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Ata da 66ª Reunião do Colegiado do 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

Elétrica e de Telecomunicações, 09 de 

agosto de 2019. 

   

1 – Aprovação da Ata da 65ª Reunião do Colegiado: Foi aprovada a ata da 65ª 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. 

- Patricia de Souza Bastos (defesa até 30 de agosto de 2019); 

- Allan da Silva Delfino (defesa até 31 de outubro de 2019); 

 

3 – 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: 

- André Luis de Oliveira Fonseca – Natália Castro Fernandes (PPGEET-orientador), 

Ricardo Camapanha Carrano (PPGEET- coorientador), Diogo Menezes Ferrazani Mattos 

(UFF-PPGEET), Yolanda Eliza Moreira Boechat (UFF-externo 1) e Alexandre Sztajnberg 

(UERJ-externo 2). Data defesa 21 de agosto de 2019. 

- Franco Martins Vieira – Daniel Henrique Nogueira Dias (PPGEET-orientador), 

Guilherme Gonçalves Sotelo (UFF-PPGEET) e Richard Magdalena Stephan (UFRJ-

externo). Data defesa 30 de outubro de 2019. 

 

4 – Pedidos de trancamento de matrícula: Os pedidos de trancamento de matricula dos 

seguintes alunos foram aprovados por 1 período (2/2019). 

- Gabriela de Rezende Lima; 

- Rafael Correa Braga. 

 

5 – Pedidos de inscrição como aluno especial: Os seguintes pedidos de cursar a quarta 

matéria como aluno especial foram indeferidos: 

- Érik Silva Carvalho; 

- Mariana Moraes Oliveira. 

 

6 – Pedido de credenciamento de docente no programa: Foi aprovado o pedido de 

credenciamento da professora Yona Lopes como professora colaboradora do programa. 
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7 – Resultado processo seletivo mestrado 2019: O resultado final do processo seletivo 

de 2019/2 foi homologado com 20 alunos regulares e 22 especiais homologados, de 

acordo com lista anexo.    

 

8 – Resultado processo seletivo doutorado 2019: O resultado final do processo seletivo 

do doutorado foi homologado com 3 alunos aprovados, de acordo com lista abaixo.  

Devido ao número máximo de vagas disponível no edital, destaca-se que apenas os 2 

primeiros estão aptos a ingressarem imediatamente no curso.  

1º - Vitor Luiz Gomes Mota; 

2º - Wagner de Anchieta Marques; 

3º - David Santos Godoy. 

 

9 – Calendário reuniões colegiado 2º semestre 2019: As próximas reuniões de 

colegiado ocorrerão nos dias: 

- 10/09/2019 às 11h,  

- 09/10/2019 às 14h;  

- 07/11/2019 às 14h; 

- 13/12/2019 às 11h. 

 

10 – Assuntos gerais: O professor Vinicius informou que, por corte de verba, não 

ocorrerá o Minter e o Dinter do programa.      

 

 Nada mais havendo a tratar, o coordenador do PPGEET encerrou a reunião 

lavrando a presente ata, que vai assinada pelo mesmo. Niterói, 09 de agosto de 2019.  

   

 

_____________________________________ 

Bruno Soares M. C. Borba 

Coordenador do PPGEET  


