do EEL.
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Aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, na Sala de Reuniões
do Departamento de Engenharia Elétrica e Eletrõníca IEELI, reuniu-se o Colegíado do
Curso de Gr(iduação em Engenharia Elétríca ICGEELI, conforme CONVOCAÇÃO Na
04/2018/CGEEL, enviada por meio eletrõnico, com a presença dos seus membros,
professores Eduardo Augusto Bezerra IEELI, Katia Campos de Almeída IEELI, Marcelo Lobo
Heldweín IEELI, Maurício Valencía Ferreiro da Luz IEELI, Raimes Moraes IEELI, Richard
Demo Souza IEELI, Juliana Wülfing IDIPI, Leonardo Silveíra Borges IUTUj; e os
representantes discentes, Alejandro Javier À4aldonado Rosa e Salva, Rafael Bogo Portal
Chagas; para, sob a Presidência do Prof. Jean Víaneí Leite IEELI, Coordenador do Curso
de Graduação em Engenharia Elétrica, deliberarem a respeito da Ordem do Dia. O Vice
Presidente do Colegiado e Subcoordenador do CGEEL, Prof. Renato Lucas Pacheco,
justificou sua ausência por estar em reunião de comissão formada pelo Conselho do CTC,
convocada anteriormente para o mesmo dia e para o mesmo horário. Também os
membros professores Márcio Holsbach Costa IEELI, Julíane Salva de Almeida IEGRI e Pauta
Cais Brügger Neves IECZj; e os representantes do SENTE-SC, Eng.' José Antonio Latrõníco
filho e Eng.' Wladimir Vieíra, justificaram suas ausências e/ou enviaram seus suplentes. As
quatorze horas e dez minutos, constatado o quórum, a Presidência cumprimentou os
Membros do Colegiado e deu por aberta à reunião. ITEM 1 - Expediente: Aprovação da
pauta e apreciação/aprovação da Ata n' 02/2018/CGEEL referente à reunião ordinária
de 13/06/18 e da Ata n' 03/2018/CGEEL. referente à reunião extraordinária de 18/07/18:
O /tem V// foi retirado de pauta a pedido da Comissão relatora. Após este ajuste, a pauta
foi aprovada por unanimidade. Na sequência, foi apreciada a ATA n' 02/2018/CGEEL,
referente à Reunião Ordinária do Colegíado realizada em 1 3/06/201 8, cuja cópia havia
sido enviada anteriormente, por meio eletrõnico, aos membros do Colegiada do CGEEL
A ata n' 02/201 8/CGEEL foi aprovada por unanimidade. Em seguida, foi apreciada a ATA
n' 03/2018/CGEEL, referente à Reunião Extraordinária do Colegiado convocada para
18/07/2018, cuja c(5pia havia sido enviada anteriormente, por meio eletrõníco, aos .
membros do Colegiado do CGEEL. A ata n' 03/2018/CGEEL foi aprovada por /l/
unanimidade. ITEM ll - Homologação da aprovação "Ad Refer9Qdy!!!:!i91919Dl9..gQ$ //7

i©sos e pontos de corte param P U/
yESÇZ2911; O Prof. Jean Vianei Leite apresentou a proposta final que foi discutida e aceita
pelos coordenadores de curso de graduação do Centro Tecnológico ICTCI reunidos ./l
para tratar desse assunto, com ajustes pontuais em relação à proposta do CGEEL. Os ,f%;
ajustes foram acentos pelo representante do CGEEL, conforme previamente autorizado Óll;W'

em reunião anterior pelos membros do Colegiado. A proposta do CTC foi posteriormente
aprovada ad referendum como a proposta final do CGEEL e encaminhada, pelo
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coordenador do CGEEL, à Comissão Permanente do Vestíbular ICopervel. Colocada em
votação, a aprovação ad referendum foi homologada por unanimidade. !!EM:..!!L--
Homologação da aprovação JAd Referendum" do parecer referente à Solicitação de
orovidências para Colação de Grau de Francesco Meneguello Brenelli (PrQÇQ$$Q n:
23080.04641 9/2018-06), sob relato do Prof. Mauricio Valencia Ferreira da Luz: O Prof. Jean
Víanei Leite comentou sobre o caso, em que o requerente solicitou sua Colação de Grau,
visto estar com todo seu currículo concluído, porém. com a situação de ''jubilado''
devida a uma coincidência de datas, em que o discente foi jubilado exatamente no dia
em que defendeu seu Trabalho de Conclusão de Curso ITCCI. O relator emitiu parecer
favorável à solicitação. O processo foi levado ao Colegíado, em reunião extraordinária
convocada para 18/07/2018, que não teve qu(5rum constatado, mas que teve,
entretanto, concordância dos membros presentes com a aprovação ad referendum.
Colocada em votação, a aprovação ad referendum foi homologada por unanimidade.
ITEM IV - Solicitação de Retorno ao Curso e prorroaaçãe do Prazo Disponível para
Inteqralização Curricular (PDIC) del:eandre l:Qch resina (Processo n' 23080.01 8785/201 7-
gél O Prof. Mauricio Valência Ferreiro da Luz relatou o processo em que o requerente
solicita um jl l semestre de prorrogação para que possa ter a nota de seu Trabalho de
Conclusão de Curso ITCCI lançada no sistema e, assim, requerer colação de grau, visto
ter concluído todos os requisitos do currículo. O relator comentou cronologicamente
sobre o processo do solicitante, onde este, anteriormente, havia ficado em situação de
''abandono'' de curso por não ter efetuado sua matrícula no semestre 20 1 6/2 e solicitado,
na época, retorno ao curso, tendo seu pedido apreciado pelo Colegiado em abril de
2017, onde houve um pedido de vistas ao processo. Novamente foi apreciado pelo
Colegiado em agosto de 201 7, sendo negado o pedido. O requerente protocolou um
pedido de reconsideração do mesmo, acrescentando novos documentos comprovando
que estava finalizando seu Trabalho de conclusão de Curso ITCCI . Em novembro de 201 7
o Colegiado apreciou e aprovou o pedido de retorno ao curso do requerente, o que
ocorreu em 2018/1. Assim, o discente finalizou seu TCC durante o semestre 2018/1 e,
estando regular, agendou a defesa do trabalho para 21 de agosto de 2018. Porém,
devido ao término de seu prazo disponível para integralízaçõo curricular IPDICI, o
acadêmico teve seu status alterado de ''regular'' para ''jubilado'' justamente no dia da
apresentação, o que impediu o lançamento de sua nota do TCC e, consequentemente,
sua colação de grau. O requerente solicita agora que esta situação seja revertida para
que possa colar grau. O relator, considerando os fatos acontecidos e que seria necessário
apenas o lançamento da nota de TCC para a conclusão do Curso, emitiu parecer
favorável à prorrogação de um jll semestre para que a situação do solícítante seja
regularizada. Após debates acerca do assunto, o parecer foi colocado em votação e foi/R
aprovado por unanimidade. ITEM v - Solicitações de prorrogação do Prazo Disponível l-Ü
para Intearalização Curricular (PDIC) dos seguintes acadêmicos: Faústo Lucini Saavedra, l l/
Giovane Goncalves Pereira, Guilherme Henrique da Salva e Júlia Xavíer À/qagno Nunes, '
todos sob a relatoría da Comissão composta pelos Professores Raimes /x4oraes r...

IPresídentel, Eduardo Augusto Bezerra e Richard Demo Souza. 1 - Fausto Lucini Saavedra \\k.
(Elgçg$$Q n: 23080. 054810/2018 76): o f'rof. Raimes leu o relato, pontuando que o \ WP
requerente solicita prorrogação de prazo e que, para a íntegralização do curso, caso o \J
estudante obtenha aprovação nas sete l7) disciplinas em que está matriculado em
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2018/2, terá que cursar outras 1512 horas-aula. Pontuou, ainda, que no histórico do
acadêmíco constam dezesseís j1 61 reprovações por frequência insuficiente IFll. Colocou
que o estudante alega problemas pessoais e desânimo com o curso como razões para o
longo prazo para concluir o mesmo, sem comprovantes anexados à solicitação. A
comissão, levando em conta o desempenho do estudante, calculou que este
necessitará de quatro l41 semestres adicionais para concluir o curso. Baseada no Art. 62
da Resolução O1 7/CUn/97, a comissão considerou que o estudante não apontou motivo
de força maior que justificasse seu pedido e, assim, emitiu parecer contrário à
prorrogação. O assunto foi debatido e, após, o parecer, colocado em votação, foi
aprovado por unanimidade. 2:...glevane .Gonçalves Pereira (Processo n' 23080.

Q5491gZ291&=32L O Prof. Eduardo Bezerra leu o relato, colocando que o requerente
solicita dois l21 semestres de prorrogação e que, para a integralização do curso, caso o
estudante obtenha aprovação nas quatro l41 disciplinas em que está matriculado em
2018/2, terá que cursar outras 774 horas-aula. Colocou, ainda, que no histórico do
acadêmíco constam dez j1 01 reprovações por frequência insuficiente IFll. Pontuou que
o estudante alega, como razões para o longo prazo para a conclusão do curso, trabalhar
em regime de 44 horas semanais desde o início do mesmo devido à necessidade de
sustentar a família, tendo realizado frequentes viagens a trabalho. Para comprovar tais
alegações, foram anexadas, por solicitação da comissão, cópias de folhas da carteira
de trabalho e declaração da empresa em que o requerente trabalha. A comissão,
levando em conta o desempenho do estudante, calculou haver possibilidade de
conclusão do curso dentro do prazo solicitado. Tendo como base o Art. 62 da Resolução
01 7/CUn/97, a comissão considerou que a necessidade de se dedicar ao trabalho pode
ser vista como motivo de força maior para não integralizar o curso dentro do prazo
máximo e, então, emitiu parecer favorável à prorrogação de dois l21 semestres.
Colocado em discussão e, após, em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade.
3- Guilherme Henríaue da Salva (Processo n' 23080. 054815/2018-07): O Prof. Raímes leu o
relato, colocando que o requerente solícita prorrogação de prazo e que o mesmo
conclui o curso caso obtenha aprovação nas duas l21 disciplinas em que está
matriculado em 201 8/2. Colocou, ainda, que no histórico do académico constam cinco
l51 reprovações por frequência insuficiente IFll. Pontuou que o mesmo declara que a
solicitação de prorrogação tem caráter preventivo. A comissão, baseada no Art. 62 da
Resolução 01 7/CUn/97, considerou que o estudante não apontou motivo de força maior
que justificasse seu pedido e, assim, emitiu parecer contrário à prorrogação. Colocado
em discussão e, em seguida, em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 4=
Júlía Xavier Magna Nunes (Processo n' 23080.054814/2018-54): O Prof. Richard leu o
relato, pontuando que a estudante solicita prorrogação de um jl l semestre e que, para /n
a integralização do curso, caso a discente obtenha aprovação em sete l71 disciplinas em l:g]
que está matriculada em 2018/2, terá que cursar o Trabalho de Conclusão de Curso l!/
ITCCI. Pontuou, ainda, que a requerente alega problemas de saúde e familiares a partir
do segundo semestre de 201 1 , que resultaram em um baixo aproveitamento no curso. /-\
colocou ser de conhecimento de vários professores e dos coordenadores do curso desde/l .l
então, a dedicação e motivação demonstrada pela estudante para com o curso, /#Z/
apesar dos problemas de saúde que tem enfrentado e que foram comprovados através U)''Y
de atestados médicos apresentados em diversas ocasiões. Tendo como base o Art. 62 da
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Resolução 017/CUn/97, a comissão entendeu que houve motivos de força maior que
impediram a discente de concluir o curso dentro do prazo máximo e, assim, emitiu
parecer favorável à prorrogação de um ll l semestre. Colocado em discussão e, após,
em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. ITEM VI a Solicitação de
Revalidação de Dioloma/EUA de Caio Games Mastins (Processo n' 23080.019182/2015-
3Q), sob a relatoria da Comissão composta pelos Professores Jean Vianei Leite
IPresídentel, Antonio José Alves limões Costa e Jogo Pedro Assumpção Bastos: O Prof.
Jean comentou sobre o relato, informando que, em outubro de 201 5, a referida comissão
avaliou a solicitação de revalidação do diploma de graduação do requerente. Naquela
avaliação foram observadas a resolução n' 01 /02-CES/CNE de 2002, a resolução n' 8 de
outubro de 2007, a deliberação da Câmara de Graduação constante na Ata 09CEG2008
e as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Engenharia. Após análise da
documentação que integra o processo, a comissão recomendou, baseado no Art. 7' da
Resolução CNE/CES n' 8/2007, que o requerente cursasse 04 jquatrol disciplinas
obrigatórias: EEL7074-Eletrõnica de Potência 1, EÀ4C5425-Fenómenos de Transportes,
EEL7072-Prometo de Instalações Elétrícas e EEL7081 -Aspectos de Segurança em Engenharia
Elétrica, visando à revalidação do diploma. Em agosto de 201 8, o requerente anexou ao
processo documento verificado do DAE/PROGRAD certificando que o mesmo cursou
com aproveitamento na UFSC, na condição de Aluno Especial - Disciplina Isolada, as
disciplinas solicitadas. Considerando que o requerente cumpriu integralmente a
legislação e que atendeu o recomendado pela comissão, esta emitiu parecer favorável
à revalidação do diploma. Após alguns debates e, colocado em votação, o parecer foi
aprovado por unanimidade. ITEM Vll - Solicitação de Revalidação de Diploma/Peru de
Huno Rolando Estofanero Larico [Proces Retirado de pauta a
pedido da Comissão relatora, composta pelos Professores Raimes Mordes IPresidentel,
fx/qarcelo Lobo Heldwein e Walter Pereira Carpes Juníor. ITEM Vlll - Informes/Assuntos
gelglr O Presidente do Colegíado comunicou alguns assuntos: 1- 0 Núcleo Docente
Estruturante ANDEI do CGEEL teve novos mandatos designados por portaria do Centro
Tecnológico e, em reunião, foi eleito o Prof. Renato Lucas Pacheco, Subcoordenador do
Curso, como Presidente do NDE; 2- O estudo de melhorias para procedimentos do sistema
de Controle Acadêmíco da Graduação ICAGRI, que está sendo realizado pelo Comité
Gestor de Tecnologia da Informação junto à Reitoria. Foi comentado, ainda, sobre a
necessidade de melhorar a integração entre discentes e docentes em relação ao
incentivo no Curso. Nada mais havendo a tratar, a Presidência agradeceu a presença
dos Membros do Colegiado e deu por encerrada a sessão às quinze horas e vinte e cinco
minutos e eu, Maykon Bergmann lx4artins, Chefe de Expediente da Coordenadoria do
CGEEL, com base em minhas anotações, lavreí a presente ata que. se aprovada, ser(5
assinada pelos membros do Colegíado.
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OI Jean Vianei Leite (Presidente) EE.

Renato Lucas Pacheco(Titular)

/Raimes Moraes (Titular)

Mauricio Valencia Ferreira da Luz (Titular) Y'

iRichard Demo Souza (Titular)

vvalter Pereira Carpe$ Junior(Suplente

VKatia Campos de Almeida (Titular)

Antonio José Alves Simões Costa (Suplente)

07 Marcelo Lobo Heldwein (Titular)

EEL

EEL '.#
Patrick Kuo-Peng (Suplente)

08 Eduardo Augusto Bezerra (Titular)

Fernando Rangel de Sousa(Suplente)

Márcio Holsbach Costa (Titular)

José Carlos Moreira Bermudez(Suplente)

Juliana Wülfing (Titular)

Eduardo Antonio Temponí Lebre(Suplente)

Paula Cais Brügger Neves (Titular)

Nivaldo Peroni (Suplente)

Juliane Silva de Almeida (Titular)

Henrique José Souza Coutínho(Suplente)

Osvaldo Frederico Schilling Neto (Titular)
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DIR
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ECZ
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EGR
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Roberto Kalbusch Saito(Suplente)

14 Leonardo Silveira Borges (Titular)

Miguel Ángel Alejo Plana(Suplente)
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15 Raimundo Nonato Gonçalves Robert (Titular) CREA

CREA

SENGE

Paulo Miguel de Aguiar(Suplente)

16 José Antonio Latrõnico Filho (Titular)

Wladímir Vieira (Suplente)

Alejandro Javier Maldonado Rosa e Salva (Titular)

Ellas Bühler Storck(Suplente)

Rafael Bogo Portal Chagas (Titular)

Luís Felípe Prates Cattelan (Suplente)
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discente
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