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Data: 17 de julho de 2020 1 

Duração: 10:00 h às 12:35 h 2 

Local: Reunião virtual pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa 3 

 4 

Na data, horário e local citados acima, teve início a primeira Reunião Ordinária do Colegiado 5 

do Curso de Engenharia de Energia (CCEEN) do corrente ano, convocada por meio de correio 6 

eletrônico, presidida pelo coordenador Fabyo Luiz Pereira. Estiveram presentes os professores, 7 

Jorge Javier Gimenez Ledesma, Larissa Andréia Wagner Machado Justino, Luis Evelio Garcia 8 

Acevedo, Manuel Salomon Salazar Jarufe, e Walber Ferreira Braga, a técnica-administrativa 9 

Karen Loraine Kraulich, e o discente José Carlos Navas Palma. Ordem do dia: 1 – Eleição e 10 

recondução dos membros do Núcleo de Desenvolvimento Estruturante - NDE: o professor 11 

Fabyo Luiz Pereira informou que, a pedido do professor Manuel Salomon Salazar Jarufe, 12 

convocou reunião para atualização do quadro de docentes do NDE, que está vencido.  O 13 

professor Manuel Salomon Salazar Jarufe explicou que, para dar continuidade aos trabalhos do 14 

NDE, é necessária nova eleição e que a portaria dos membros seja publicada. Também 15 

informou que consultou junto ao Departamento de Normas e Desenvolvimento Curricular – 16 

DENDC/PRORAD, as normativas vigentes na Universidade a respeito das estruturas do NDE, 17 

como eleição de novos membros e recondução de membros antigos. O professor Luis Evelio 18 

Garcia Acevedo colocou-se à disposição para participar do NDE, mas questionou se, por estar 19 

em cargo administrativo na vice-reitoria, poderia eleito como membro do Núcelo. A professora 20 

Larissa Andréia Wagner Machado Justino sugeriu que leis nacionais e regimentos fossem 21 

consultados no caso de dúvidas sobre questões de composição do NDE. A técnica-22 

administrativa Karen Loraine Kraulich entrou em contato com a servidora do DENDC e fez os 23 

seguintes esclarecimentos a respeito dos questionamentos dos docentes quanto à estrutura do 24 

NDE: sempre que há nova eleição, 1/3 dos membros ativos pode permanecer, ou seja, ser 25 

reconduzido, os demais precisam ser membros novos; o NDE é formado por, no mínimo 5 e, no 26 

máximo 7 membros; o coordenador de curso não é um membro nato do NDE, como no caso do 27 

colegiado de curso, mas é importante sua presença por situações como avaliações do MEC; não 28 

há limite para recondução de membros no NDE, desde que seja na proporção de 1/3, conforme 29 

determinam as normas da Universidade; não há impedimento para que o professor Luis Evelio 30 

Garcia Acevedo seja eleito membro do NDE, mesmo ocupando cargo de gestão. O professor 31 

Luis Evelio Garcia Acevedo, informou que, estaria à disposição então, para compor o NDE. O 32 

professor Fabyo Luiz Pereira sugeriu verificar quais membros ativos seriam reconduzidos e, na 33 

sequência, encaminhar a eleição dos novos membros. O professor Manuel Salomon Salazar 34 

Jarufe se dispôs a permanecer no NDE em função do trabalho que está desenvolvendo junto à 35 
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revisão do PPC e a nova Matriz Curricular do curso de Engenharia de Energia. O professor 36 

Fabyo Luiz Pereira também se colocou à disposição para continuar no NDE, por ser 37 

coordenador do curso. Assim, esclareceu que, permanecendo os dois, os demais membros ativos 38 

não poderiam ser reconduzidos e novos precisariam ser eleitos. O professor Walber Ferreira 39 

Braga manifestou seu interessem em participar do NDE e, também ressaltou a importância da 40 

participação de um docente da área de elétrica. A professora Larissa Andréia Wagner Machado 41 

Justino informou que ela e o professor Jorge Javier Gimenez Ledesma estão hoje no NDE e são 42 

da área de elétrica, contudo, devido à questão da recondução de apenas 1/3 dos membros, os 43 

dois não poderiam permanecer, sendo necessária a eleição de outro docente da área. O professor 44 

Fabyo Luiz Pereira comunicou que entrou em contato com os professores Ricardo Morel 45 

Hartmann e Marco Roberto Cavallari para questioná-los a respeito do interesse em compor o 46 

NDE. O professor Ricardo Morel Hartmann manifestou interesse e se colocou à disposição 47 

como novo membro. O professor Marco Roberto Cavallari informou que no momento está 48 

envolvido com pesquisas e outras demandas e que, por isso, não teria disponibilidade para 49 

participar do NDE. O professor Luis Evelio Garcia Acevedo apontou que seria pertinente que 50 

os membros novos sejam docentes que estejam interessados realmente em participar e 51 

contribuir com o curso. A técnica-administrativa Karen Loraine Kraulich esclareceu que, de 52 

acordo com o entendimento da COSUEN, o membro do NDE pode ser qualquer docente que 53 

tenha algum vínculo com o curso, seja de ensino, pesquisa ou extensão, não sendo 54 

necessariamente apenas quem ministra aulas para Engenharia de Energia no momento. O 55 

professor Manuel Salomon Salazar Jarufe ressaltou a importância do NDE ser composto por 56 

docente de todas as áreas, principalmente agora que o PPC do curso está sendo revisto e, por 57 

isso, questionou se o professor Marco Roberto Cavallari, por ser da área de elétrica, não poderia 58 

reconsiderar a decisão de participar como novo membro, para auxiliar nesse trabalho. O 59 

professor Walber Ferreira Braga apontou que todos os docentes quando assumem concurso 60 

público precisam realizar suas atribuições de ensino, pesquisa e extensão e, ainda, atender as 61 

demandas administrativas da Universidade, como coordenações, conselhos, comissões, NDE, 62 

etc. Ressaltou que essa tarefa é dever de todos, como servidores públicos e, por isso, deve haver 63 

um comprometimento dos docentes com relação a isso. A professora Larissa Andréia Wagner 64 

Machado Justino argumentou que seria necessário lidar com calma e sabedoria nessa situação e 65 

conversar com o professor Marco Roberto Cavallari, que assumiu concurso recentemente e tem 66 

contribuído muito com pesquisas para o curso e a Universidade. O professor Manuel Salomon 67 

Salazar Jarufe concordou com a posição do professor Walber Ferreira Braga de que todos os 68 

docentes têm que participar nas questões administrativas do curso, conciliando-as com as 69 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. O professor Luis Evelio Garcia Acevedo sugeriu que 70 

fosse feita uma consulta por e-mail aos docentes atuantes no curso, para que pudessem 71 

manifestar interesse ou não, em participar no NDE. O professor Fabyo Luiz Pereira colocou que 72 

todos os membros do Colegiado já tinham ciência da pauta da reunião e, caso quisessem, já 73 

teriam informado interesse. Também, lembrou que o intuito da reunião é que ela seja finalizada 74 

com a nova composição já encaminhada, para que o NDE possa continuar seus trabalhos. O 75 

professor Walber Ferreira Braga reiterou que a não participação de um docente da área de 76 

elétrica no NDE representa um retrocesso no curso e que, posteriormente, não poderão 77 

questionar decisões e definições feitas pelo Núcleo, no novo PPC e Matriz Curricular. 78 

Argumentou que a área de elétrica estaria abrindo mão de qualquer tomada de decisão que 79 

ocorra no NDE. Na sequência, sugeriu que a eleição fosse encaminhada com nomeação de 80 

docentes que realmente tenham interesse em participar. A professora Larissa Andréia Wagner 81 

Machado Justino lembrou que se colocou à disposição para compor o NDE, como membro da 82 

área de elétrica mas que, como já é membro e devido à limitação de recondução de apenas 1/3, 83 

ela não poderia ser reconduzida,  uma vez que permaneceriam os professores Fabyo Luiz 84 

Pereira, como coordenador de curso e Manuel Salomon Salazar Jarufe que estava como 85 



Página 4 de 5 

presidente do NDE e a frente das revisões do PPC e da Matriz Curricular. Também esclareceu 86 

que sua fala foi no sentido de lidar com sabedoria com a situação e buscar um diálogo com o 87 

professor Marco Roberto Cavallari, sobre a importância de ter membros de todas as áreas no 88 

NDE. O professor Walber Ferreira Braga reconheceu a participação da professora Larissa 89 

Andréia Wagner Justino e do professor Luis Evelio Garcia Acevedo no desenvolvimento do 90 

curso. Também, apontou que percebe a ausência da participação de outros docentes, 91 

principalmente das áreas de elétrica e eficiência energética. Comentou que, à exceção da 92 

professora Larissa Andréia Wagner Machado Justino e do professor Jorge Javier Giminez 93 

Ledesma, não há participação de outros docentes da área, em decisões do curso e que isso 94 

deveria ser função de todos, enquanto servidores públicos. A professora Larissa Andréia Wagner 95 

Machado Justino destacou que o professor Marco Roberto Cavallari possui uma boa capacidade 96 

técnica e científica e que, talvez, ainda não tenha se inteirado da importância e necessidade da 97 

participação, também, nas questões administrativas do curso. Também comentou que, no 98 

Colegiado de Engenharia Química foi possível que três membros antigos fossem reconduzidos 99 

no NDE e não apenas dois, como estaria sendo o caso de Engenharia de Energia. Informou que, 100 

se fosse possível a manutenção de três membros, estaria à disposição para compor o NDE como 101 

representante da área de elétrica. A técnica-administrativa Karen Loraine Kraulich consultou a 102 

servidora do DENDC sobre essa possibilidade e esclareceu que, para que três membros sejam 103 

reconduzidos, o NDE precisa ser formado por sete membros e não cinco, como é o caso no 104 

momento. Assim, na proporção de 1/3, é possível que três membros antigos sejam mantidos. O 105 

professor Fabyo Luiz Pereira propôs então que os novos membros do NDE fossem os 106 

professores Luis Evelio Garcia Acevedo, Ricardo Morel Hartmann e Walber Ferreira Braga; 107 

que os membros reconduzidos fossem ele, como coordenador, a professora Larissa Andréia 108 

Wagner Justino e o professor Manuel Salomon Salazar Jarufe; que seja encaminhado um e-mail 109 

aos demais docentes atuantes no curso, seja em ensino, pesquisa ou extensão, para que entre 110 

como membro externo, completando, assim, sete membros. Após a consulta por e-mail, a 111 

nomeação do membro externo será feita ad-referendum. Na sequência, o professor Fabyo Luiz 112 

Pereira organizou a votação da proposta feita que foi aprovada por unanimidade. Devido ao 113 

horário o professor Fabyo Luiz Pereira informou que a reunião seria encerrada e que o segundo 114 

ponto de pauta II – Ajustes no regulamento do Colegiado do Curso de Engenharia de Energia, 115 

seria discutido na próxima reunião. Por fim, comunicou que o diretor do ILATIT, professor 116 

Jiam Pires Frigo informou que, a princípio, devido à suspensão das atividades acadêmicas e 117 

administrativas em função da pandemia pela COVID-19, o acesso ao PTI para docentes, 118 

técnicos e discentes está negado. Nada mais havendo, às 12:35 h se dá por encerrada a reunião, 119 

e eu, Karen Loraine Kraulich, lavro a presente ata. 120 

 121 

 

Lista de presença: 

 

nº Membro Categoria Firma Rubrica 

1 Fabyo Luiz Pereira Docente   

2 Jorge Javier Gimenez Ledesma Docente   

3 José Carlos Navas Palma Discente   

4 Karen Loraine Kraulich Técnica   
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5 Larissa Andréia Wagner Machado Justino Docente   

6 Luis Evelio Garcia Acevedo Docente   

7 Manuel Salomon Salazar Jarufe Docente   

8 Walber Ferreira Braga Docente   

9     

10     

11     

12     

13     

14     
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Emitido em 17/07/2020

ATA Nº 3/2020 - SAILATIT (10.01.06.04.04.09) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado eletronicamente em 31/08/2020 09:50 ) 
LUIS EVELIO GARCIA ACEVEDO 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1965331

(Assinado eletronicamente em 02/09/2020 01:14 ) 
MANUEL SALOMON SALAZAR JARUFE 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

2656207

(Assinado eletronicamente em 05/10/2020 10:17 ) 
LARISSA ANDREIA WAGNER MACHADO JUSTINO 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

2102319

(Assinado eletronicamente em 01/09/2020 22:40 ) 
WALBER FERREIRA BRAGA 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

2117560

(Assinado eletronicamente em 01/09/2020 09:51 ) 
JORGE JAVIER GIMENEZ LEDESMA 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

2152258

(Assinado eletronicamente em 21/09/2020 13:37 ) 
FABYO LUIZ PEREIRA 

COORDENADOR DE CURSO

1775491

(Assinado eletronicamente em 31/08/2020 09:41 ) 
KAREN LORAINE KRAULICH 

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 

2164243
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