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ATA Nº 04 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) de 01 de julho de 2020, 
às 14 horas, via Webconf-UFSC.

No primeiro dia do mês de julho do ano de dois  mil  e vinte,  às quatorze horas,  estava 

prevista  reunião  da  Câmara  de  Representantes  do  EEL,  conforme  convocação  enviada 

previamente  por  meio  eletrônico.  Contudo,  condições  climáticas  intensas  (“ciclone 

bomba”), atuantes sobre a região sul/sudeste do Brasil no dia anterior, provocaram grandes 

danos  nas  regiões  afetadas,  entre  eles,  falta  de  energia  elétrica,  de  comunicações 

telefônicas e de internet, criando dificuldades técnicas para a realização da reunião. Em vista 

disso, percebendo que a situação não melhorava ao longo da manhã, a chefia deliberou 

pelo cancelamento do encontro virtual.  Assim sendo, os assuntos que seriam apreciados 

nessa reunião serão conduzidos para a próxima, a ser marcada com a devida urgência. O 

cancelamento da reunião foi comunicado aos membros da Câmara de Representantes, por 

meio eletrônico, uma hora antes do início programado. Nem todos receberam a mensagem, 

por estarem, ainda, sem comunicação e/ou energia elétrica. Nada mais havendo a constar, 

eu,  Renata  Jahn  Werlich  Coelho,  Chefe  de  Expediente  do Departamento de  Engenharia 

Elétrica e Eletrônica, lavrei, para registro, a presente ata, que será assinada pelos membros 

da Câmara como testemunhas do fato. Florianópolis, 01 de julho de 2020.
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