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Ata da 53ª Reunião do Colegiado do 

Curso de Mestrado em Engenharia 

Elétrica e de Telecomunicações, 05 de 

março de 2018. 

   

1 – Aprovação da Ata da 52ª Reunião do Colegiado: Foi aprovada a ata da 52ª reunião 

de colegiado do PPGEET. 

 

2 – Pedido de prorrogação de defesa de dissertação: Os seguintes pedidos de 

prorrogação de defesa foram aprovados para até o dia 31 de maio de 2018. 

- Rodrigo Beserra de Freiras (foi aprovado também a não divulgação da dissertação no 

repositório devido ao pedido de patente envolvido no trabalho); 

- Bruno Martins de Biaz; 

- Luiz Eduardo Barrientos Sandoval; 

- Tarcisio da Silva Lessa; 

- Pedro Reis Soares da Costa. 

 

3 – Pedidos de aprovação de banca de defesa de dissertação: O pedido de banca de 

defesa de dissertação do mestrando Milton Martins Flores, a ser defendida em 

08/03/2018, foi aprovado, seguindo a recomendação da comissão: 

- Ricardo Carrano (PPGEET-orientador), Natalia Fernandes (UFF-PPGEET), Rodrigo 

Silva Melo (CEFET - externo 1), Carlos Alberto Malcher (UFF) e Fernando (UFRRJ – 

externo 2). 

 

4 – Pedido de aprovação de coorientação externa: As coorientações do professor 

Thales Terrola dos alunos Rodrigo Pizeti e Bruno Biaz foram aprovadas.  

 

5 – Pedidos de inscrição de disciplinas de alunos especiais: Foram aprovados os 

pedidos de realização da quinta disciplina como aluno especial dos alunos Antonio Adade 

Batista e Talita Almeida da Silva.  

 

6 – Pedidos de inscrição de disciplinas de alunos avulsos: O professor Vinicius irá 

analisar os pedidos de inscrição avulsa e consultará os professores de disciplina para 

emitir um parecer.  

 

7 – Pedidos de auxílio para participação em congressos: Para o ano de 2018, foi 

definido que será alocado 10% da verba total disponibilizada pela Proap, para material de 

consumo da secretaria. O restante disponibilizado pelas agências de fomento (Proap, 

Faperj, etc.) será dividido igualmente entre todos os professores permanentes do 

programa, para participação de congressos. O professor que não se manifestar sobre o uso 



  

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
Escola de Engenharia  
Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica e de Telecomunicações 

 

  

 

da verba até 30 de julho, perderá o direito ao seu uso no ano e a verba restante será 

decidida em reunião de colegiado. 

 

8 – Pedido alteração de linha de pesquisa de aluno especial: O pedido de alteração de 

linha de pesquisa do aluno Marcelo Lima não foi deferido. O aluno precisará solicitar a 

alteração de linha no processo seletivo para efetivação como aluno regular, estando 

sujeito à aprovação pela comissão avaliadora. Durante a permanência como aluno especial 

no programa, o orientador acadêmico do aluno será o professor Pablo. 

 

9 – Internacionalização: A professora Natalia irá apresentar este item na próxima 

reunião de colegiado. 

 

10 – Preenchimento da página do PPGEET: A professora Leni solicita apoio dos 

professores do PPGEET para gerenciamento da página do programa. 

 

11 – Res. CNE 11/2017: A professora Leni solicitou que a resolução fosse encaminhada 

para todos os professores do PPGEET. 

 

12 – Exame de proficiência de línguas do Centro de Línguas da UFF: Foi definido 

que o exame da prova de inglês, a partir de 2018, será realizado pelo CEL da UFF. 

 

13 – Definição de critérios para membro interno de banca de dissertação: Foi 

definido pelo colegiado do PPGEET que o membro interno para participação de banca de 

dissertação do PPGEET precisa ser obrigatoriamente membro docente permanente ou 

docente colaborador do programa.  

 

14 – Elaboração de regras para alocação de recursos para congresso (diárias e 

passagens): O professor Vinicius será o coordenador da comissão para avaliar o uso de 

recurso no programa e critérios futuros de alocação de verba, e indicará os demais 

membros da comissão.  

 

15 – Elaboração de regras para alocação de bolsa: Os professores Tadeu, Vinicius, 

Sotelo e Felipe serão os coordenadores da comissão para criar regras para alocação de 

bolsas no programa, e indicarão os demais membros da comissão.  

 

16 – Apresentação do número de orientados por docente do programa: O professor 

Bruno Borba encaminhará para os membros do colegiado os números de orientados por 

professores do programa.  
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17 – Calendário de reuniões do colegiado em 2018: As reuniões do segundo semestre 

de 2018 foram definidas para: 

- 05 de abril às 10h; 

- 02 de maio às 9h.  

- 12 de junho às 10h; 

- 9 de julho às 9h. 

 

18 – Assuntos gerais: Não houve.     

 

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

lavrando a presente ata, que vai assinada pela mesma. Niterói, 05 de março de 2018.  

   

 

_____________________________________ 

Bruno Soares M. C. Borba 

Coordenador do Mestrado  


