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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA 

 
ATA Nº 14 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 02 de 
dezembro de 2020, às 14 horas, via Webconf-
UFSC. 

 
No dia dois do mês de dezembro 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 

Katia Campos de Almeida e Leonardo Silva Resende, Representantes Docentes, Antonio 8 
Luiz Schalata Pacheco, Representante dos STAEs, e Pedro Henrique Cardoso Costa, 9 
representante discente, sob a presidência do Chefe do EEL. O Prof. Roberto Francisco 10 

Coelho justificou sua ausência. Constatado o quórum, o presidente passou à ordem do dia, 11 
enviada por meio eletrônico. A pauta foi aprovada por unanimidade. Expediente: ITEM I – 12 

Aprovação do PAAD 2020.2. Comentou-se sobre as incertezas relativas ao próximo 13 
semestre, se remoto ou presencial. Foi informado que o PAAD está sendo proposto diante 14 

das normas atuais, ou seja, prevendo as aulas na forma remota. Questionou-se quanto às 15 
disciplinas que são ministradas em conjunto entre graduação e pós-graduação, sendo 16 
informado que o oferecimento destas continua da mesma forma. Apenas solicita-se que seja 17 

informado, aos alunos da graduação que pretendem validar a disciplina futuramente na pós-18 
graduação, que façam também a matrícula na disciplina da pós-graduação, como disciplina 19 

isolada. Manifestou-se, novamente, a preocupação dos coordenadores de curso com a não 20 
ministração de aulas práticas e com o volume de discentes que ficarão represados e que 21 
precisarão ser atendidos futuramente. É problema das coordenadorias, que terão que 22 
administrar as matrículas, e do EEL, que terá que oferecer as condições necessárias à 23 

recuperação das experiências. Acrescente-se a preocupação de que o quadro atual se estenda 24 
por mais tempo e os problemas atuais sejam agravados. Todos estavam de acordo que é 25 
necessário que se cumpram as normas atuais, que as aulas remotas não substituem 26 
completamente as aulas práticas, porém que é necessário fazer algo agora para minimizar os 27 

impactos nos próximos semestres. Não havendo mais discussões e considerando que ainda 28 
há a possibilidade de serem necessários alguns ajustes, colocado em votação, o PAAD 2020.2 29 
foi APROVADO por unanimidade. ITEM II – Homologação da aprovação “Ad 30 

Referendum”, referente à última movimentação, de projetos de PESQUISA, conforme 31 
relato dos seguintes professores à Câmara de Representantes do EEL: Jean Vianei 32 
Leite: 202004567, 201916483, Fernando Rangel de Sousa: 202014927, Telles Brunelli 33 
Lazzarin: 201911814, Walter Pereira Carpes Junior: 202004565, Roberto Francisco 34 
Coelho: 201919890, Leonardo Silva Resende: 201910954. Como o Professor Roberto 35 

Francisco Coelho não pode estar presente na reunião, o projeto 201919890 foi retirado de 36 
pauta. Cada relator comentou sobre os projetos a ele designados e todos os membros 37 
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presentes puderam solicitar informações e esclarecimentos, emitir opiniões e destacar 38 
qualquer projeto. Estando os membros presentes esclarecidos e não havendo mais discussão, 39 

colocadas em votação, as aprovações em “Ad Referendum” foram HOMOLOGADAS por 40 
unanimidade. ITEM III – Homologação das aprovações “Ad Referendum”, referente à 41 
última movimentação, de projetos de EXTENSÃO, do tipo “Ação de Extensão”, 42 

conforme relato dos seguintes professores à Câmara de Representantes do EEL: 43 
Fernando Rangel de Sousa: 202016405, Telles Brunelli Lazzarin: 202013174, Walter 44 
Pereira Carpes Junior: 202018028, Mauro Augusto da Rosa: 201818261, Roberto 45 
Francisco Coelho: 202019479, Leonardo Silva Resende: 202019863. Conforme definido 46 
anteriormente, cada relator comentou sobre os projetos a ele designados e todos os membros 47 

presentes puderam solicitar informações e esclarecimentos, emitir opiniões e destacar 48 
qualquer projeto. O projeto 201818261 foi retirado de pauta para esclarecimentos sobre a 49 
alocação de bolsas. O projeto 202019479 foi retirado de pauta devido à ausência de seu 50 
relator. Estando os membros presentes esclarecidos e não havendo mais discussão, colocadas 51 
em votação, as aprovações em “Ad Referendum” foram HOMOLOGADAS por unanimidade. 52 

ITEM IV - Homologação das aprovações “Ad Referendum”, referente à última 53 
movimentação, dos seguintes projetos de EXTENSÃO, do tipo “Atividade Docente”: 54 

202016197, 202016221, 202016222, 202016224, 202016505, 202017198, 202017125, 55 
202016935, 202016710, 202016785, 202016792, 202016638, 202016787, 202017866, 56 
202017904, 202017906, 202017740, 202018133, 202018298, 202018299, 202018300, 57 
202018301, 202018302, 202018303, 202018788, 202018789, 202018790, 202018791, 58 

202018591, 202019520, 202019325, 202019326, 202019208, 202019210, 202019211, 59 
202019212, 202019225, 202019559, 202019200, 202018958, 202018886, 202019825, 60 
202020060, 202020323, 202020384, 202020330, 202020068, 202019817, 202019820, 61 

202019821, 202019822, 202019823, 202019824, 202019689, 202020062, 202020064. 62 
Conforme definido anteriormente, os projetos foram disponibilizados previamente para 63 

consulta e avaliação dos membros da Câmara e todos os membros presentes puderam solicitar 64 

informações e esclarecimentos, emitir opiniões e destacar qualquer projeto. Estando os 65 

membros presentes esclarecidos e não havendo mais discussão, colocadas em votação, as 66 
aprovações em “Ad Referendum” foram HOMOLOGADAS por unanimidade. ITEM V - 67 

Assuntos Gerais. Comentou-se da portaria do MEC definindo o retorno das aulas presenciais 68 
e a revogação da portaria logo em seguida. Também se falou da portaria que definia o mínimo 69 
de 14h didáticas em sala de aula, mas se concluiu que essa exigência é para a carreira EBTT. 70 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão, da qual, para constar, eu, Renata 71 
Jahn Werlich Coelho, Chefe de Expediente do Departamento de Engenharia Elétrica e 72 

Eletrônica, lavrei a presente ata. Florianópolis, 02 de dezembro de 2020. 73 
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