UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Escola de Engenharia
Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica e de Telecomunicações
Ata da 58ª Reunião do Colegiado do
Curso de Mestrado em Engenharia
Elétrica e de Telecomunicações, 21 de
setembro de 2018.
1 – Aprovação da Ata da 57ª Reunião do Colegiado: Foi aprovada a ata da 57ª reunião
de colegiado do PPGEET.
2 – Apresentação do resultado da proposta de APCN de Doutorado do PPGEET: O
professor Bruno Borba informou que a proposta APCN Doutorado Engenharia Elétrica e
de Telecomunicações foi aprovada, e foi apresentada a estrutura geral do novo curso. Foi
definida uma nova reunião geral no dia 9/11/2018, às 14h.
3 – Formação das comissões de seleção, de bolsa, de formação de banca e de
credenciamento: foram criadas as comissões permanentes listadas a seguir e os
professores vinculados a cada comissão terão mandato de 2 anos, com renovação de 50%
dos membros a cada ano. Destaca-se que, para o primeiro ano, 50% dos membros das
comissões terão mandato de apenas 1 ano.
- Comissão de seleção: Professores Guilherme Sotelo, Vanessa Magri, Diogo Mattos e
Pedro Castellanos.
Esta comissão será responsável pelo processo de seleção dos alunos do doutorado do
programa.
A comissão enviará até o dia 26/10/2018, por e-mail, uma minuta com a proposta do
edital para o doutorado, com o número de vagas, assim como uma proposta do processo
de seleção dos alunos do doutorado do programa.
- Comissão de formação de banca: Professores Tadeu Ferreira e Marcio Zamboti.
Esta comissão será responsável pela aprovação das bancas de defesa de dissertação e tese
do programa.
A comissão enviará até o dia 26/10/2018, por e-mail, uma minuta da nova resolução para
formação de banca de mestrado e doutorado do programa.
- Comissão de bolsa de estudo: Professores Vitor Hugo, Dianne Medeiros, Daniel Dias e
Vinicius Nunes.
Esta comissão será responsável pela distribuição de bolsas de estudo no programa
A comissão enviará até o dia 26/10/2018, por e-mail, uma minuta da política para
distribuição de bolsas de mestrado e doutorado.
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- Comissão de credenciamento: professores Andrés Pablo, José Santisteban, Natalia
Fernandes e Bruno França.
Esta comissão será responsável pela aprovação dos pedidos de credenciamento e
recredenciamento no programa, e dos pedidos de coorientação externa.
A comissão enviará até o dia 26/10/2018, por e-mail, uma minuta de proposta de
credenciamento e recredenciamento no programa e critérios para coorientação externa. A
comissão enviará também a proposta para orientação de doutorado.
4 – Definição dos responsáveis pelas novas resoluções do programa: Foi definido que
os seguintes professores ficariam responsáveis para novas resoluções do programa. As
propostas para as novas resoluções serão enviadas, por e-mail para todos os professores
do programa, até o dia 26/10/2018.
- Resolução sobre alunos especiais (mestrado e doutorado): Professores Felipe Sass e
Tadeu Ferreira.
- Resolução sobre exame de qualificação (doutorado): Professores José Santisteban e
Hypolito Kalinowski.
Esta resolução incluirá as regras sobre o exame de qualificação: regras para habilitação,
prazos e a definição do formato do exame e da banca de avaliação.
- Resolução sobre requisitos para obtenção de título: Professores Bruno Borba e Julio
Stacchini.
- Resolução sobre prova de inglês: Professores Tadeu Ferreira e Leni Matos.
- Resolução sobre aproveitamento de créditos cursados: Professores Marcio Zamboti e
Bruno Borba
5 – Aprovação do Edital do mestrado do primeiro semestre de 2019: Foi aprovado o
edital para o primeiro semestre de 2019, com a divulgação dos resultados finais no dia
10/01/2019.
6 – Alocação de verba Proap 2019: Para o ano de 2019, foi definido que será alocada
10% da verba total disponibilizada pela Proap, para material de consumo da secretaria. O
restante disponibilizado será dividido igualmente entre os professores permanentes do
programa, devendo ser alocado, exclusivamente, para participação de alunos em
congressos no Brasil.
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7 – Pedidos de prorrogação de prazo de defesa de dissertação: Os seguintes pedidos
de prorrogação de defesa de dissertação foram aprovados.
- Dayana Silva Carvalho (defesa até 21 de dezembro de 2018);
- Lorenna Baptista de Oliveira (defesa até 21 de dezembro de 2018);
- Natalia de Almeida Soares (defesa até 21 de dezembro de 2018);
- Milon Pereira da Silva (defesa até 21 de dezembro de 2018).
8 – Pedido de aprovação de banca de defesa de dissertação: O pedido de banca de
defesa de dissertação da aluna Dayana Silva Carvalho foi aprovado, seguindo a
recomendação da comissão:
- Pedro Vladimir Gonzalez Castellanos (PPGEET-orientador), Tadeu Nagashima (UFFPPGEET), Leni Joaquim de Matos (UFF-PPGEET) e Carlos Vinicio Rodriguez Ron
(Inmetro – externo). Data defesa 27 de setembro de 2018.
9 – Pedidos de aproveitamento de disciplinas cursadas em outros programas: O
pedido de aproveitamento de disciplinas do aluno Guilherme Lawall Cestaro não foi
avaliado pois este procedimento só deve ser feito para alunos regulares.
10 – Pedidos de inscrição como aluno avulso: Os pedidos dos alunos Arthur
Albuquerque Soares e Juan Lucas do Rosário Vieira foram aprovados para cursar a
disciplina Redes Definidas por Software. O pedido do aluno Adriano Pinheiros Fragoso
foi aprovado para cursar a disciplina Qualidade de Energia.
10 – Assuntos gerais: Não houve.
Nada mais havendo a tratar, o coordenador do mestrado encerrou a reunião
lavrando a presente ata, que vai assinada pelo mesmo. Niterói, 21 de setembro de 2018.

_____________________________________
Bruno Soares M. C. Borba
Coordenador do Mestrado

