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ATA Nº. 04/2019 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO

2

COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA DA

3

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO,

4

REALIZADA NO DIA VINTE E SETE DE NOVEMBRO DE

5

DOIS MIL E DEZENOVE, ÀS TREZE HORAS, JUAZEIRO,

6

NA SALA DA COORDENAÇÃO, SOB A PRESIDÊNCIA DO

7

COORDENADOR DO COLEGIADO, O PROF. EDMAR JOSÉ

8

DO NASCIMENTO, COM PRESENÇA DOS PROFESSORES:

9

ADEON PINTO; ANDRÉA FERRAZ; DENNIS MARINHO;

10

EDGARDO PALOMINO; EDUARD MEIRA COSTA; EUBIS

11

PEREIRA; HELINANDO OLIVEIRA; ISNALDO COÊLHO;

12

JOAQUIM ISÍDIO; JOSÉ AMÉRICO; LINO MARCOS DA

13

SILVA; MANOEL OLIVEIRA; MILITÃO VIEIRA; RAQUEL

14

ALINE; RODRIGO RAMOS .

15

Havendo quorum, o Sr. Coordenador, Prof. Edmar Nascimento, declarou aberta a sessão,

16

com a sugestão de pauta: 1) Comunicações; 2) Expediente; 3. Pauta: 3.1) Renovação

17

do afastamento para o doutoramento na UFBA do Prof. Ricardo Menezes Prates no

18

período de 12/03/2020 a 08/01/2021; 3.2) Proposta de unificação das ementas das

19

disciplinas da área de Matemática que são ministradas para os cursos de Engenharia

20

da Univasf.; 3.3) Unificação das ementas das disciplinas de Química Geral Teórica

21

(QUIM0017) e de Química Geral Prática (QUIM0018); 3.4) Voto do CENEL para a

22

ELEIÇÃO DO REITOR UNIVASF quadriênio 2020/2024. 4) Palavra Livre. 01)

23

Comunicações: O prof. Edgardo Palomino abriu a seção de comunicações agradecendo a

24

colaboração de todos os docentes e técnico-administrativo durante o período em que ficou

25

na função de coordenador do CENEL. Oportunamente, o prof. Adeon manifestou seu

26

posicionamento em relação ao voto do novo coordenador do Colegiado, o prof. Edmar do

27

Nascimento, ser em nome da decisão dos docentes do CENEL, não em nome próprio. Em

28

tempo, observou problemas na marcação da reunião extraordinária, ainda mais tendo em

29

vista o atual cenário institucional de discussão da composição da lista tríplice para Reitoria

30

Univasf quadriênio 2020 a 2024. Observou certa animosidade por parte da Coordenação

31

em atender, em princípio, a demanda dos docentes em marcar esta reunião e discutir este

32

assunto tão importante. O prof. Edmar Nascimento observou a necessidade de marcação
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de reuniões com base nas normativas institucionais e legislações existentes, que coloca os

34

prazos, inclusive para esses momentos, sendo este os pontos para o adiamento da reunião.

35

Em tempo, o prof. José Américo informou que o prazo para marcar reunião ordinária de

36

48 horas de antecedência e, para extraordinária, a convocação deve ser sempre que houver

37

interesse e conveniência para discussão de temas urgentes, entretanto, dada a importância

38

do assunto, é importante ser mais maleável no agendamento de reuniões, até mesmo as

39

extraordinárias. 2) Expediente: A prof. Raquel Oliveira solicitou a exclusão dos pontos de

40

pauta 3.2 e 3.3, já que os mesmos podem ser discutidos na próxima reunião ordinária e

41

solicitou inversão dos pontos 3.4 e 3.1, tendo em vista a importância da discussão daquele.

42

Em votação pela exclusão pontos de pauta, o encaminhamento foi APROVADO POR

43

UNANIMIDADE. Em relação à inversão dos pontos de pauta, o encaminhamento foi

44

APROVADO POR MAIORIA. 3. Pauta: 3.1) Voto do CENEL para a ELEIÇÃO DO

45

REITOR UNIVASF quadriênio 2020/2024: O prof. Edmar informou que o Conuni

46

encaminhou, por e-mail institucional, os cinco nomes inscritos para a composição da lista

47

tríplice para a Eleição de Reitor Univasf 2020-2024. Informou que, segundo orientações,

48

votação seria uninominal (voto individual do conselheiro) e o voto será aberto em reunião.

49

Conforme a orientação dos docentes do Colegiado do voto manifestado pelo conselheiro

50

(prof. Edmar) ser ponderado segundo decisão do CENEL, não apenas restrito à escolha

51

pessoal. O prof. José Américo destacou a necessidade do voto do Colegiado ser impositivo

52

ou orientativo, objetivo e de modo direto, com indicação do nome do reitor e vice-reitor.

53

O prof. Helinando manifestou a opinião, em relação ao desgaste decorrente do processo

54

eleitoral informal, de consulta formal a partir da próxima escolha para o reitorado da

55

Univasf. Para o prof. Helinando, a comunidade acadêmica, considerando as três classes

56

(docentes, discentes e dos técnicos), por meio da consulta informal, escolheu o prof. Télio

57

Leite e Lúcia Marisy para assumirem a reitoria da Univasf (2020-2024) e, segundo o seu

58

entendimento, o CENEL deve seguir este resultado, manifestando voto do conselheiro

59

nessa mesma direção, ou seja, o Colegiado também deve expressar seu voto nos profs.

60

Télio Leite e Lúcia Marisy. O prof. Dennis Marinho também segue esse posicionamento,

61

indicando que o CENEL, representado pelo prof. Edmar, vote no Conuni com base no

62

resultado da consulta informal, respeitando a democracia e, com isso, a escolha das três

63

classes. O prof. Lino Marcos também segue esse entendimento, em respeito ao resultado
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proveniente da consulta informal. O professor Edmar informou que realizou uma consulta

65

à procuradoria geral da Univasf a respeito da natureza do voto do conselheiro e que, no

66

momento, ainda não tinha recebido a resposta. Após discussões nesse mesmo sentido, em

67

busca de ver como seria o voto do CENEL no Conuni, em relação à escolha do nome para

68

Reitoria Univasf 2020 a 2024, foram considerados os seguintes encaminhamentos, para

69

este ponto de pauta, com os respectivos entendimentos do Colegiado: A votação deve ser

70

consultiva ou impositiva para a orientação do voto do CENEL no Conuni, com a

71

APROVAÇÃO POR MAIORIA para a forma IMPOSITIVA. Seguindo a escolha

72

anterior, o CENEL deverá decidir a partir do voto uninominal (escolha pessoal do

73

Conselheiro) ou respeitando a decisão democrática da consulta informal, que elegeu os

74

profs. Télio e Lúcia Marisy, para assumirem a Reitoria Univasf 2020 a 2024, o que ficou

75

APROVADO POR MAIORIA que o Colegiado deve seguir a escolha democrática da

76

consulta informal e que também esse deve ser o voto que o representante do CENEL, no

77

Conuni, deve informar abertamente. Após as deliberações supramencionadas acerca do

78

tema, o professor Edmar informou que o vice-coordenador, o Prof. Joaquim Lima, irá

79

substituí-lo na reunião extraordinária do CONUNI, em 29/11/2019 e que, nesse caso, ele é

80

quem proferirá o voto para compor a lista tríplice. 3.2) Renovação do afastamento para

81

o doutorado na UFBA do Prof. Ricardo Menezes Prates no período de 12/03/2020 a

82

08/01/2021: O prof. Edmar José informou que foram encaminhados os documentos para

83

apreciação do Colegiado em relação à renovação do último período de afastamento do

84

prof. Ricardo Menezes Prates, para conclusão dos créditos do doutorado. Considerando

85

que a solicitação para a renovação deve passar pelo crivo da Comissão Permanente de

86

Pessoal Docente (CPPD) da Univasf, faz-se importante que o Colegiado de Engenharia

87

Elétrica (CENEL) delibere sobre a decisão, já que a concessão do afastamento deve estar

88

condicionada à contratação de professor substituto para assumir as disciplinas do prof.

89

Ricardo Prates. Considerando, atualmente, que existe a docente substituta para tal

90

compromisso, a profª Larissa Borges, e não sendo observado qualquer prejuízo para os

91

discentes matriculados, em votação para a aceitação da renovação do afastamento do prof.

92

Ricardo Prates para a finalização dos créditos do doutorado, o encaminhamento foi

93

APROVADO POR UNANIMIDADE pelo CENEL. 4) Palavra Livre: Não houve. Sem
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mais assuntos a tratar, eu, Cláudio Alberto de Sá Quirino, técnico-administrativo, redigi a

95

presente ata que, após lida, será assinada por todos os presentes à Reunião.

96
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97
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98
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99
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100
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101
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108
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