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ATA Nº 08 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 29 de julho 
de 2020, às 14 horas, via Webconf-UFSC.

No dia vinte e nove 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, Márcio Holsbach Costa e Mauro Augusto da Rosa, Representantes Docentes, 

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

Filho, representante 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. 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” dos projetos  de PESQUISA,  conforme relato  dos  seguintes  professores  à 

Câmara de Representantes do EEL: Fernando Rangel de Sousa: 202008403, Telles Brunelli 

Lazzarin:  201819200  e  Carlos  Aurélio  Faria  da  Rocha:  201916483.  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 

202008403 foi baixado em diligência para que o coordenador do projeto justifique a carga 

horária solicitada diante do Regimento Interno de Pesquisa do EEL.  Em atendimento ao 

Art.6.  do  citado  regimento,  solicitou-se  que  o  coordenador,  também,  providencie  a 

atualização do seu currículo lattes. Não havendo mais discussão, colocadas em votação, as 

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

Homologação  das  aprovações  “Ad  Referendum”  de  projetos  de  EXTENSÃO,  conforme 

relato dos seguintes professores à Câmara de Representantes do EEL: Jean Vianei Leite:  

202004582, 202004510, 202004511, 202004941, 202004943, 202004944, Fernando Rangel  

de  Sousa:  202004946,  202004947,  202004948,  202004949,  202004950,  Telles  Brunelli  

Lazzarin: 202004884, 202004939, 202005187, 202005188, 202005189, Carlos Aurélio Faria 

da  Rocha:  202005088,  202005089,  202005090,  202005275,  202004579,  Leonardo  Silva 



Resende: 202005326, 202005454, 202005497, 202005813, 202005734, 202005735, Márcio 

Holsbach Costa: 202005736, 202005796, 202005798, 202005799, 202005676, 202005689,  

Mauro  Augusto  da  Rosa:  202005690,  202005646,  202005592,  202005593,  202005594, 

202005595,  Samir  Ahmad  Mussa:  202007077,  202007428,  202007430,  202007078, 

202007045, 202006978. 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  202005326  foi  baixado  em  diligência  para 

esclarecimento da parte financeira - considerando que o projeto foi submetido para a Fase I 

do edital, no entendimento da Câmara, não faz mais sentido condicionar um possível aporte 

financeiro  ao  projeto  e  ter  a  FAPESC como  entidade  envolvida.  Ainda,  conferir  a  carga 

horária total  informada e conferir  as informações listadas  no  Checklist do formulário.  Não 

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

foram HOMOLOGADAS por  unanimidade. ITEM III  –  Assuntos Gerais.  Sugeriu-se que os 

Regimentos Internos de Pesquisa e de Extensão do EEL sejam revistos. O Professor Samir 

informou que realizou  uma consulta  dentre  os  eleitos  para  representantes  docentes  na 

Câmara do EEL para que confirmassem seus interesses na representação. Os Professores 

Danilo Silva e Márcio Holsbach Costa declinaram do convite e suas justificativas para tal  

foram plenamente aceitas pela Câmara. Seguindo a relação das eleições, ficou definida a 

seguinte composição: Professores Walter Pereira Carpes Junior, Mauro Augusto da Rosa, 

Roberto  Francisco  Coelho,  Leonardo  Silva  Resende,  como  titulares,  e  Professores  Erlon 

Cristian  Finardi,  Márcio  Cherem Schneider,  Katia  Campos  de  Almeida,  Eduardo  Augusto 

Bezerra, como seus respectivos suplentes. O Presidente agradeceu a ativa participação e as  

importantes contribuições dos membros que estão deixando a Câmara e aproveitou para 

parabenizar os membros que estão assumindo o cargo. Foi informado que a secretaria do 

EEL está enviando mensagens aos coordenadores que tiveram seus projetos baixados em 

diligência para que esclareçam as dúvidas da Câmara. O Presidente comentou ainda sobre 

uma  reunião  que  ocorreu  entre  a  Direção  do  Centro  Tecnológico  e  os  Chefes  de 

Departamento e Chefes de Expediente. Informou que a Direção do CTC pretende enviar um 

ofício circular sugerindo que os professores iniciem testes/experimentos de aulas remotas 

optativas  com  seus  alunos.  Durante  as  discussões,  externou-se  a  preocupação  com  a 

bibliografia obrigatória que deverá ser informada nos planos de ensino adaptados. Foi uma 

das dúvidas dos presentes à reunião do CTC e que não foi respondida. Questionou-se se há 

algum  impedimento  em  informar  apenas  anotações  de  aula  dos  professores  como 

bibliografia  básica  da  disciplina.  Não  houve  um  consenso,  faltavam  informações  de 

instâncias superiores à Câmara. Nada mais havendo a tratar,  o Presidente mais uma vez 

agradeceu  os  membros  que  terão  seus  mandatos  encerrados  e  desejou-lhes  sucesso. 

Agradecendo a presença de todos, 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, 29 de julho de 2020.
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