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ATA Nº 11 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 19 de 
agosto de 2020, às 14 horas, via Webconf-UFSC. 

No dia dezenove do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, reuniu-se a 1 
Câmara de Representantes do EEL, com a presença dos seguintes membros: Professor Renato 2 
Lucas Pacheco, Chefe do EEL, Professor Jean Vianei Leite, representante da Coordenação 3 
do Curso de Graduação em Engenharia Elétrica, Professor Fernando Rangel de Sousa, 4 
representante da Coordenação do Curso de Graduação em Engenharia Eletrônica, Professor 5 
Telles Brunelli Lazzarin, representante da Coordenação do Curso de Pós Graduação em 6 
Engenharia Elétrica, Professores Walter Pereira Carpes Junior, Mauro Augusto da Rosa, 7 
Roberto Francisco Coelho e Leonardo Silva Resende, Representantes Docentes, Antonio 8 
Luiz Schalata Pacheco, Representante dos STAEs e Alexandre Ferreira de Carvalho Filho, 9 
representante discente, sob a presidência do Chefe do EEL. Estava também presente, sem ter 10 
direito a voto, mas com direito a voz, o Professor Samir Ahmad Mussa, Subchefe do EEL, 11 
convidado e preparado para assumir a presidência da sessão, em caso de alguma perda de 12 
comunicação do titular. Constatado o quórum, o presidente passou à ordem do dia, enviada 13 
por meio eletrônico. A pauta foi aprovada por unanimidade, sem acréscimo, alteração ou 14 
retirada de itens. Expediente: ITEM I – Processo n. 23080.024028/2020-47 - O Professor 15 
Ivo Barbi solicita adesão ao Serviço Voluntário na UFSC junto ao PPGEEL. Relato do 16 
Professor Samir Ahmad Mussa. O Professor Samir apresentou seu relato e parecer. Não 17 
havendo discussão, colocado em votação, o parecer favorável à aprovação da adesão do 18 
serviço voluntário do Professor Ivo Barbi foi APROVADO por unanimidade. ITEM II – 19 
Aprovação do plano de ensino adaptado ao ensino remoto, em função da COVID-19, 20 
da disciplina EEL7104 - Planejamento e Regulação de Mercados de Energia Elétrica. 21 
Relato: Coordenadora de Ensino, Professora Kátia Campos de Almeida. Este plano foi 22 
entregue com atraso justificado pelo professor que ministra a disciplina, daí não ter sido 23 
apreciado junto aos demais. O Presidente apresentou o relato e parecer. Não havendo 24 
discussão, colocado em votação, o parecer favorável à aprovação do plano de ensino 25 
adaptado da EEL7104 foi APROVADO por unanimidade. ITEM III – Homologação das 26 
aprovações “Ad Referendum” dos projetos de PESQUISA de números 201809655, 27 
201610760, 201707273, 202010315, conforme relato do professor Walter Pereira Carpes 28 
Junior: Conforme definido anteriormente, o relator comentou sobre os projetos a ele 29 
designados e todos os membros presentes puderam emitir opiniões e destacar qualquer 30 
projeto. Não havendo discussão, colocadas em votação, as aprovações em “Ad Referendum” 31 
foram HOMOLOGADAS por unanimidade. ITEM IV – Homologação das aprovações 32 
“Ad Referendum” de projetos de EXTENSÃO, que foram retirados da pauta da reunião 33 
do dia 12/08, devido às ausências justificadas dos relatores, e que voltam para serem 34 



 
  
 

 
  
 

analisados nesta reunião, conforme relato dos seguintes professores à Câmara de 35 
Representantes do EEL: Fernando Rangel de Sousa: 202009403, 202009484, 36 
202009281, 202009294, 202009317, 202009318, Mauro Augusto da Rosa: 202009764, 37 
202009648, 201914913, 202010099, 202010054, 202010055. Conforme definido 38 
anteriormente, cada relator comentou sobre os projetos a ele designados e todos os membros 39 
presentes puderam emitir opiniões e destacar qualquer projeto. Estando os membros 40 
presentes esclarecidos e não havendo discussão, colocadas em votação, as aprovações em 41 
“Ad Referendum” foram HOMOLOGADAS por unanimidade. ITEM V – Homologação 42 
das aprovações “Ad Referendum” de projetos de EXTENSÃO, conforme relato dos 43 
seguintes professores à Câmara de Representantes do EEL: Jean Vianei Leite: 44 
202011804, 202011809, 202011707, 202011803, 202012173, 202011538, Telles Brunelli 45 
Lazzarin: 202011539, 202011551, 202011550, 202011552, 202011554, 202011467, 46 
Walter Pereira Carpes Junior: 202012004, 202012559, Roberto Francisco Coelho: 47 
202011488, 202011490, 202011492, 202011493, 202011494, 202011204, Leonardo Silva 48 
Resende: 202011258, 202010907, 202010948, 202010949, 202010950, 202010951, Samir 49 
Ahmad Mussa: 202010952, 202010953, 202010954, 202010955, 202011468, 202011487. 50 
Conforme definido anteriormente, cada relator comentou sobre os projetos a ele designados 51 
e todos os membros presentes puderam emitir opiniões e destacar qualquer projeto. Não 52 
havendo mais discussão, colocadas em votação, as aprovações em “Ad Referendum” foram 53 
HOMOLOGADAS por unanimidade. Durante a fase de esclarecimentos e discussões, alguns 54 
relatores comentaram que alguns projetos deixavam de incluir alguns dados interessantes, 55 
não obrigatórios pelo formulário Sigpex, mas que seriam interessantes para as estatísticas de 56 
produtividade do EEL. Assim, a Câmara de Representantes solicita aos professores que 57 
preencham os formulários com mais detalhes, ocupando, também, os campos não 58 
obrigatórios. Solicita-se que informem o congresso ou periódico onde houve/haverá a 59 
publicação de seu artigo, os dados de publicação de artigos revisados, dados de defesas 60 
ocorridas com mais detalhes e outras informações academicamente interessantes. ITEM VI 61 
- Assuntos Gerais. O Presidente informou que foi encaminhado o plano de ensino adaptado 62 
da EEL7304 ao coordenador de ensino da área. Assim que a Chefia a receber com o relato, 63 
realizará a aprovação Ad Referendum e o encaminhará às coordenadorias dos cursos de 64 
graduação - conforme foi feito com a EEL7104. Todos os presentes manifestaram 65 
concordância. O Presidente comentou que o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso 66 
de Graduação em Engenharia Elétrica (CGEEL) recomendou, ao colegiado do curso, a 67 
aprovação dos planos de ensino ajustados pelo EEL. Além disso, o NDE sugeriu a criação de 68 
mais duas disciplinas de Intercâmbio, sem agregar carga horária ao curso. Esclareceu que o 69 
CGEEL, face à atual demanda por afastamento para intercâmbio por mais de um ano, por 70 
exemplo, no caso da dupla diplomação, tem recorrida às disciplinas de Intercâmbio III e IV 71 
do Curso de Graduação em Engenharia Eletrônica (CGELTRO), gerando perturbações 72 
desnecessárias. Enfatizou que a matrícula nessas disciplinas estará condicionada à aprovação 73 
prévia do coordenador do curso. Ao final da reunião, alguns membros da Câmara se 74 
manifestaram sobre as muitas revisões feitas pela Câmara quanto aos projetos de extensão, 75 
referentes a atividades docentes (participação em bancas, revisão de artigos, publicações), 76 
que possuem comprovantes e já são previamente aprovadas pelo Coordenador de Extensão 77 
do EEL. Durante a troca de ideias, gerou-se a seguinte proposta de encaminhamento: 1. São 78 
consideradas atividades docentes as seguintes: registro de publicações em periódicos e 79 



 
  
 

 
  
 

conferências, registro de revisões de artigos, participação em bancas de TCC, mestrado e 80 
doutorado, avaliações ad-hoc, participação em cursos ofertados pela UFSC; 2. Os registros 81 
de atividades docentes, sem remuneração e devidamente comprovadas, serão 82 
disponibilizadas para análise dos membros da Câmara previamente à reunião de apreciação; 83 
3. Qualquer membro da Câmara pode solicitar informações adicionais para esclarecimento; 84 
4. Em caso de dúvida, a chefia nomeia um relator; 5. No item de pauta “Homologação pela 85 
Câmara dos projetos de extensão, referentes a atividades docentes, disponibilizados para 86 
análise desta Câmara”, o presidente pergunta se há alguma manifestação em relação ao 87 
conjunto de processos de registro de atividades docentes disponibilizados; 6. Se não houver 88 
destaques, vota-se a homologação do pacote de atividades docentes; 7. Demais projetos de 89 
pesquisa e extensão continuam tendo revisor nomeado. O assunto será apreciado e votado na 90 
próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e 91 
encerrou a sessão, da qual, para constar, eu, Renata Jahn Werlich Coelho, Chefe de 92 
Expediente do Departamento de Engenharia Elétrica e Eletrônica, lavrei a presente ata. 93 
Florianópolis, 19 de agosto de 2020. 94 
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