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Ata da 59ª Reunião do Colegiado do 

Curso de Mestrado em Engenharia 

Elétrica e de Telecomunicações, 29 de 

outubro de 2018. 

   

1 – Aprovação da Ata da 58ª Reunião do Colegiado: Foi aprovada a ata da 58ª reunião 

de colegiado do PPGEET. 

 

2 – Pedidos de prorrogação de prazo de defesa de dissertação: O pedido de 

prorrogação de defesa de dissertação do aluno Fabio Luis Azevedo Castro foi aprovado. A 

data limite para a defesa é dia 21 de dezembro de 2018.  

 

3 – Pedidos de trancamento de matrícula fora do prazo: O pedido de trancamento de 

matricula do aluno Emerson Salvador foi, excepcionalmente, aprovado por 1 período 

(2/2018). 

 

4 – Aprovação do regimento interno do programa: Foram discutidas alterações no 

regimento e este item será aprovado na próxima reunião.  

 

5 – Aprovação dos currículos dos cursos de mestrado e doutorado do programa: 

Foram discutidas alterações nos currículos do curso e este item será aprovado na próxima 

reunião.  

 

6 – Aprovação da resolução de aproveitamento de disciplinas: Este item será avaliado 

na próxima reunião.  

 

7 – Aprovação da resolução sobre prova de idiomas: Este item será avaliado na 

próxima reunião.  

 

8 – Aprovação da resolução de formação de banca: Este item será avaliado na próxima 

reunião.  

 

9 – Aprovação da resolução do exame de qualificação: Este item será avaliado na 

próxima reunião.  

 

10 – Aprovação da resolução sobre concessão de bolsa: Este item será avaliado na 

próxima reunião.  

 

11 – Aprovação da resolução sobre alunos especiais: Este item será avaliado na 

próxima reunião.  
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12 – Aprovação do edital do doutorado: Este item será avaliado na próxima reunião.  

 

13 – 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, 29 de outubro de 2018.  

   

 

_____________________________________ 

Bruno Soares M. C. Borba 

Coordenador do Mestrado  


