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Ata da 60ª Reunião do Colegiado do 

Curso de Mestrado em Engenharia 

Elétrica e de Telecomunicações, 30 de 

novembro de 2018. 

   

1 – Aprovação da Ata da 59ª Reunião do Colegiado: Foi aprovada a ata da 59ª 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. 

- Luciana da Silva Briggs (defesa até 29 de março de 2019); 

- Milon Pereira da Silva (defesa até 28 de fevereiro de 2019). 

 

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

abaixo foi aprovado, seguindo a recomendação da comissão: 

- Lorenna Baptista de Olveira – Marcio Zamboti (PPGEET-orientador) e Nissia Carvalho 

Rosa Bergiante (UFF-coorientadora).  

 

4 – 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: 

- Marcela Tuler de Oliveira – Ricardo Carrano (PPGEET-orientador), Diogo Mattos 

(UFF-PPGEET), Natalia Castro (UFF-PPGEET), Dianne Medeiros (UFF-PPGEET) e 

Rodrigo de Souza Couto (UFRJ – externo). Data defesa 30 de novembro de 2018; 

- Lorenna Baptista de Oliveira -  Marcio Zamboti (PPGEET-orientador), Nissia Carvalho 

Rosa Bergiante (UFF-coorientadora), Vitor Hugo Ferreira (UFF-PPGEET) e Luiz Octavio 

Gavião (ESG-externo). Data defesa 11 de dezembro de 2018; 

- Ana Caroline Torres de Carvalho – Marcio Zamboti (PPGEET-orientador), Vitor Hugo 

Ferreira (UFF-PPGEET), Rodrigo Flora Calili (PUC/RJ-externo) e Helio de Paiva 

Amorim Junior (CEPEL-membro extra). Data defesa 14 de fevereiro de 2019; 

- Tiago Pires Abud – Bruno Borba (PPGEET-orientador), Renan Silva Maciel (UTFPR-

coorientador), Edson Cataldo (UFF-PPGEET), Carmen Lucia Tancredo Borges (UFRJ-

externo). Data defesa 14 de fevereiro de 2019; 

- Luana Mereciano da Silva - Marcio Zamboti (PPGEET-orientador), Pedro Castellanos 

(UFF-PPGEET), Marcos Antonio Pereira Araujo (UFJF-externo) e Gustavo José Santiago 

Rosseti (IF/MG-membro extra). Data defesa 26 de março de 2019. 

 

5 – Pedido de trancamento de matrícula fora do prazo: O pedido de trancamento de 

matricula da aluna Gabriele da Silva dos Santos foi aprovado por 1 período (2/2018). 
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6 – Pedidos de dispensa de prova de inglês: O pedido de dispensa da prova de inglês do 

aluno não foi analisado, pois o aluno não é regular. O pedido deve ser reapresentado 

quando o aluno tiver este status.     

 

7 – Pedidos de credenciamento de docente no programa: Foram aprovados os pedidos 

de credenciamento dos professores Julio Cesar Stacchini de Souza, Dianne Scherly Varela 

de Medeiros e Mauricio Weber Benjó da Silva como professores permanentes do 

programa. 

 

8 – Aprovação do regimento interno do programa: O novo regimento interno do 

PPGEET foi aprovado.  

 

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

novos currículos dos cursos de mestrado e doutorado foram aprovados. 

 

10 – Aprovação da resolução sobre critérios para obtenção de graus e títulos: A 

resolução sobre critérios para obtenção de graus e títulos foi aprovada.  

 

11 – Aprovação da resolução sobre alunos especiais: A resolução sobre alunos 

especiais foi aprovada.  

 

12 – Aprovação da resolução sobre habilitação de docente permanente para 

orientação de doutorado no PPGEET:  A resolução sobre habilitação de docente 

permanente do programa para orientação do doutorado foi aprovada.  

 

13 – Aprovação do edital do doutorado: O edital do doutorado foi aprovado no formato 

de fluxo contínuo, com 10 vagas, com período de inscrição entre 14 de janeiro e 29 de 

novembro de 2019.  

 

14 – Aprovação da resolução sobre concessão de bolsa: Esta resolução será avaliada na 

próxima reunião.  

 

15 – Aprovação do edital para concessão de bolsa: Este edital será avaliado na próxima 

reunião.  

 

16 – Aprovação da resolução de aproveitamento de créditos cursados: Esta resolução 

será avaliada na próxima reunião.  
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17 – Aprovação da resolução sobre prova de idiomas: Esta resolução será avaliada na 

próxima reunião.  

 

18 – Aprovação da resolução de formação de banca: Esta resolução será avaliada na 

próxima reunião.  

 

19 – Aprovação da resolução do exame de qualificação: A resolução sobre exame de 

qualificação foi aprovada.  

 

20 – Assuntos gerais: A próxima reunião de colegiado ocorrerá no dia 17 de dezembro às 

10h.    

 

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

lavrando a presente ata, que vai assinada pelo mesmo. Niterói, 30 de novembro de 2018.  

   

 

_____________________________________ 

Bruno Soares M. C. Borba 

Coordenador do Mestrado  


