UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Escola de Engenharia
Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica e de Telecomunicações
Ata da 63ª Reunião do Colegiado do
Programa de Pós-Graduação em Engenharia
Elétrica e de Telecomunicações, 14 de maio
de 2019.
1 – Aprovação da Ata da 62ª Reunião do Colegiado: Foi aprovada a ata da 62ª reunião
de colegiado do PPGEET.
2 – Pedidos de prorrogação de prazo de defesa de dissertação: Os seguintes pedidos
de prorrogação de defesa de dissertação foram aprovados.
- Patrícia de Souza Bastos (defesa até 31 de julho de 2019);
- Leonardo Guimarães Ribeiro (defesa até 31 de julho de 2019).
3 – Pedido de coorientação externa: O pedido de coorientação de dissertação do aluno
abaixo foi aprovado, seguindo a recomendação da comissão:
- Allan da Silva Delfino – Natalia Castro Fernandes (PPGEET-orientador) e Rainer
Zanghi (UFF-coorientador).
4 – Pedidos de aprovação de banca de defesa de dissertação: Os pedidos de banca de
defesa de dissertação dos alunos listados abaixo foram aprovados, seguindo a
recomendação da comissão:
- Luana Merenciano da Silva – Márcio Zamboti Fortes (PPGEET-orientador), Pedro
Vladimir Gonzalez Castellanos (UFF-PPGEET), Rodrigo Flora Calili (PUC/RJ-externo) e
Gustavo José Santiago Rosseti (IF/MG-membro extra). Data defesa 28 de maio de 2019.
- Rodrigo Machado da Silva Soares – Márcio Zamboti Fortes (PPGEET-orientador), Vitor
Hugo Ferreira (UFF-PPGEET, co-orientador), André Abel Augusto (UFF-PPGEET) e
Bruno Henriques Dias (UFJF-externo). Data defesa 05 de agosto de 2019.
5 – Resultado processo seletivo doutorado 2019: O resultado final do processo seletivo
do doutorado foi homologado com 1 aluno regular, de acordo com lista abaixo.
- Luis Eduardo Barrientos Sandoval.
6 – Comitê assessor pesquisa / PROPPI: O colegiado do PPGEET aprovou a indicação
dos seguintes professores para composição do comitê assessor de pesquisa da PROPPI
para o biênio 2019-2020:
Vitor Hugo Ferreira – membro titular;
Vinicius Nunes Henrique Oliveira – membro suplente.
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7 – Prova de língua estrangeira: O colegiado aprovou que, as próximas edições da
prova de línguas estrangeiras oferecida pelo Centro de Línguas da UFF, serão custeados
pelos alunos no valor de R$10,00 (dez reais) por candidato, a ser pago via GRU
diretamente para o Centro de Línguas.
8 – Definição dos representantes das linhas de pesquisa do programa: Foram
definidos os seguintes representantes de cada linha de pesquisa para auxílio na elaboração
dos documentos relacionados ao Coleta Capes do PPGEET:
- Tadeu Ferreira – Sinais e Sistemas de Comunicações Móveis;
- Natalia Castro – Redes de Computadores;
- Bruno Borba – Sistemas de comunicações Ópticas;
- Guilherme Sotelo – Máquinas, equipamentos e Aplicações de Novos Materiais;
- Bruno Borba – Modelagem e Análise de Sistemas de Energia Elétrica.
9 – Assuntos gerais: Não houve.
Nada mais havendo a tratar, o coordenador do PPGEET encerrou a reunião
lavrando a presente ata, que vai assinada pelo mesmo. Niterói, 14 de maio de 2019.
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