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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA 

 
ATA Nº 01 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA DE REPRESENTANTES DO EEL 

 
Ata da sessão extraordinária da Câmara de 
Representantes do Departamento de Engenharia 
Elétrica e Eletrônica (EEL) realizada em 24 de 
fevereiro de 2021, às 14 horas, via Webconf-UFSC. 

 
No dia vinte e quatro do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, 1 
reuniu-se a Câmara de Representantes do EEL, com a presença dos seguintes membros: 2 

Professor Renato Lucas Pacheco, Chefe do EEL, Professor Telles Brunelli Lazzarin, 3 
representante da Coordenação do Curso de Pós Graduação em Engenharia Elétrica, 4 
Professores Erlon Cristian Finardi, Mauro Augusto da Rosa, Roberto Francisco Coelho e 5 

Leonardo Silva Resende, Representantes Docentes, e Antonio Luiz Schalata Pacheco, 6 
Representante dos STAEs, sob a presidência do Chefe do EEL. O Prof. Erlon, um dos 7 
suplentes dos representantes docentes, substituiu o titular Walter Pereira Carpes Junior, que 8 
justificou a sua ausência e, com assistência do Prof. Walter, assumiu os seus relatos, 9 

conforme constava na convocação original à reunião. Estavam também presentes o Professor 10 
Samir Ahmad Mussa, Subchefe do EEL, preparado para assumir a presidência da sessão, em 11 

caso de alguma perda de comunicação do titular, e a Professora Kátia Campos de Almeida, 12 
suplente dos representantes docentes. Essas participações foram sem direito a voto, mas com 13 
direito a voz. Os coordenadores de curso de graduação, bem como seus suplentes, não 14 

puderam comparecer a esta reunião, pois estavam participando do Fórum dos Coordenadores 15 

de Graduação do CTC, convocados pela Direção do CTC. Além disso, estava programada 16 
uma cerimônia de Colação de Grau envolvendo os coordenadores. Constatado o quórum, o 17 
presidente passou à ordem do dia, enviada por meio eletrônico. Relembrou que foi divulgada 18 

uma retificação na pauta, nos itens I e II, modificando o texto: alterando “2º período” para 19 
“3º período”. A pauta, com essa retificação, foi aprovada por unanimidade. Expediente: 20 
ITEM I – Processo n. 23080.009872/2019-12 – O Professor Bruno Catarino Bispo 21 

encaminha relatório de atividades referente ao seu 3° período de Estágio Probatório 22 
para apreciação. Relato feito pela comissão composta pelos Professores Márcio 23 

Holsbach Costa, Leonardo Silva Resende e Danilo Silva. O Professor Leonardo leu o 24 
relato e parecer. Não havendo discussões, colocado em votação, o parecer favorável referente 25 
ao terceiro período de estágio probatório foi APROVADO por unanimidade. ITEM II – 26 

Processo n. 23080.009857/2019-66 – O Professor Antonio Felipe da Cunha de Aquino 27 
encaminha relatório de atividades referente ao seu 3° período de Estágio Probatório 28 

para apreciação. Relato feito pela comissão composta pelos Professores Roberto de 29 
Souza Salgado, Erlon Cristian Finardi e Samir Ahmad Mussa. O Professor Erlon leu o 30 

relato e parecer. Apesar de não haver qualquer questionamento quanto às informações do 31 
relatório, bem como quanto à atuação do Professor Antônio, constatou-se que não há menção 32 
no relato sobre a consulta da comissão à Chefia do EEL e aos Coordenadores de curso sobre 33 

o desempenho do Professor Antônio neste período. Como esta é uma exigência legal e os 34 
coordenadores de graduação não puderam estar presentes nesta reunião para emitir seu 35 

posicionamento, o processo foi retirado de pauta para que a comissão inclua essa informação 36 
no relato. O processo retorna a ser avaliado na próxima reunião. ITEM III – Homologação 37 
da aprovação “Ad Referendum”, referente à última movimentação, de projetos de 38 
PESQUISA, conforme relato dos seguintes professores à Câmara de Representantes do 39 
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EEL: Jean Vianei Leite: 202022964, 201905020, Fernando Rangel de Sousa: 202022522, 40 
202022929, Telles Brunelli Lazzarin: 202023188, 202023729, Erlon Cristian Finardi: 41 

201910954, 201916483, Roberto Francisco Coelho: 201919890, 202005681, Leonardo 42 
Silva Resende: 202001416. Como os Professores Jean e Fernando não puderam comparecer 43 
na reunião, os projetos 202022964, 201905020, 202022522 e 202022929 foram retirados de 44 

pauta. Conforme definido anteriormente, cada relator comentou sobre os projetos a ele 45 
designados e todos os membros presentes puderam solicitar informações e esclarecimentos, 46 
emitir opiniões e destacar qualquer projeto. O projeto 201919890 foi retirado de pauta para 47 
esclarecimentos quanto à informação de pagamento da participação do Professor Mauricio 48 
V. F. da Luz na planilha orçamentária. O projeto 202001416 foi votado separadamente, haja 49 

vista ser um projeto de outro departamento de ensino do CTC e a homologação se referir 50 
apenas à participação de professor do EEL (Prof. Mauricio). Estando os membros presentes 51 
esclarecidos e não havendo mais discussão, colocadas em votação, as demais aprovações em 52 
“Ad Referendum” foram HOMOLOGADAS por unanimidade. A participação do Prof. 53 
Mauricio no projeto 202001416 também foi HOMOLOGADA por unanimidade. ITEM IV 54 

– Homologação das aprovações “Ad Referendum”, referente à última movimentação, de 55 
projetos de EXTENSÃO, do tipo “Ação de Extensão”, conforme relato dos seguintes 56 

professores à Câmara de Representantes do EEL: Erlon Cristian Finardi: 202021076, 57 
201905692, Mauro Augusto da Rosa: 202021722, 202014362, Roberto Francisco 58 
Coelho: 202019479, 201818261, Leonardo Silva Resende: 202100444, 202101139. 59 
Conforme definido anteriormente, cada relator comentou sobre os projetos a ele designados 60 

e todos os membros presentes puderam solicitar informações e esclarecimentos, emitir 61 
opiniões e destacar qualquer projeto. O projeto 201818261 foi retirado de pauta para 62 
esclarecimentos quanto à quantidade de meses de participação da Professora Helena 63 

informado em comparação com o montante recebido. Estando os membros presentes 64 
esclarecidos e não havendo mais discussões, colocadas em votação, as demais aprovações 65 

em “Ad Referendum” foram HOMOLOGADAS por unanimidade. ITEM V – Homologação 66 

das aprovações “Ad Referendum”, referente à última movimentação, dos seguintes 67 

projetos de EXTENSÃO, do tipo “Atividade Docente”: 202021184, 202021331, 68 
202021332, 202021333, 202021334, 202021350, 202021351, 202021352, 202021353, 69 

202021355, 202021356, 202021358, 202021329, 202021243, 202021012, 202021016, 70 
202021021, 202020927, 202020716, 202020610, 202021049, 202021979, 202021672, 71 
202022520, 202022518, 202022206, 202022531, 202022119, 202024269, 202024183, 72 

202024184, 202024092, 202024144, 202024146, 202024147, 202024153, 202024154, 73 
202023953, 202023672, 202024211, 202024180, 202024093, 202024181, 202024182, 74 

202024282, 202100012, 202100013, 202100014, 202100015, 202100016, 202100709, 75 
202100579, 202100156, 202100155, 202100154, 202100981, 202100803, 202101056, 76 
202100841, 202100708, 202100577, 202100581, 202100547, 202100470, 202100471, 77 

202100474, 202100494, 202100495, 202100498, 202100499, 202100047, 202101682, 78 
202101607, 202101639, 202101504, 202101481, 202101412, 202101163, 202101111, 79 

202101150, 202101226, 202102056, 202101772 e 202101773. Conforme definido 80 
anteriormente, os projetos foram disponibilizados previamente para consulta e avaliação dos 81 

membros da Câmara. Todos os membros presentes puderam solicitar informações e 82 
esclarecimentos, emitir opiniões e destacar qualquer projeto. Estando os membros presentes 83 
esclarecidos e não havendo mais discussão, colocadas em votação, as aprovações em “Ad 84 
Referendum” foram HOMOLOGADAS por unanimidade. ITEM VI – Assuntos Gerais. O 85 
presidente deu breves informações aos presentes: 1- Reforçou que as ausências dos 86 

coordenadores de graduação foram em função da reunião do Fórum dos Coordenadores de 87 
Graduação do CTC, que estava ocorrendo paralelamente, tratando de vários assuntos 88 
referentes aos cursos de graduação do CTC, incluindo encaminhamentos sobre disciplinas 89 
práticas de 2020.1 que estejam incompletas (menção P) e início dos estudos para inserção de 90 
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currículo por "competências" (início da implantação das novas DCNs), além de vários outros 91 
assuntos que dificilmente seriam tratados em apenas uma reunião; 2- Comentou que o Paad 92 

2020.2 ainda não está completamente finalizado, faltando alocar uma turma prática de uma 93 
disciplina. A solução já está encaminhada. 3- Das bolsas de monitoria que o EEL recebeu, 94 
quatro disciplinas não conseguiram alocar monitor. Foi dado o prazo de mais um dia para 95 

estas disciplinas, para manter estas vagas no Departamento. Se estas disciplinas não 96 
conseguirem ocupar as vagas, estas serão disponibilizadas para outras disciplinas do EEL; 4- 97 
O formulário de registro das atividades do mês de fevereiro de 2021 já deve começar a ser 98 
preenchido e será encaminhado pela secretaria do EEL muito em breve; 5- O CREA/SC 99 
pretende organizar um seminário sobre a normatização de carros elétricos e considera 100 

importante a participação da UFSC. Um convite deverá ser formulado em breve. Nada mais 101 
havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão, da qual, para constar, eu, Renata Jahn 102 
Werlich Coelho, Chefe de Expediente do Departamento de Engenharia Elétrica e Eletrônica, 103 
lavrei a presente ata. Florianópolis, 24 de fevereiro de 2021. 104 
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