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ATA Nº 05 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 08 de julho 
de 2020, às 14 horas, via Webconf-UFSC.

No dia oito do mês de julho do ano de dois mil  e vinte, às quatorze horas,  reuniu-se a 

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

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

Coordenação do Curso de Graduação em Engenharia Elétrica, Professor Fernando Rangel de 

Sousa, representante da Coordenação do Curso de Graduação em Engenharia Eletrônica, 

Professor  Telles  Brunelli  Lazzarin,  representante  da  Coordenação  do  Curso  de  Pós 

Graduação em Engenharia  Elétrica,  Professores  Carlos  Aurélio  Faria  da Rocha,  Leonardo 

Silva Resende, Mauro Augusto da Rosa e Márcio Holsbach Costa, Representantes Docentes, 

Antonio Luiz Schalata Pacheco, Representante dos STAEs e Alexandre Ferreira de Carvalho 

Filho,  representantes  discente,  sob  a  presidência  do  Chefe  do  EEL.  Estavam  também 

presentes os Professores Samir Ahmad Mussa, Subchefe do EEL, convidado e preparado 

para assumir a presidência da sessão, em caso de alguma perda de comunicação do titular, 

e  Miguel  Moreto,  Subcoordenador  e  suplente  do  Curso  de  Graduação  em  Engenharia 

Elétrica, com direito a voz, mas sem direito a voto, devido à presença simultânea do titular.  

Constatado o quórum, o presidente passou à ordem do dia, enviada por meio eletrônico. A  

pauta  foi  aprovada por  unanimidade.  Expediente:  O Presidente lembrou que,  diante  da 

impossibilidade  de  realizar  a  última  reunião,  alguns  assuntos  foram  reconduzidos  para 

serem apreciados nesta reunião. ITEM I – Processo n. 23080.006664/2018-72 – O Professor 

Laurent Didier Bernard encaminha relatório de atividades referente ao seu 3° período de 

Estágio  Probatório  para  apreciação.  Relato:  A  Comissão  (Professores  Carlos  Renato 

Rambo, Nelson Sadowski e Leonardo Silva Resende). O Professor Leonardo leu o relato e 

parecer. Não havendo discussões, colocado em votação, o parecer favorável referente ao 

terceiro período de estágio probatório foi APROVADO por unanimidade. ITEM II – Processo 

n.  23080.009872/2019-12  –  O Professor  Bruno  Catarino  Bispo  encaminha  relatório  de 

atividades referente ao seu 2° período de Estágio Probatório para apreciação. Relato feito 

pela  comissão  composta  pelos  Professores  Márcio  Holsbach  Costa,  Leonardo  Silva 

Resende e Danilo  Silva.  O Professor Márcio Costa leu o relato e parecer.  Não havendo 

discussões,  colocado em votação,  o  parecer  favorável  referente  ao  segundo período de 



estágio  probatório  foi  APROVADO  por  unanimidade.  ITEM  III  –  Processo  n. 

23080.009857/2019-66  –  O  Professor  Antonio  Felipe  da  Cunha  de  Aquino  encaminha 

relatório de atividades referente ao seu 2° período de Estágio Probatório para apreciação. 

Relato feito pela comissão composta pelos Professores Roberto de Souza Salgado, Erlon 

Cristian  Finardi  e  Samir  Ahmad Mussa.  O  Professor  Samir  leu  o  relato  e  parecer.  Não 

havendo  discussões,  colocado  em  votação,  o  parecer  favorável  referente  ao  segundo 

período de estágio probatório foi APROVADO por unanimidade.  ITEM IV – Homologação 

das aprovações em “Ad Referendum” dos seguintes projetos de EXTENSÃO, que seriam 

apreciados na reunião cancelada do dia 01/07/2020: 201922254, 201922078, 201922096,  

201922101,  201922023,  201922024,  201921966,  201921969,  201923148,  201923149,  

201923150,  201923151,  201921730,  201921654,  201921655,  201921738,  201923675,  

201923654,  201923655,  201923656,  201923657,  201924129,  202000208,  202000389,  

202000346,  202000259,  201924377,  202000064,  201924643,  201924642.  Conforme 

definido anteriormente, cada relator comentou sobre os projetos a ele designados e todos 

os  membros presentes  puderam emitir  opiniões  e destacar  qualquer  projeto.  O projeto 

201924129 foi retirado de pauta para que sejam esclarecidas as informações não declaradas  

referentes  às  taxas.  Não  havendo  mais  discussão,  colocadas  em  votação,  as  demais 

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

Homologação das aprovações em “Ad Referendum” dos seguintes projetos de EXTENSÃO: 

201924641,  202000434,  202000463,  202000529,  202000622,  202000753,  202000775,  

202000776,  202000762,  202000722,  202000809,  201822690,  202001127,  202001133,  

202001113,  202001073,  202001082,  202001013,  202001014,  202001096,  202000815,  

202001077,  202001225,  202001417,  202001420,  202001421,  202001423,  202001424,  

202001155,  202001156,  202002129,  202002149,  202002167,  202002170.  Conforme 

definido anteriormente, cada relator comentou sobre os projetos a ele designados e todos 

os  membros presentes  puderam emitir  opiniões  e destacar  qualquer  projeto.  O projeto 

201822690  foi  retirado  de  pauta  para  que  seja  preenchido  com  informações  mais 

completas.  O  projeto  202000463  foi  retirado  de  pauta  para  esclarecimento  quanto  ao 

financiamento  e  do  registro  de  pagamento  do  técnico.  Não  havendo  mais  discussão, 

colocadas em votação, as demais aprovações em “Ad Referendum” foram HOMOLOGADAS 

por unanimidade. Recomenda-se que no momento do preenchimento do formulário,  no 

campo  “Entidades  Envolvidas”,  seja  informado,  além  do  laboratório,  também  o 

Departamento  e  o  Centro  do  qual  faz  parte.  Por  exemplo,  LABXXX/EEL/CTC/UFSC  ou 

INSTXXX/EEL/CTC/UFSC. ITEM VI – Assuntos Gerais. Comentou-se sobre as eleições para os 

representantes docentes nesta câmara. Que já há uma comissão e data definidas. Que, com 

exceção dos que são membros natos da câmara - chefia do departamento e coordenadorias 

de curso, todos os demais professores efetivos do EEL são candidatos.  Que cada eleitor 

poderá  votar  em  até  quatro  nomes  dentre  os  candidatos.  Que  serão  eleitos  os  oitos  

candidatos mais votados – os quatros primeiros serão titulares e os quatro seguintes serão 

seus respectivos suplentes. O Presidente comentou que a plataforma de votação não estava 

pronta  para  uma  eleição  com  votação  em  quatro  nomes,  mas  os  responsáveis  se 

interessaram  em  ajustar  o  sistema  para  o  nosso  caso  e  adquirirem  experiência.  Na 

sequência,  informou  que  o  Diretor  do  CTC  pretende,  em  breve,  realizar  um  teste 



convidando todos os alunos para uma conversa remota e verificar, desta forma, como o 

sistema se comporta. Reforçou-se a necessidade dos professores já se familiarizarem com 

alguma ferramenta para a ministração das aulas remotas. Nada mais havendo a tratar, o 

presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, da qual, para constar, eu,  

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

e Eletrônica, lavrei a presente ata. Florianópolis, 08 de julho de 2020.
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