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ATA Nº 12 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 26 de 
agosto de 2020, às 14 horas, via Webconf-UFSC. 

 
No dia vinte e seis do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, reuniu-se 1 
a Câmara de Representantes do EEL, com a presença dos seguintes membros: Professor 2 
Renato Lucas Pacheco, Chefe do EEL, Professor Jean Vianei Leite, representante da 3 
Coordenação do Curso de Graduação em Engenharia Elétrica, Professor Fernando Rangel de 4 
Sousa, representante da Coordenação do Curso de Graduação em Engenharia Eletrônica, 5 
Professor Telles Brunelli Lazzarin, representante da Coordenação do Curso de Pós 6 
Graduação em Engenharia Elétrica, Professores Walter Pereira Carpes Junior, Mauro 7 
Augusto da Rosa, Roberto Francisco Coelho e Leonardo Silva Resende, Representantes 8 
Docentes, Antonio Luiz Schalata Pacheco, Representante dos STAEs e Alexandre Ferreira 9 
de Carvalho Filho, representante discente, sob a presidência do Chefe do EEL. No transcorrer 10 
da reunião, o Professor Samir Ahmad Mussa, Subchefe do EEL, se apresentou, vindo de 11 
outra reunião oficial onde ele, como suplente, estava substituindo o titular. Como em 12 
oportunidades anteriores, foi convidado pela Câmara e estava preparado para assumir a 13 
presidência da sessão, em caso de alguma perda de comunicação do titular. Sua participação 14 
foi sem direito a voto, mas com direito a voz. Constatado o quórum, o presidente passou à 15 
ordem do dia, enviada por meio eletrônico. Solicitou-se a inclusão em pauta do Item: 16 
Aprovação do plano de ensino adaptado ao ensino remoto, em função da COVID-19, da 17 
disciplina EEL7304 – Filtros Analógicos. Relato: Coordenador de Ensino, Professor Fabian 18 
Leonardo Cabrera Riaño. A pauta, com a inclusão do item solicitado, foi aprovada por 19 
unanimidade. Expediente: ITEM I - Processo n. 23080.006664/2018-72 – O Professor 20 
Laurent Didier Bernard encaminha relatório de atividades referente ao seu 4° período 21 
de Estágio Probatório para apreciação. Relato: A Comissão (Professores Carlos Renato 22 
Rambo, Nelson Sadowski e Leonardo Silva Resende). O Professor Leonardo, como 23 
membro da comissão, leu o relato e o parecer. Não havendo discussão, colocado em votação, 24 
o parecer FAVORÁVEL à aprovação do 4° período de estágio probatório do Professor 25 
Laurent Didier Bernard foi APROVADO por unanimidade. ITEM II - Processo n. 26 
23080.006664/2018-72 – A Comissão Avaliadora encaminha relato referente a todo o 27 
período de Estágio Probatório do Professor Laurent Didier Bernard para apreciação. 28 
Relato: A Comissão (Professores Carlos Renato Rambo, Nelson Sadowski e Leonardo 29 
Silva Resende). O Professor Leonardo, como membro da comissão, leu o relato e o parecer. 30 
Não havendo discussão, colocado em votação, o parecer FAVORÁVEL à aprovação de todo 31 
o período de estágio probatório do Professor Laurent Didier Bernard foi APROVADO por 32 
unanimidade. ITEM III - Homologação da aprovação “Ad Referendum” referente à 33 
última movimentação de projeto de PESQUISA, conforme relato do seguinte professor 34 
à Câmara de Representantes do EEL: Roberto Francisco Coelho, projeto número 35 
201807439. O Professor Roberto comentou sobre o projeto a ele designado e todos os 36 



 

 
  
 

membros presentes puderam emitir opiniões e fazer destaques. Estando os membros 37 
presentes esclarecidos e não havendo mais discussão, colocada em votação, a aprovação em 38 
“Ad Referendum” foi HOMOLOGADA por unanimidade. ITEM IV - Retorno do projeto 39 
de extensão número 202010253 para homologação, sob relatoria do Professor Roberto 40 
Francisco Coelho. O relator comentou que o público-alvo, que foi o motivo desse projeto 41 
ter sido baixado em diligência na última reunião, foi agora corretamente preenchido. 42 
Contudo, nesse meio tempo, houve uma mudança no formulário do SIGPEX – até então não 43 
havia um campo para que fosse informado o valor total das bolsas recebidas, havia apenas o 44 
campo para informar o valor mensal. Apesar dessa informação constar nos objetivos, agora 45 
gerou uma inconsistência pois o novo campo, do valor total das bolsas, ficou com o valor 46 
zerado. O projeto foi, novamente, baixado em diligência para que esse ajuste seja realizado. 47 
ITEM V - Homologação das aprovações “Ad Referendum” referente à última 48 
movimentação de projetos de EXTENSÃO, conforme relato dos seguintes professores 49 
à Câmara de Representantes do EEL: Jean Vianei Leite: 202012560, 202012556, 50 
202012688, 202012602, 202012719, 202012747, Fernando Rangel de Sousa: 202012701, 51 
202011517, 202008174, 201707569, 202013174, 202013346, Telles Brunelli Lazzarin: 52 
202013276, 202013280, 202013284, 202013285, 202013286, 202013287, Walter Pereira 53 
Carpes Junior: 202013114, 202013011, 202013025, 202013026, 202013027, 202013030, 54 
Mauro Augusto da Rosa: 202013031, 202013032, 202012924, 202012938, 202012939, 55 
202012940, Roberto Francisco Coelho: 202013473, 202013475, 202013476, Leonardo 56 
Silva Resende: 202012942, 202012859, 202012773, 202012772, 202013439, 202013445. 57 
Conforme definido anteriormente, cada relator comentou sobre os projetos a ele designados 58 
e todos os membros presentes puderam emitir opiniões e destacar qualquer projeto. A 59 
aprovação do projeto 202012688 foi homologada, mas a carga horária não será considerada 60 
no PAAD, por se tratar de um evento de curta duração. A aprovação, referente à participação 61 
do Professor Danilo no projeto 201707569, foi homologada. O projeto 202013174 foi 62 
baixado em diligência para que sejam confirmadas as cargas horárias informadas para os 63 
participantes. Estando os membros presentes esclarecidos e não havendo mais discussão, 64 
colocadas em votação, as demais aprovações em “Ad Referendum” foram 65 
HOMOLOGADAS por unanimidade. ITEM VI - Aprovação do plano de ensino adaptado 66 
ao ensino remoto, em função da COVID-19, da disciplina EEL7304 – Filtros 67 
Analógicos. Relato: Coordenador de Ensino, Professor Fabian Leonardo Cabrera 68 
Riaño. Este plano foi entregue com atraso justificado pelo professor que ministra a disciplina, 69 
daí não ter sido apreciado junto aos demais. O Presidente explicou a razão do atraso da 70 
apresentação do plano e apresentou o relato e parecer. Não havendo discussão, colocado em 71 
votação, o parecer favorável à aprovação do plano de ensino adaptado da EEL7304 foi 72 
APROVADO por unanimidade. ITEM VI - Apreciação e deliberação de proposta para 73 
avaliação pela Câmara dos projetos de extensão relativos a atividades docentes, de 74 
acordo com a proposta: 1. Os seguintes registros de atividades docentes, sem 75 
remuneração e devidamente comprovadas, serão disponibilizadas para análise dos 76 
membros da Câmara previamente à reunião de apreciação: registro de publicações em 77 
periódicos e conferências, registro de revisões de artigos, participação em bancas de 78 
TCC, mestrado e doutorado, avaliações ad-hoc, participação em cursos ofertados pela 79 
UFSC. 2. Qualquer membro da Câmara pode solicitar informações adicionais para 80 
esclarecimento. 3. Em caso de dúvida, a chefia nomeia um relator. 4. No item 81 
correspondente às homologações dos projetos de extensão, o presidente pergunta se há 82 
alguma manifestação ou destaque em relação ao pacote de registro de atividades 83 
docentes. 5. Vota-se a homologação do pacote de atividades docentes, excluindo-se 84 
eventuais destaques. 6. Os destaques e os demais projetos de extensão, bem como todos 85 
os de pesquisa, continuam tendo revisor nomeado. Depois de muita discussão sobre a 86 
melhor maneira de que esses projetos sejam apreciados em reunião, sugeriu-se um ajuste na 87 



 

 
  
 

proposta inicial, ficando ela com o seguinte texto: 1. Os seguintes registros de atividades 88 
docentes, devidamente comprovadas, serão disponibilizadas para análise dos membros da 89 
Câmara de Representantes previamente à reunião de apreciação: registro de publicações em 90 
periódicos e conferências, registro de revisões de artigos, participação em bancas de TCC, 91 
mestrado e doutorado, avaliações ad-hoc. 2. Qualquer membro da Câmara pode solicitar 92 
informações adicionais para esclarecimento. 3. Em caso de dúvida, a chefia nomeia um 93 
relator. 4. Durante a reunião, no item correspondente às homologações dos projetos de 94 
extensão, o presidente pergunta se há alguma manifestação ou destaque em relação ao pacote 95 
de registro de atividades docentes. 5. Vota-se a homologação do pacote de atividades 96 
docentes, excluindo-se eventuais destaques. 6. Os destaques e os demais projetos de 97 
extensão, bem como todos os de pesquisa, continuam tendo revisor nomeado. As atividades 98 
docentes acima relacionadas, para fins de apreciação dos membros da Câmara, serão 99 
disponibilizadas no Moodle EEL, em pastas separadas por tipo de atividade. ITEM VII - 100 
Assuntos Gerais: Comentou-se sobre a distribuição dos computadores que serão 101 
emprestados aos alunos que solicitaram, de acordo com o Edital 10/2020/PRAE. O EEL 102 
disponibilizou três equipamentos e os demais serão disponibilizados pela Direção do Centro 103 
Tecnológico. Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos, 104 
desejou sucesso a todos no reinício do semestre 2020-1, solicitou muita calma, paciência e 105 
flexibilidade, sempre dentro das normas e regulamentos. Ato contínuo, encerrou a sessão, da 106 
qual, para constar, eu, Renata Jahn Werlich Coelho, Chefe de Expediente do Departamento 107 
de Engenharia Elétrica e Eletrônica, lavrei a presente ata. Florianópolis, 26 de agosto de 108 
2020. 109 
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