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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

ATA Nº 1551/2020 - CCEELE/EPOLI (12.01.23.08) 

 23066.032245/2020-99Nº do Protocolo:
Salvador-BA, 19 de novembro de 2020.

Ata da 406ª (quadringentésima sexta) Reunião do Colegiado do
Curso de Engenharia Elétrica, realizada em 25 de setembro de
2020.

Ata da 406ª reunião do Colegiado do Curso de Engenharia Elétrica (CCEE), realizada
no vigésimo quinto dia do mês de setembro do ano de 2020, às 14h00, com pauta
constante do ofício circular 006/2020CCEE: 1 - Aprovação de ata; 2 - Apreciação
de minuta da Resolução 01/2020-CCCE que propõe procedimentos para defesa
remota de TFG, 3 - TFG Intensivo e 4 - O que ocorrer. Reuniu-se o Colegiado do
Curso de Engenharia Elétrica na ambiente virtual https://conferenciaweb.rnp.br, 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, Ernesto Pinheiro Borges,
Karcius Day Rosário Assis, Maicon Deivid Pereira, Marlo Vieira dos Santos e Souza e
Samuel Barbosa Feitosa, e dos representantes estudantis Matheus Silva Veloso e
Pedro Henrique Argôlo Pereira Silva. Havendo número legal, a Presidente declarou
aberta a sessão, agradeceu a presença de todos e apresentou os seguintes
informes: 

 
Balanço Matrícula no SLS
 

Matrícula WEB (resultado em 04/09)
- vagas disponibilizadas: aprox. 1200
- vagas ocupadas: aprox. 1100
- estudantes que não fizeram solicitação WEB: 156 (desses, 40%

abandonaram o curso)
- estudantes não atendidos na WEB: 236
(80 estudantes fizeram WEB e não conseguiram alocação de nenhuma

disciplina)
Matrícula Remota (período regular) 

- número de vagas solicitadas: aprox. 700 vagas em 60 disciplinas diferentes
- número de estudantes inscritos: aprox. 150 (260 vagas em 50 disciplinas

diferentes) 
- número de estudantes sem inscrição: 1 (dos que solicitaram via formulário)
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Matrícula Remota (ajuste de matrícula) 
- número de vagas solicitadas: aprox. 200 vagas em 70 disciplinas diferentes
- número de estudantes inscritos: 60 (70 vagas, sendo 25 em disciplinas do

DEEC)
Total de vagas preenchidas: 1360
Um único estudante (que preencheu formulário) não conseguiu inscrição em
disciplina. Solicitou apenas uma disciplina (já totalmente ocupada na WEB com 45
vagas) na fase de ajuste (não fez WEB nem solicitação no período regular). Foi
enviado email pra ver se este poderia indicar outras disciplinas mas sem retorno.

 
Prováveis Concluintes 
 
Dos concluintes 2020-1, apenas 1 estudante não está inscrito em todos os
componentes curriculares para integralização curricular após o SLS, por opção.
Dos concluintes 2020-2, apenas 4 solicitaram TFG intensivo para poder concluir o
curso ao final do SLS. 

 
Solicitações de TFG Intensivo
 
Foram recebidas 7 solicitações para realizar TFG na forma de curso intensivo: 4
estudantes que efetivamente conseguem concluir o curso após o encerramento
do SLS (dentre estes, um caso particular, a ser discutido no ponto 3 da pauta) e 3
estudantes precisarão cursar disciplinas no retorno de 2020-1. A solicitação de
inclusão destes 4 estudantes ao processo de TFG intensivo já foi encaminhada à
SUPAC.

 
Reestruturação curricular
 
As solicitações de equivalência/substituição de ECO151 por ECOB40 e
substituição de TFG (ENGC56) pelas disciplinas Projeto de Conclusão de Curso e
Trabalho de Conclusão de Curso foram apensadas em um único processo e
aprovadas pelo CAE em 09/09/2020. Atualmente o processo se encontra no
NUREC para registro das novas disciplinas e criação da nova grade. Vale lembrar
que foi solicitada esta alteração para 2020-2. Espera-se que até o final do SLS o
registro da equivalência interna entre ECO151 e EOB40 para a matriz curricular
2008-1 seja efetivado e, desta forma, os estudantes que estão cursando ECOB40
não mais necessitarão solicitar aproveitamento de estudos através de processo.

O estudante Pedro questiona se a possibilidade de substituição da monografia por
artigo está inclusa neste processo que foi aprovado. A prof. Cristiane responde que
sim, porém, só entrará em vigência em 2020-2. Até lá obrigatoriamente os TCCs
deverão ser na forma de monografia.
Não havendo mais informes passou-se a pauta.

Item 01 da pauta: Aprovação de ata. A ata da 405ª (quadringentésima quinta)
reunião do CCEE realizada em 24/08/2020 foi aprovada por unanimidade. 



Item 02 da pauta: Apreciação de minuta da Resolução 01/2020-CCEE que
propõe procedimentos para defesa remota de TFG. A prof. Cristiane apresenta a
proposta de resolução, que foi previamente compartilhada com os membros do
CCEE. A coordenadora explica que a resolução mantém a mesma tramitação e
procedimentos usualmente adotados nas defesas presenciais fazendo apenas as
adaptações necessárias para que estas ocorram de forma remota. Foi questionada
questão da publicidade da defesa. Após discussão foi sugerido incluir um segundo
parágrafo no Artigo 3º, definindo que o link de acesso à defesa será disponibilizado
ao público com 24 horas de antecedência. Questionou-se também a forma de
divulgação do link para as defesas. A prof. Cristiane esclareceu que normalmente a
coordenação do curso faz a divulgação das defesas através da lista de email dos
estudantes do curso e publicando no mural do Colegiado. Propôs manter a
divulgação por email, contando com a colaboração da representação estudantil para
publicar os links das defesas nas mídias sociais. Posta em votação, a resolução foi
aprovada por unanimidade.

Item 03 da pauta:  TFG Intensivo. A prof. Cristiane informa que foram recebidas 7
solicitações para realização de TFG intensivo, sendo que apenas 4 desses
estudantes (grifados abaixo) estão inscritos em todas as disciplinas necessárias para
integralização em 2020-1/SLS. Os demais estudantes ainda necessitarão cursar
disciplinas no retorno de 2020-1.

Estudante Matrícula Orientador

Allan Souza Almeida 216219974
Antônio Carlos Lopes Fernandes

Junior

César Augusto Silveira Alves da Cunha
Filho

201518316 Daniel Barbosa

Erick Karl Volkert Alves 217220953 Luciana Martinez

Kaori Goto Gonçalves 214115303 Filipe Antônio da Costa Bahia

Maria Paula Santos Ferreira 214115335 Luciana Martinez

Rafael Schettinni Cabral de Aguiar Borges 201510229 Kleber Freire da Silva

Tailana Azevedo da Silva 214002358 Luciana Martinez

A coordenadora esclarece que ficou definido na reunião de 06/08 que seriam aceitas
solicitações de transformar a inscrição em TFG de 2020-1 para a forma de curso
intensivo de modo permitir a colação de grau antecipada dos estudantes. Porém,
dentre as solicitações recebidas está o pedido da estudante Kaori Goto Gonçalves
que não estava inscrita em 20201 e, assim, não se enquadraria na decisão do CCEE.
De fato a estudante estava com pendência de defesa de 2019-2, sendo orientada
pelo Prof. Renato Araújo. A estudante não concluiu o trabalho iniciado sob a
orientação do Prof. Renato e fez a solicitação para desenvolver seu TFG (de forma
intensiva) em outro tema com um novo orientador, Prof. Filipe Bahia. Segundo as
normas internas do CCEE, o estudante que não concluir o TFG no prazo de
prorrogação será reprovado por frequência. Este registro já foi efetuado de modo a
viabilizar a nova inscrição da estudante. A solicitação do TFG Intensivo foi aceita ad
referendum e encaminhada para registro juntamente com os pedidos dos demais
estudantes. Assim, solicita-se aqui referendar o encaminhamento feito. Após
esclarecimentos a plenária votou favoravelmente por aceitar o pedido da estudante e
a referendar o encaminhamento dado pela coordenação do curso.

Item 04 da pauta: O que ocorrer. Nada 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
23/10/2020. 

(Assinado eletronicamente em 19/11/2020 18:50)
ADRIANA COSTA FERREIRA

CHEFE
Matrícula: 2390219

(Assinado eletronicamente em 19/11/2020 22:04)
ANDRE PIRES NOBREGA TAHIM

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
Matrícula: 1151839

(Assinado eletronicamente em 19/11/2020 17:46)
CRISTIANE CORREA PAIM
COORDENADOR DE CURSO

Matrícula: 1504047

(Assinado eletronicamente em 15/12/2020 11:44)
ERNESTO PINHEIRO BORGES

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
Matrícula: 287295

(Assinado eletronicamente em 27/11/2020 13:29)
KARCIUS DAY ROSARIO ASSIS

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
Matrícula: 1546333

(Assinado eletronicamente em 20/11/2020 08:30)
MAICON DEIVID PEREIRA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
Matrícula: 3030290

(Assinado eletronicamente em 19/11/2020 18:05)
MARLO VIEIRA DOS SANTOS E SOUZA
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

Matrícula: 2352062

(Assinado eletronicamente em 20/11/2020 10:21)
SAMUEL BARBOSA FEITOSA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
Matrícula: 1913658
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