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ATA Nº 02 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 17 de junho 
de 2020, às 14 horas, via Webconf-UFSC. 
 

No dia dezessete do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, reuniu-se a 1 

Câmara de Representantes do EEL, com a presença dos seguintes membros: Professor Renato 2 

Lucas Pacheco, Chefe do EEL, Professor Jean Vianei Leite, representante da Coordenação do 3 

Curso de Graduação em Engenharia Elétrica, Professor Fernando Rangel de Sousa, 4 

representante da Coordenação do Curso de Graduação em Engenharia Eletrônica, Professor 5 

Bartolomeu Ferreira Uchôa Filho, representante da Coordenação do Curso de Pós Graduação 6 

em Engenharia Elétrica, Professores Carlos Aurélio Faria da Rocha, Leonardo Silva Resende, 7 

Mauro Augusto da Rosa e Márcio Holsbach Costa, Representantes Docentes, Antonio Luiz 8 

Schalata Pacheco, Representante dos STAEs, e Gustavo Guimarães Campos, Representante 9 

Discente, sob a presidência do Chefe do EEL. Estavam também presentes os Professores Samir 10 

Ahmad Mussa, Subchefe do EEL, convidado e preparado para assumir a presidência da sessão, 11 

em caso de alguma perda de comunicação do titular, Miguel Moreto, Subcoordenador e 12 

suplente do Curso de Graduação em Engenharia Elétrica, e Joceli Mayer, Coordenador de 13 

Extensão do EEL, convocado para esclarecer possíveis dúvidas da Câmara. Constatado o 14 

quórum, o presidente passou à ordem do dia, enviada por meio eletrônico. Durante o processo 15 

de aprovação da pauta, diante da quantidade de projetos constantes no ITEM I, foi solicitado 16 

que somente fossem analisados os processos cujos resumos haviam sido entregues e que os 17 

demais fossem retirados de pauta. A Presidência informou que esta solicitação já havia sido 18 

feita antes mesmo da reunião e que já estava previsto que alguns processos seriam retirados de 19 

pauta. Informou ainda que, ao final da reunião, a Câmara decidiria sobre a melhor forma de 20 

tramitar os processos de Extensão e como evitar que se acumulem, já que estão retidos para 21 

homologação em número elevado. Com essa ressalva, a pauta foi aprovada por unanimidade, 22 

sendo apreciados os seguintes processos de EXTENSÃO no Item I: 201703565, 201707569, 23 

201813639, 201818261, 201924260, 202000292, 202001104, 202001405, 202002897, 24 

202003976, 202004111 e 202005390. Os demais projetos, que inicialmente estavam nesse 25 

item, foram retirados de pauta. O Professor Joceli foi convidado a se manifestar sobre o que 26 

achasse interessante para a sessão e informou que recebe as solicitações dos coordenadores de 27 

projetos - já verificados e atestados por eles sobre as obrigações - e avalia os projetos. Caso o 28 



   
 

   
 

processo tenha recursos de mais R$10.000,00, ele o submete à Chefia para consulta. E, estando 29 

tudo certo, aprova em “Ad Referendum”. Caso a Câmara queira olhar com mais detalhes os 30 

projetos, sugeriu que eles fossem distribuídos entre os membros da Câmara. O Professor 31 

Márcio Costa concorda com o trâmite, mas acredita que, se é necessária uma homologação, é 32 

importante que os projetos sejam disponibilizados para que os membros os avaliem, no que 33 

todos concordaram. Ato contínuo, o Prof. Joceli pediu para ser dispensado para outro 34 

compromisso e se colocou à disposição da Câmara para os esclarecimentos, sempre que 35 

necessários. Após sua despedida, passou-se à ordem do dia. Expediente: ITEM I - Homologação 36 

das aprovações em “Ad Referendum” dos seguintes projetos de EXTENSÃO: 201703565, 37 

201707569, 201813639, 201818261, 201924260, 202000292, 202001104, 202001405, 38 

202002897, 202003976, 202004111 e 202005390. Foi solicitado destaque nos seguintes 39 

projetos: 201707569, 202003976, 202002897, 202005390, 201813639, 201818261, 202001104. 40 

Os demais projetos foram colocados em votação e as aprovações em “Ad Referendum” foram 41 

HOMOLOGADAS por unanimidade. Projeto 201707569 – Foi solicitado que fosse comunicado 42 

ao departamento do coordenador do projeto que os valores mensais e totais dos participantes 43 

estão registrados de forma incompleta. Todavia, a aprovação da participação do professor do 44 

EEL no projeto foi HOMOLOGADA por unanimidade. Projeto 202003976 – Ressaltou-se que, 45 

para os dois alunos de pós-graduação, não estão informados os valores totais a serem 46 

recebidos durante a vigência do projeto. O projeto foi retirado de pauta para que o Professor 47 

Joceli solicite o ajuste junto ao proponente. Projeto 202002897 - Questionou-se se esse projeto 48 

se enquadra como uma ação de extensão. O projeto foi retirado de pauta para solicitar ao 49 

Professor Joceli que verifique com o proponente se está correto o enquadramento feito para a 50 

atividade. Projeto 202005390 – Comentou-se que não há a informação da empresa que 51 

participará, apesar de haver um orçamento detalhado. Imaginou-se que seja um projeto do tipo 52 

“livre” e que os valores são apenas uma previsão, mas não há essa informação. O projeto foi 53 

retirado de pauta para que o Professor Joceli verifique se realmente é um “Projeto Livre” e que, 54 

caso seja, que essa informação seja incluída no projeto pelo proponente. Projeto 201813639 – 55 

Questionou-se o que está sendo homologado. Foi informado que a homologação se refere à 56 

aprovação em “Ad Referendum” da alteração do plano de recursos realizada em 12/12/2019. 57 

Colocada em votação, a aprovação da alteração do plano de recursos foi HOMOLOGADA por 58 

unanimidade. Projeto 201818261 - Ressaltou-se que não estão informados os valores totais 59 

recebidos pelos alunos. O projeto foi retirado de pauta para solicitar ao Professor Joceli que 60 

requeira ao proponente os devidos ajustes. Projeto 202001104 – Observou-se que o “Ad 61 

Referendum” foi emitido após a realização do evento. Foi explicado que o SIGPEX permite um 62 

prazo de até trinta dias para o registro da atividade, o que acaba provocando essa situação. 63 

Mas, não havendo outros questionamentos, colocado em votação, a aprovação foi 64 

HOMOLOGADA por unanimidade. Ressalta-se que os projetos retirados de pauta poderão ser 65 

apreciados em reunião futura, após serem complementas as informações e/ou justificativas 66 

solicitadas. Para incluir no projeto as informações, o coordenador/a do projeto deverá colocar 67 

o projeto em revisão, fazer o ajuste solicitado e ressubmetê-lo à apreciação do Coordenador de 68 



   
 

   
 

Extensão. Caso aprovado na modalidade Ad Referendum, o projeto retornará para a 69 

homologação pela Câmara. ITEM II - Homologação das aprovações em “Ad Referendum” dos 70 

seguintes projetos de PESQUISA: 201900495, 202003048, 202003031, 201909404, 201922289, 71 

202005681, 202004567, 202004565, 202001317, 201919890, 202004478, 201805641, 72 

202003714, 202001416, 201919614, 201819200, 202002422, 201813442, 202003073, 73 

202003181, 201703293, 201817588, 201611909, 201809655, 201922082, 201807439, 74 

202003465, 201610760, 201707273, 201611442. O Coordenador de Pesquisa do EEL comentou 75 

que os projetos mais antigos se referem a aprovações de algum ajuste feito. Não havendo mais 76 

questionamentos, colocadas em votação, as aprovações em “Ad Referendum” foram 77 

HOMOLOGADAS por unanimidade. ITEM III - Assuntos Gerais: O presidente comentou a 78 

portaria do MEC que dá liberdade para manter os cursos suspensos ou utilizar o ensino virtual , 79 

mas que a UFSC ainda não havia se manifestado e orientado os Centros e Departamentos de 80 

Ensino. Foi sugerido para que, nas próximas reuniões, se apreciem aproximadamente 30 81 

projetos e que eles sejam distribuídos entre os professores da Câmara para análise, mas que 82 

todos estivessem disponíveis para consulta de qualquer membro. Comentou-se que estamos 83 

providenciando a forma de realizar uma eleição para os membros discentes representantes na 84 

Câmara (titular e suplente), já que os atuais mandatos finalizam em 31/07/2020. Nada mais 85 

havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, da qual, 86 

para constar, eu, Renata Jahn Werlich Coelho, Chefe de Expediente do Departamento de 87 

Engenharia Elétrica e Eletrônica, lavrei a presente ata. Florianópolis, 01 de junho de 2020. 88 


		2020-06-26T17:29:48-0300


		2020-06-26T17:31:42-0300


		2020-06-26T17:56:18-0300


		2020-06-26T18:07:53-0300


		2020-06-28T12:05:47-0300


		2020-06-29T22:05:44-0300


		2020-07-06T17:46:42-0300




