UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Escola de Engenharia
Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica e de Telecomunicações
Ata da 61ª Reunião do Colegiado do
Programa de Pós-Graduação em Engenharia
Elétrica e de Telecomunicações, 17 de
dezembro de 2018.
1 – Aprovação da Ata da 60ª Reunião do Colegiado: Foi aprovada a ata da 60ª reunião
de colegiado do PPGEET.
2 – Pedidos de prorrogação de prazo de defesa de dissertação: Não houve pedido de
prorrogação de defesa de dissertação
3 – Pedido de coorientação externa: O pedido de coorietação de dissertação da aluna
abaixo foi aprovado, seguindo a recomendação da comissão:
- Julia Fernandes Araujo – 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 listados abaixo foram aprovados, seguindo a
recomendação da comissão:
- Fábio Luis Azevedo de Castro – Ricardo Marques (PPGEET-orientador), Tadeu Ferreira
(UFF-PPGEET) e Claudia Barucke Marcondes Paes Leme (Cefet/RJ-externo). Data
defesa 20 de dezembro de 2018.
- Natalia de Almeida Soares – Andres Pablo Lopez Barbero (PPGEET-orientador),
Vinicius Silva (UFF-PPGEET), Hypolito Kalinowski (UFF-PPGEET) e Maria Thereza
Rocco Giraldi (IME-externo). Data defesa 10 de janeiro de 2019.
- Allan Marcus Vale – Bruno Borba (PPGEET-orientador), Leonardo Willer (UFJFcoorientador), Marcio Zamboti (UFF-PPGEET) e Rodrigo Flora Calili (PUC/RJ-externo).
Data defesa 14 de fevereiro de 2019.
5 – Resultado processo seletivo mestrado 1/2019: O resultado final do processo seletivo
de 2018/1 foi homologado com 26 alunos regulares e 23 especiais homologados, de
acordo com lista anexo.
6 – Aprovação da resolução sobre concessão de bolsa: A resolução sobre concessão de
bolsas no PPGEET foi aprovada.
7 – Aprovação do edital para concessão de bolsa: O edital de concessão de bolsas foi
aprovado. O primeiro edital terá período de inscrição entre 14 de janeiro e 14 de fevereiro,
para contemplar as bolsas disponibilizadas de mestrado para o primeiro semestre de 2019
(junho de 2019).
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8 – Aprovação da resolução de aproveitamento de créditos cursados: A resolução
sobre créditos cursados foi aprovada pelo colegiado do curso.
9 – Aprovação da resolução sobre prova de idiomas: Esta resolução foi aprovada.
10 – Aprovação da resolução de formação de banca: A resolução sobre formação de
banca foi aprovada.
11 – Aprovação da resolução de coorientação: A resolução sobre coorientação foi
aprovada.
12 – Prêmio excelência em docência: O colegiado do PPGEET faz uma menção honrosa
à professora Leni pela conquista do VII Prêmio de Excelência em Docência da UFF.
13 – Assuntos gerais: A próxima reunião de colegiado ocorrerá no dia 13 de março às
14h.
Nada mais havendo a tratar, o coordenador do PPGEET encerrou a reunião
lavrando a presente ata, que vai assinada pelo mesmo. Niterói, 17 de dezembro de 2018.
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