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Ata da 55ª Reunião do Colegiado do 

Curso de Mestrado em Engenharia 

Elétrica e de Telecomunicações, 12 de 

junho de 2018. 

   

1 – Aprovação da Ata da 54ª Reunião do Colegiado: Foi aprovada a ata da 54ª 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. 

- Bruno Biaz (defesa até 31 de julho de 2018); 

- Gustavo Luiz Ferreira (defesa até 31 de julho de 2018); 

- Lorenna Batista de Oliveira (defesa até 31 de setembro de 2018); 

- Dayana Silva Carvalho (defesa até 31 de setembro de 2018); 

- Milon Pereira da Silva (defesa até 31 de setembro de 2018). 

 

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: 

- Ana Carolina Ferreira Beaklini – Ricardo Carrano (PPGEET-orientador), Natalia Castro 

(UFF-PPGEET) e Lisandro Lovisolo (UERJ – externo). Data defesa 30 de maio de 2018. 

- Gustavo Luiz Ferreira – Guilherme Sotelo (PPGEET-orientador), Janaína Oliveira 

(UFJF-coorientador), Daniel Dias (UFF-PPGEET) e Luís Guilherme Rolim (UFRJ – 

externo). Data defesa - 20 de junho de 2018. 

- Pedro Reis Soares da Costa – Marcio Zamboti (PPGEET-orientador), Bruno França 

(UFF-PPGEET), Leonardo Willer de Oliveira (UFJF-externo) e Ângelo Cesar Colombini 

(UFF-membro extra). Data da defesa 28 de junho de 2018. 

- Bruno Martins de Biaz – Marcio Zamboti (PPGEET-orientador), Thales Terrola e Lopes 

(UFF-coorientador), Vitor Hugo (UFF-PPGEET) e Bruno Henrique Dias (UFJF-externo). 

Data defesa 28 de junho de 2018.  

- Gleydson dos Santos Neves – José Santisteban (PPGEET-orientador), Felipe Sass (UFF-

PPGEET) e Luis Guilherme Rolim (UFRJ-externo). Data defesa 10 de julho de 2018. 

- Thiago Almeida Rodrigues – Sergio Gomes (PPGEET-orientador), Marcio Zamboti 

(PPGEET-coorientador), Daniel Dias (UFF-PPGEET) e Rodolfo Antônio Ribeiro de 

Moura (UFSJ-externo). Data defesa 21 de agosto de 2018. 

 

Com relação à banca do aluno Cesar Nobrega Rodrigues, o colegiado observou que o 

membro externo não atende o parágrafo único do artigo 40º do regulamento geral da pós-

graduação. Sendo, portanto, a banca aprovada composta por:  
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- Cesar Nobrega Rodrigues – Andrés Pablo (PPGEET-orientador), Vinicius Nunes (UFF-

PPGEET), Alexandre Bessa dos Santos (UFJF-externo 1) e Thiago Vieira Nogueira 

Coelho (UFJF-externo 2). Data defesa 15 de junho de 2018. 

 

4 – Pedido de coorientação externa: O pedido de coorietação de dissertação do aluno 

abaixo foi aprovado, seguindo a recomendação da comissão: 

- Luciano Gabriel Coelho – Guilherme Sotelo (PPGEET – orientador) e Antônio Carlos 

Siqueira de Lima (UFRJ – coorientador).  

 

5 – Pedido de inscrição como aluno especial: Foi aprovado que o aluno Daniel Ferrer 

Berquó poderá, excepcionalmente, cursar a quinta disciplina como aluno especial, 

devendo esta ser a disciplina obrigatória da sua linha de pesquisa.   

 

6 – Pedido de reconhecimento de diploma: Seguindo a recomendação da comissão para 

avaliação de revalidação de diploma, composta pelos professores Tadeu, Vanessa e 

Natalia, o pedido de revalidação de diploma no processo 23069.051302/2017-11 foi 

indeferido pelo colegiado do PPGEET.    

 

7 – Resolução para validação de certificados de proficiência de inglês: Este item será 

analisado na próxima reunião de colegiado.  

 

8 – Análise de reingresso de ex-aluno no programa: A aluna Elaine Calvet entrou em 

contato com a coordenação para verificar a possibilidade de reingresso no programa, 

tendo em vista que ela iniciou o mestrado em 2004, cursou disciplinas, mas não concluiu 

a dissertação. O colegiado deliberou que não há como realizar o reingresso pois o prazo 

de cinco anos para o aproveitamento das disciplinas expirou. 

 

9 – Pedido de desligamento do curso: Foi aprovado o pedido de desligamento do aluno 

Diego Lameirão. O aluno precisará permanecer 2 anos sem participar do processo seletivo 

do programa. Após este período, poderá participar do processo seletivo, e, caso aprovado, 

poderá solicitar aproveitamento das disciplinas cursadas com menos de 5 anos da data do 

pedido de aproveitamento.  

 

10 – Situação bolsistas PPGEET: Foi aprovada a alocação da bolsa da aluna Dayana 

Carvalho (da linha de comunicações móveis) para a linha de processamento de sinais. As 

outras bolsas permanecerão nas linhas atuais. Caso a linha de processamento de sinais 

necessite de outra bolsa, a linha de modelagem de sistemas elétricos cederá uma bolsa 

para esta linha. Este pedido de troca deverá ser feito até a próxima reunião de colegiado.     
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11 – Pedidos de credenciamento de docente no programa: Foi aprovado o pedido de 

credenciamento do professor Diogo Mattos como professor permanente do programa. O 

pedido da Dianne Medeiros será rediscutido na próxima reunião de colegiado. Novos 

pedidos de credenciamento não serão analisados até dezembro de 2018, aguardando a 

resposta da CAPES com relação ao pedido de abertura do doutorado.  

 

12 – Assuntos gerais: Foi informado que, devido à titulação do aluno Gleydson, o novo 

membro discente da área de elétrica será definido na próxima reunião de colegiado. Foi 

apresentado também o novo aluno de pós-doc do programa, Johnny Edward Villavicencio 

Tafur.      

 

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

lavrando a presente ata, que vai assinada pela mesma. Niterói, 12 de junho de 2018.  

   

 

_____________________________________ 

Bruno Soares M. C. Borba 

Coordenador do Mestrado  


