UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Escola de Engenharia
Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica e de Telecomunicações
Ata da 56ª Reunião do Colegiado do
Curso de Mestrado em Engenharia
Elétrica e de Telecomunicações, 09 de
julho de 2018.
1 – Aprovação da Ata da 55ª Reunião do Colegiado: Foi aprovada a ata da 55ª reunião
de colegiado do PPGEET.
2 – Pedido de prorrogação de prazo de defesa de dissertação: O pedido de prorrogação
de defesa de dissertação da aluna Natalia de Almeida Soares foi aprovado. A defesa
deverá ocorrer até 28 de setembro de 2018.
3 – Pedido de aprovação de banca de defesa de dissertação: O pedido de banca de
defesa de dissertação do aluno Wagner de Anchieta Marques foi aprovado, seguindo a
recomendação da comissão:
- Vitor Hugo (PPGEET-orientador), Henrique Henriques (UFF-PPGEET), Marcio
Zamboti (UFF-PPGEET) e Leonardo Willer (UFJF – externo). Data defesa 31 de julho de
2018.
Foi aprovado também a não divulgação da dissertação devido ao pedido de patente
envolvido no trabalho.
4 – Resolução para validação de certificados de proficiência de inglês: A resolução de
validação proposta pelos professores Tadeu e Santisteban foi aprovada. A mesma será
transformada na resolução 01/2018 e será disponibilizada no site do programa.
5 – Resultado final processo seletivo: O resultado final do processo seletivo de 2018/2
foi homologado com 18 alunos regulares e 27 especiais homologados, de acordo com lista
anexo.
6 – Pedidos de credenciamento de docente no programa: Foi aprovado o pedido de
credenciamento da professora Dianne Medeiros como professora colaboradora do
programa.
8 – Assuntos gerais: Foi informado que o novo membro discente da área de elétrica será
o aluno Ranther Melo e o novo membro discente da área de telecomunicações será o
aluno Vitor Luiz Gomes Mota.
O professor Edson pediu para ser substituído como membro do colegiado. O Professor
Vinicius será o novo membro titular do colegiado e o professor Pablo será o membro
suplente do colegiado.
A próxima reunião será no dia 9/08/2018, às 14h.
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Nada mais havendo a tratar, o coordenador do mestrado encerrou a reunião
lavrando a presente ata, que vai assinada pelo mesmo. Niterói, 09 de julho de 2018.

_____________________________________
Bruno Soares M. C. Borba
Coordenador do Mestrado

