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ATA Nº 07 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 22 de julho 
de 2020, às 14 horas, via Webconf-UFSC.

No dia vinte e dois 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 Jefferson Luiz Brum 

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

Professor Richard Demo Souza, representante da Coordenação do Curso de Pós Graduação 

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

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

Schalata Pacheco, Representante dos STAEs e Gustavo Guimaraes Campos, representantes 

discente, sob a presidência do Chefe do EEL. Estavam também presentes 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,  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.  Os  Professores 

Fernando Rangel de Sousa e Telles Brunelli Lazzarin justificaram as suas ausências e foram 

substituídos por seus suplentes. Constatado o quórum, o presidente passou à ordem do dia, 

enviada por meio eletrônico. A pauta foi aprovada por unanimidade. Expediente: ITEM I – 

Referendar as indicações do Chefe do EEL para representantes no Colegiado do Curso de 

Graduação em Engenharia Eletrônica: Titulares: Professor André Luís Kirsten, Professora 

Daniela  Ota Hisayasu Suzuki,  Professor  Danilo  Silva  e  Professor  Walter  Pereira  Carpes 

Junior. Suplentes: Professor Antônio Felipe da Cunha de Aquino, Professor Bruno Catarino 

Bispo, Professor Carlos Aurélio Faria da Rocha e Professor Eduardo Augusto Bezerra.  O 

Presidente  informou  que  a  coordenadoria  do  curso  fez  a  sugestão  dos  nomes,  que  foi 

acatada pela chefia do EEL, e que os professores indicados já foram contactados e aceitaram 

o cargo. Não havendo discussões, colocadas em votação,  as indicações da Chefia do EEL 

para representantes no Colegiado do Curso de Graduação em Engenharia Eletrônica foram 

REFERENDADAS por  unanimidade.  ITEM II  –  Referendar  as  indicações  do  Colegiado  do 

Curso de Graduação em Engenharia Eletrônica para representantes no Núcleo Docente 



Estruturante  do  Curso  de  Graduação  em  Engenharia  Eletrônica:  Professor  Fernando 

Rangel de Sousa, Professor Jefferson Luiz Brum Marques, Professor Carlos Renato Rambo, 

Professor Hector Pettenghi Roldan, Professor Jean Vianei Leite, Professor Walter Pereira 

Carpes Junior e Professor Cesar Ramos Rodrigues. O Presidente informou que, neste caso, 

a  indicação  foi  feita  pelo  Colegiado  do  Curso  de  Graduação  em  Engenharia  Eletrônica 

(GELTRO)  e  que  os  professores  indicados  já  foram  contactados  e  aceitaram  o  cargo, 

conforme informação do Coordenador do GELTRO. A necessidade de passar por referendo 

desta Câmara se deve ao fato de os professores estarem alocados no EEL (departamento de 

ensino),  não no curso. Não havendo discussões, colocadas em votação,  as indicações do 

Colegiado  do  GELTRO,  de  professores  para  atuarem  no  Núcleo  Docente  Estruturante 

daquele  curso,  foram  REFERENDADAS  por  unanimidade.  ITEM  III  –  Homologar  as 

aprovações  “Ad  Referendum”  do  projeto  de  PESQUISA,  conforme  relato  do  seguinte 

professor à Câmara de Representantes do EEL: Jean Vianei Leite: 201903686.  O Professor 

Jean fez seu relato sobre o projeto. Solicitou-se que o STAE Elton Luiz Fontão atualize seu 

Curriculum Lattes. Houve também a preocupação com a carga horária de 25 horas semanais 

alocadas para o discente Andre Lucas Schlichting e se essa carga afetaria os estudos do  

discente. Iniciadas as discussões, sugeriu-se que o processo fosse retirado de pauta para 

verificações e eventuais ajustes. Acatando a posição da Câmara, o projeto foi retirado de 

pauta  para  que  o  coordenador  de  pesquisa  converse  com o  coordenador  do projeto  e 

obtenha  esclarecimentos.  ITEM  IV  –  Homologar  as  aprovações  “Ad  Referendum”  de 

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

Representantes do EEL: Jean Vianei Leite: 202003017, 202003018, 202003019, 202002918, 

202002500, Fernando Rangel de Sousa: 202002827, 202002825, 202003175, 202003127, 

202003128,  202003129,  Telles  Brunelli  Lazzarin:  202003130,  202003131,  202003132, 

202003133,  202003135,  201914913,  Carlos  Aurélio  Faria  da  Rocha:  202003620, 

202003293,  201710115,  202003765,  202003784,  202003704,  Leonardo  Silva  Resende: 

202003562, 202003565, 202003566, 202003567, 202003573, 202003577, Márcio Holsbach 

Costa:  202003502,  202003411,  202003383,  202003255,  202004243,  202004254,  Mauro 

Augusto da Rosa: 202004255, 202004220, 202004004, 202004050, 202004051, 202003960,  

Samir  Ahmad  Mussa:  202003961,  202003979,  202004340,  202004618,  202004580, 

202004581. Conforme definido anteriormente, cada relator comentou sobre os projetos a 

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

projeto.  Foi  reforçada,  novamente,  a  importância  de  que,  nos  novos  projetos,  seja 

informado  o  periódico  ou  congresso  ao  qual  se  referem.  Não  havendo  mais  discussão, 

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

unanimidade. ITEM V – Assuntos Gerais. O Presidente comentou que o Professor Joceli está 

em contato com a PROEX para que seja inserido no formulário do Sigpex um campo para  

inserção dos valores totais percebidos pelos discentes participantes, não apenas para os 

valores mensais, como ocorre atualmente. Informou que já foi recebida uma resposta da 

PROEX, que está consultando a SETIC sobre como criar este campo. Na sequência, o Prof.  

Samir, que coordena as eleições para representantes do Colegiado do EEL para esta Câmara 

de Representantes, informou sobre o andamento das eleições, que ocorreram neste dia, de 

forma  eletrônica,  usando  o  software disponibilizado  pela  SETIC  (e-Democracia).  O 



Presidente elogiou e agradeceu o empenho do Professor Samir e dos membros da comissão 

eleitoral, notadamente o empenho da secretária do EEL, que realizou a maior parte dos 

contatos  com  a  SETIC.  Sugeriu  que  a  comissão  eleitoral  agradeça  ao  SETIC  pela 

disponibilização do software e acompanhamento das eleições. Solicitado pelo Presidente, o 

Professor Márcio Costa comentou sobre a última reunião do CUn. Ressaltou que foi definida 

a  retomada  das  atividades  didáticas  em  31/08.  Comentou  sobre  as  reconsiderações 

solicitadas  pelo  DCE.  Comentou,  ainda,  que  a  adequação  dos  planos  de  ensino deveria 

aguardar  a  publicação  da  resolução.  Também,  comentou  a  preocupação  com  a 

disponibilização das bibliografias principais das disciplinas que, conforme resolução, ficariam 

a  cargo  dos  professores  envolvidos.  Retomando  a  palavra,  o  Presidente  agradeceu  a 

presença de todos e o zelo pelo EEL e, de modo especial,  agradeceu as providências da 

secretária do EEL que, mais uma vez, organizou e permitiu que a reunião ocorresse com 

total sucesso. 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, 22 de julho de 2020.
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