UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Escola de Engenharia
Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica e de Telecomunicações
Ata da 64ª Reunião do Colegiado do
Programa de Pós-Graduação em Engenharia
Elétrica e de Telecomunicações, 12 de junho
de 2019.
1 – Aprovação da Ata da 63ª Reunião do Colegiado: Foi aprovada a ata da 63ª 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.
- Luciano Gabriel de Oliveira Coelho (defesa até 31 de outubro de 2019);
- Alberto Savio Figueira Rodrigues (defesa até 31 de julho de 2019);
- Leandro Braz de Souza (defesa até 31 de outubro de 2019);
- Carolina Pinchemel Teixeira (defesa até 31 de julho de 2019);
- André Luis de Oliveira Fonseca (defesa até 31 de julho de 2019);
- O pedido do aluno Marcos Araujo de Oliveira foi indeferido frente à avaliação dos
documentos por ele apresentado ao colegiado nesta data para o cumprimento dos
requisitos necessários dentro do prazo regimentado.
3 – Pedido de coorientação externa: O pedido de coorientação de dissertação do aluno
abaixo foi aprovado, seguindo a recomendação da comissão:
- Rodrigo Godim de Azevedo – Sergio Gomes Junior (PPGEET-orientador) e Thiago Jose
Masseran Antunes Parreira (Cepel-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:
- Fábio Oliveira dos Santos – Natália Castro Fernandes (PPGEET-orientador), Dianne
Scherly Medeiros (UFF-PPGEET) e Miguel Elias Mitre Campista (UFRJ-externo). Data
defesa 31 de maio de 2019.
- Marcel de Melo Silva – Ricardo Carrano (PPGEET-orientador), Dianne Scherly
Medeiros (UFF-PPGEET) e Rodrigo de Souza Couto (UFRJ-externo). Data defesa 27 de
junho de 2019.
- Julia Araujo Fernandes – Márcio Zamboti Fortes (PPGEET-orientador), Níssia Carvalho
Rosa Bergiante (UFF-PPGEET, co-orientador), Henrique de Oliveira Henriques (UFFPPGEET) e Luiz Octavio Gavião (ESG-externo). Data defesa 06 de agosto de 2019.
- Luciano Gabriel de Oliveira Coelho – Guilherme Sotelo (PPGEET-orientador), Antonio
Siqueira de Lima (UFRJ, co-orientador), Sergio Gomes Junior (UFF-PPGEET), Rodolfo
Antonio Ribeiro de Moura (UFSJ-externo). Data defesa 21 de agosto de 2019.
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5 – Pedido de trancamento de disciplina fora do prazo: Os pedidos de trancamento dos
alunos foram aprovados:
- Carlos Magno dos Santos Torres - disciplina Tópicos Especiais em Sistemas de Energia
Elétrica II (Aplicações de Eletrônica de Potência em Sistema de Energia);
- Salvador Paes Ribeiro Junior – disciplinas Instrumentação, Sensores e Medidas Elétricas
e Qualidade de Energia Elétrica I.
6 – Pedido de aproveitamento de disciplinas cursadas em outros programas: O
pedido de aproveitamento de disciplina do aluno André Tiago Queiroz cursadas no
Mestrado Profissional em Montagem Industrial foi aprovado. A disciplina é Aplicação de
Dispositivos Supercondutores em Sistemas de Energia Elétrica.
7 – Pedido de credenciamento de docente no programa: Foi aprovado o pedido de
credenciamento do professor Flavio Goulart dos Reis Martins como professor permanente
do programa.
8 – Assuntos gerais: Foi informado que a verba da PROAP foi disponibilizada e que a
mesma será dividida igualmente entre as áreas do programa (R$15.000,00 para cada área).
A área de energia elétrica definiu alocar R$1.875,00 por aluno para participação em
congressos.
Nada mais havendo a tratar, o coordenador do PPGEET encerrou a reunião
lavrando a presente ata, que vai assinada pelo mesmo. Niterói, 12 de junho de 2019.
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