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Ata da 54ª Reunião do Colegiado do 

Curso de Mestrado em Engenharia 

Elétrica e de Telecomunicações, 05 de 

abril de 2018. 

   

1 – Aprovação da Ata da 53ª Reunião do Colegiado: Foi aprovada a ata da 53ª reunião 

de colegiado do PPGEET. 

 

2 – Pedido de aproveitamento de disciplina: Os seguintes pedidos de aproveitamento de 

disciplina foram aprovados. 

- Patrícia de Souza Bastos (Tópicos Especiais – PPGIO); 

- Marcello Silva Souza da Costa (Tópicos Especiais – PPGIO); 

- Cesar Nobrega Rodrigues (Tecnologia de Sensores e Fibras Óticas – PPGIO); 

- Natalia de Almeida Soares (Tecnologia de Sensores e Fibras Óticas – PPGIO); 

 

3 – Pedidos de aprovação de banca de defesa de dissertação: Os pedidos de banca de 

defesa de dissertação dos alunos abaixo foram aprovados, seguindo a recomendação da 

comissão: 

- Luis Eduardo Barrientos Sandoval – Edson Cataldo (PPGEET-orientador), Leni 

Joaquim de Matos (UFF-PPGEET) e Américo Barbosa da Cunha Júnior (UERJ – 

externo). Data defesa 15 de maio de 2018. 

- Guilherme Flores Fabris – Vitor Hugo Ferreira (PPGEET-orientador), Marcio Zamboti 

(UFF-PPGEET) e Djalma Mosqueira Falcão (UFRJ – externo). Data defesa - 02 de maio 

de 2018. 

 

4 – Pedido de reconhecimento de diploma: Foi definida uma comissão formada pelos 

professores Tadeu, Vanessa e Natalia para avaliar o pedido de reconhecimento de diploma 

do aluno Marcos Penna Firme. A comissão apresentará o parecer na próxima reunião de 

colegiado, dia 02 de maio de 2018.   

 

5 – Situação bolsistas PPGEET: Foram aprovadas as bolsas para os alunos Gabriel Bach 

Amaral Orofino e Vitor Luiz Gomes Mota. O professor Sotelo informou o INERGE não 

possui mais cotas de bolsas de mestrado durante os próximos 3 anos.   

 

6 – Utilização do SAPOS para pauta escolar: Foi aprovado o uso sistema SAPOS para 

elaboração da pauta escolar pelos professores, não sendo mais preparado pela secretaria 

do curso. A professora Natalia irá preparar um tutorial de acesso para os professores do 

curso e enviará para os professores do PPGEET.  
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7 – Sucupira 2018: Foi informado que o prazo final para submissão do Coleta Capes 

2018 é 13 de maio. A professora Leni irá enviar uma lista de dados para serem 

preenchidos pelos professores do PPGEET.  

 

8 – 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 abril de 2018.  

   

 

_____________________________________ 

Bruno Soares M. C. Borba 

Coordenador do Mestrado  


