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Ata da 413ª (quadringentésima décima terceira) Reunião do Colegiado do
Curso de Engenharia Elétrica, realizada em 19 de abril de 2021.

Ata da 413ª reunião do Colegiado do Curso de Engenharia Elétrica (CCEE), realizada no
décimo nono dia do mês de abril do ano de 2021, às 09h00, com pauta constante do ofício
circular 004/2021-CCEE: 1 - Aprovação de ata; 2 - Análise de Processo, 3 - Atualização de
tabela de equivalência UFBA-UFBA, 4 - Referendar indicação de número de vagas
residuais, 5 - Avaliação para Projeto (parecer orientador) e defesas de TCC e 6 - O que
ocorrer. Reuniu-se o Colegiado do Curso de Engenharia Elétrica no ambiente virtual Reunião
CCEE https://meet.google.com/bbh-fmhc-erx, sob a presidência da Coordenadora do Colegiado
do Curso de Engenharia Elétrica Profa. Cristiane Corrêa Paim, e contando com a presença dos
seguintes professores Adriana Costa Ferreira, André Pires Nóbrega Tahim, Carlos Eduardo
Viana Nunes, Manoel Gomes de Mendonça Neto, Samuel Barbosa Feitosa e Vitaly Félix
Rodriguez Esquerre e dos representantes estudantis Joelton Dias dos Santos Junior e Raielly
Ataíde Andrade. Havendo número legal, a Presidente declarou aberta a sessão, agradeceu a
presença de todos e apresentou informes sobre a matrícula 2021-1: 

a) Eleição da Coordenação do CCEE. A prof. Cristiane informa que o mandato da
coordenação atual do Colegiado do Curso encerra em 28/05 e que a eleição para escolha da
nova coordenação, biênio 2021-2023, será realizada no dia 19/05/2021, durante a reunião
virtual entre 09:15 e 09:45 horas. A fim de atender aos requisitos exigidos para a votação, será
utilizado o Sistema Integrado de Gestão de Eleições - UFBA (SIGEleicão), provido pela
Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFBA). Os candidatos aos cargos de
Coordenador(a) e Vice Coordenador(a) do Colegiado do Curso de Engenharia Elétrica deverão
inscrever-se, por chapa, no período de 10 a 12 de maio de 2021, encaminhando solicitação ao
e-mail eletrica@ufba.br. O resultado da eleição será apresentado e homologado na reunião da
plenária logo após o encerramento da votação, para mandato a ser iniciado em 29/05/2021. A
coordenadora solicita que os representantes estudantis indiquem quem irá participar da reunião
(titular ou suplente) uma vez que os nomes de todos os votantes precisam ser enviados
antecipadamente para cadastro no SIGEleição. Informa ainda que no dia 19/05 serão
realizadas duas reuniões: a 1ª reunião começará às 09h00 para a eleição e a 2ª reunião será
iniciada às 10h00 para discutir a pauta mensal do CCEE.

CRONOGRAMA DE ELEIÇÃO 

Data Atividade
10/05/2021 Início da inscrição de chapas
12/05/2021 Término da inscrição das chapas
13/05/2021 Divulgação chapas inscritas

https://meet.google.com/bbh-fmhc-erx


14/05/2021 Envio de formulário à STI para preparação do
SIGEleição

19/05/2021 Votação (09:15 às 09:45)

b) Vagas Residuais. Foi publicado o edital em 16/04/2021, com 10 vagas para o curso de Eng.
Elétrica, conforme indicação ad referendum realizada pela coordenação do curso. Informa
também que o processo seletivo 2021 seguirá a nova resolução que agora se divide em 3
etapas, conforme cronograma apresentado a seguir. 

26 a 01.05 Inscrições 1ª etapa - Alunos UFBA (Transferência Interna e Reintegração)
07 a 08.06 Inscrições 2ª etapa (Egressos do BI da UFBA)
28 a 29.06 Inscrições 3ª etapa - Diplomados e Transferência externa

A Prof. Cristiane dá boas vindas ao Prof. Vitaly, novo representante da área de Comunicações
no CCEE e não havendo mais informes passou-se a pauta.

Item 01 da pauta. Aprovação de ata. Ata da 412ª reunião do CCEE realizada em 19/03/2021
foi lida e aprovada por unanimidade.

Item 02 da pauta. Análise de Processos. Foi discutido e avaliado o processo descrito a
seguir.

PROCESSO INTERESSADO ASSUNTO PARECER RESULTADO

015051/21-18 Juan Martin Leroux
Aproveitamento de

Estudos 
Deferimento Aprovado

Item 03 da pauta. Atualização de tabela de equivalência UFBA-UFBA. Com base na análise
de processos anteriormente discutidos em reuniões plenárias do CCEE, a Profa. Cristiane
apresentou uma proposta de atualização da tabela de equivalência UFBA-UFBA, onde estão
incluídas 10 disciplinas optativas. Após discussão a proposta foi aprovada por unanimidade.

Item 04 da pauta. Referendar indicação de número de vagas residuais. A prof. Cristiane
informa que foi indicado ao Conselho Acadêmico de Ensino (CAE) o mesmo número de vagas
residuais do Processo Seletivo 2019, 10 vagas. Justifica-se um número menor dos 18 (20% do
ingresso, previsto no REGPG) tendo em vista que o número de vagas residuais efetivamente
ocupadas é sempre maior do que o indicado, conforme mostrado na tabela abaixo: 

Vagas Residuais
Ano Ofertadas Preenchidas
2015 18 24
2016 15 27
2017 15 18
2018 15 23
2019 10 20
2020 cancelado 

Média 15 22,4

Após discussão, a plenária se manifestou favorável a referendar a indicação de 10 vagas, feita
pela Coordenação do Curso.

Item 05 da pauta: Avaliação para Projeto (parecer orientador) e defesas de TCC. A prof.
Cristiane mostra inicialmente o formulário de solicitação de defesas de TCC que foi elaborado
pela coordenação do curso para organizar melhor os registros e divulgação das defesas. Na
sequência apresenta o formulário de Avaliação de Projeto de TCC, elaborado pelo prof. André



Tahim, que tem por objetivo substituir o “parecer do orientador” previsto no Regulamento de
TCC. O prof. André esclarece que o formulário foi elaborado com base em consulta feita a
diversos professores em relação a aspectos que deveriam ser avaliados. O formulário permite
fazer uma avaliação objetiva considerando aspectos como motivação/atitude acadêmica e
comportamento/responsabilidade, mas também permite uma avaliação por escrito por parte do
orientador. Além disso, o orientador precisa informar se considera o estudante aprovado ou
reprovado e anexar documento assinado informando o conceito atribuído (aprovado ou
reprovado). Após esclarecimentos e comentários o formulário do considerado adequado. Tendo
em vista que a nova disciplina de TCC não prevê atribuição de nota, a prof. Cristiane apresenta
uma proposta para a “nova” ficha de avaliação para defesas de TCC, que simplifica os itens
usualmente utilizados organizados agora na forma de conceitos (muito bom, bom, satisfatório e
insatisfatório). Na sequência passa a palavra à plenária para questionamentos e sugestões. O
prof. Tahim comenta que houve uma alteração nos pesos sugeridos para avaliar as partes
escrita e apresentação oral. Na avaliação do TFG, por nota, se considerava 60% para a parte
escrita e 40% para a parte da apresentação. Na ficha de avaliação proposta sugere-se uma
igual ponderação entre parte escrita e apresentação/arguição. A prof. Cristiane comenta ainda
que, tendo em vista que será a primeira avaliação desta forma, a ficha proposta será revista
com base nos comentários (críticas e sugestões) das bancas examinadoras. 

Item 06 da pauta:  O que ocorrer. Nenhum assunto foi proposto.  

Nada mais havendo a ser tratado, a coordenadora agradeceu a presença de todos e deu por
encerrada a reunião. Desta foi lavrada a presente ata, lida e aprovada em 19/05/2021. 
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