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Ata da 57ª Reunião do Colegiado do 

Curso de Mestrado em Engenharia 

Elétrica e de Telecomunicações, 09 de 

agosto de 2018. 

   

1 – Aprovação da Ata da 56ª Reunião do Colegiado: Foi aprovada a ata da 56ª 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. 

- Fabio Luis Azevedo Castro (defesa até 28 de setembro de 2018); 

- Wagner de Anchieta Marques (defesa até 28 de setembro de 2018). 

 

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

defesa de dissertação da aluna Larissa Cássia dos Santos Gouveia foi aprovado, seguindo 

a recomendação da comissão:  

- Marcio Zamboti (PPGEET-orientador), Felipe Sass (UFF-PPGEET), Rodolfo Antônio 

Ribeiro de Moura (UFSC – externo) e Angelo Cesar Colombini (UFF-membro extra). 

Data defesa 21 de agosto de 2018. 

 

4 – Pedido de alteração de orientação: O pedido do aluno Allan Delfino para alteração 

de orientação foi aprovado. A professora Natalia Castro será a orientadora do aluno.   

 

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

seguintes alunos foram aprovados por 1 período (2/2018). 

- Jefferson Ribeiro; 

- David Penna Fernandes; 

- Daniela Coelho Rodrigues de Souza; 

- Riller marinho Ramos; 

- Thayana Mayrink Lessa de Souza. 

 

O pedido de trancamento do aluno Marcello Silva da Costa não procede tendo em vista 

que o aluno possui 3 reprovações em 1/2018, sendo o mesmo automaticamente desligando 

do programa, conforme regimento interno do programa.   

 

6 – Pedidos de inscrição como aluno especial: Os seguintes pedidos forma avaliados: 

- Marcelo Carlos Afonso Carvalho: Aprovado o pedido do aluno de cursar a matéria 

Análise de Rede.   

- Franz Rangel Braga: Pedido de fazer a quinta matéria como especial indeferido. A aluno 

deverá cursar apenas a matéria Análise de Rede; 
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- Daniel Ferrer Berquó: Aprovado o pedido de aluno de cursar a quinta disciplina (Análise 

de Rede) como especial.   

 

7 – Calendário de reuniões do colegiado: As próximas reuniões de colegiado ocorrerão 

nos dias: 

- 21/09/2018 às 14h,  

- 29/10/2018 às 16h;  

- 30/11/2018 às 14h; 

 

8 – Desligamento da professora Leni do cargo de subcoordenadora do PPGEET: A 

professora Leni solicitou o seu desligamento do cargo de subcoordenadora do programa. 

O primeiro e o segundo decano do colegiado, professores Leni e Tadeu, declinaram de 

assumir o cargo e, desta forma, a partir desta data, a terceira decano do colegiado, a 

professora Natalia, assumirá a coordenação do programa nas faltas e impedimentos do 

coordenador do curso.  

 

9 – Assuntos gerais: O professor Pablo apresentou a proposta de sediar o Congresso 

Brasileiro de Eletromagnetismo, em 2020, e solicitou apoio para organizar o comitê 

técnico do evento.   

 

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

lavrando a presente ata, que vai assinada pelo mesmo. Niterói, 09 de agosto de 2018.  

   

 

_____________________________________ 

Bruno Soares M. C. Borba 

Coordenador do Mestrado  


