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ATA Nº 06 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 16 de julho         
de 2020, às 10 horas, via Webconf-UFSC. 
 

 
No dia dezesseis do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às dez 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 e Leonardo Silva Resende, Representantes Docentes,            

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

Filho, representantes discente, sob a presidência do Chefe do EEL. Estava também presente o              

Professor Samir Ahmad Mussa, Subchefe do EEL, convidado e preparado para assumir a             

presidência da sessão, em caso de alguma perda de comunicação do titular. As ausências dos               

Professores Márcio Holsbach Costa e Mauro Augusto da Rosa foram justificadas. Esta reunião             

havia sido agendada inicialmente para o dia anterior, às 14 h, sendo transferida, por consenso,               

para o dia seguinte, às 10 h, haja vista convocação posterior para reunião do Conselho do                

Centro Tecnológico, hierarquicamente superior, para mesmos data e horário da convocação           

original. Vários membros desta Câmara têm acento no Conselho. Constatado o quórum, o             

presidente passou à ordem do dia, enviada por meio eletrônico. A pauta foi aprovada por               

unanimidade. Expediente: ITEM I – Homologação das aprovações “Ad Referendum” de           

diversos projetos de EXTENSÃO, conforme relato dos seguintes professores à Câmara de            

Representantes do EEL: Jean Vianei Leite: 202002028, 202002019, 202001936, 202002171,          

202002187, 202001426; Fernando Rangel de Sousa: 202002188, 202002200, 202002201,         

202002020, 202002021, 202001427; Telles Brunelli Lazzarin: 202002022, 202002023,        

202002025, 202002026, 202002029, 202001430; Carlos Aurélio Faria da Rocha: 202002043,          

202001960, 202001969, 202001824, 202001585, 202001431; Leonardo Silva Resende:        

202001586, 202001485, 202001486, 202001487, 202001489, 202001516; Márcio Holsbach        

Costa: 202001490, 202001492, 202001493, 202001495, 202001515, 202001440; Mauro        

 

  
 



 

  
 

Augusto da Rosa: 202001498, 202001499, 202001500, 202001504, 202001425, 202002322;         

Samir Ahmad Mussa: 202002336, 202002337, 202002232, 202002298, 202003052,        

202002956: Conforme definido anteriormente, cada relator comentou sobre os projetos a ele            

designados e todos os membros presentes puderam emitir opiniões e destacar qualquer            

projeto. Os Professores Márcio e Mauro haviam informado anteriormente que não tinham            

destaques a fazer referentes aos projetos sob seus relatos. O projeto 202003052 foi retirado de               

pauta para que seja confirmado ou corrigido o total de horas informado. Não havendo mais               

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

HOMOLOGADAS por unanimidade. ITEM II – Assuntos Gerais. O Presidente comentou que foi             

informado pelo Coordenador de Extensão do EEL que não há um campo no formulário do               

SIGPEX para que sejam informados os valores totais da carga horária dos bolsistas participantes              

dos projetos. Existe este campo para o coordenador e outros participantes não bolsistas.             

Explicou que está sugerindo que os coordenadores de projetos coloquem essa informação na             

descrição do projeto. Pediu à Câmara que analise a hipótese de aceitar os projetos sem essa                

informação, por ser uma lacuna do sistema. A Câmara solicita ao Coordenador de Extensão que               

sugira ao gestor do SIGPEX criar esse campo no sistema. Na sequência, foram comentados              

assuntos discutidos na reunião do Conselho do Centro Tecnológico, ocorrida no dia anterior.             

Entre os principais assuntos, destacam-se: criação de um núcleo multiuso no CTC "Escritório de              

Automação de Processos de Negócio (EAPn)" que, entre outras coisas, cuidará da            

automatização do fluxo de processos no CTC; aprovação de resolução para uso do espaço físico               

do CTC; proposta do ENS quanto às normas de seleção para candidatos à saída integral para                

mestrado, doutorado e estágio pós-doutoral, com encaminhamento pelo CTC de uma proposta            

para o aumento da percentagem de servidores que possam sair simultaneamente, respeitando            

a autonomia dos departamentos de ensino; escolha de representantes do CTC na Câmara de              

Graduação, na de Pós-Graduação, no Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos e no               

Conselho de Curadores, onde o Prof. Jean Vianei Leite se ofereceu e ficou como um dos                

suplentes do CTC na Câmara de Graduação; apresentação do posicionamento do EMC frente ao              

ensino remoto e a manifestação do EEL: "Os professores do EEL, conforme mensagens enviadas              

à Direção do CTC em 21 de maio e em 04 de junho, além do OFÍCIO No 12/2020/EEL, de 04 de                     

junho de 2020, reiteram que, em ampla maioria, estão preparados ou se preparando para o               

ensino remoto, aguardando apenas autorização superior para o início das aulas"; discussão            

sobre o trabalho da comissão designada para emitir parecer acerca da minuta de resolução              

proposta pelo Comitê de Combate à Covid-19, onde o Prof. Márcio Costa, representante do CTC               

no CUn, pediu contribuições dos colegas para lhe oferecer subsídios que permitam sustentar a              

posição do CTC na reunião do CUn, prevista para a sexta-feira seguinte. 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, 16 de julho de 2020. 
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