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Pauta da 78º Reunião de Colegiado do Curso de Mestrado em Engenharia Elétrica e 

Telecomunicações 

 

03 de setembro de 2020 – 14 h 

Reunião Online 

 

Presentes: Natalia Castro Fernandes, Diogo Menezes, Hélio Cunha, José Santisteban, Júlio 

Stacchini, Márcio Zamboti, Maurício Weber, Monique Costa, Tadeu Nagashima, Vinicius 

Nunes, Vitor Hugo Ferreira 

 

 

Informes 

1. Prova de inglês online; 

O Prof. Maurício fez um relato da organização e realização da prova de inglês. O Prof. 

Márcio relatou que a aluna Alessandra, sua orientada, teve queda de energia e não 

conseguiu terminar a prova, o que acabou resultando em sua reprovação. O Prof. Vinicius 

relatou que houve dificuldades na elaboração da prova pelos professores do programa e a 

Profa. Natalia falou que, se no próximo período a Letras já estiver oferecendo a prova 

como habitual, que a mesma não será realizada pelos professores do programa. Da 

mesma forma, a professora comunicou que as provas de 2ª língua estrangeira dos alunos 

de doutorado também ficarão pendentes até a volta das provas da Letras da UFF. 

2. IS PROPPI - Uso dos laboratórios; 

A Profa. Natalia fez um relato da instrução de serviço e pediu que os membros do 

colegiado repassassem as regras para os chefes de laboratório e orientadores, verificando 

a necessidade/disponibilidade.  

3. Possibilidade de prorrogação de bolsas por 3 meses; 

A Profa. Natalia relatou a possibilidade aberta pela PROPPI e avisou que os casos estão 

sendo tratados individualmente diretamente com os orientadores. 

4. Consolidação dos gastos PROAP; (total:) 

O total recebido foi de R$ 23.073,53. O Prof. Tadeu fez o relato dos três pedidos já 

aprovados. A Profa. Natalia pediu que fosse dada prioridade aos trabalhos aceitos no 

MOMAG, por ser um congresso organizado pelos professores do programa. 

5. Defesa de qualificação. 

A Prof. Natalia relembrou a todos do prazo regulamentar de 2 anos para a defesa de 

qualificação. 
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Deliberações 

1. Aprovação da Ata da 77ª Reunião de Colegiado - Aprovada; 

 

2. Aprovação de pedidos de banca: 

a. Nicollas Rodrigues de Oliveira – Banca: Diogo, Dianne e Otto Duarte (UFRJ) 

b. Victor Antunes – Banca: Bruno Borba e Bruno Dias (coorientador – UFJF), Vitor 

Hugo e Leonardo Willer (UFJF) 

c. Ranther Mello – Banca: Bruno Borba e Bruno Dias (coorientador – UFJF), Márcio, 

Tiago Soares (INESC TEC) 

 

Todos os pedidos foram aprovados. 

 

3. Solicitações de aproveitamento de disciplinas: 

a. Delcio Francisco – Aproveitamento da disciplina Tópicos Especiais em Sistemas 

Inteligentes e Automação ("Sistemas não Lineares"), realizada no PEL/UERJ 2019-

1 – 4 créditos 

b. Helio Cunha – Aproveitamento da disciplina Inteligência Computacional, realizada 

na Computação/UFF – 4 créditos 

c. Alexandre Bittencourt – Egresso do PPGEET no mestrado 

d. Luís Eduardo Barrientos - Egresso do PPGEET no mestrado 

e. Rubens Lucian - Egresso do PPGEET no mestrado 

 

Todos os pedidos foram aprovados 

 

4. Pedidos de prorrogação: 

a. Vitor Alves – Motivo: pandemia – Pedido de prorrogação até dezembro de 2020 – 

Entrada em agosto de 2018 e sem trancamentos.  

 

Pedido aprovado, mas com a consideração que essa é a última prorrogação que será 

concedida. 

 

5. Calendário 2020-2; 

Período de aulas: 19/10 a 28/02 

Inscrição em disciplinas: 05/10 a 09/10 

Inclusão de disciplinas: 19/10 a 30/10 

Cancelamento de disciplinas: Até 20/02/2020 
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Trancamentos: Até 20/02/2020 

Defesas: Até 26/02/2021 

 

Calendário aprovado. 

 

6. Disciplinas e quadro de horários de 2020-2; 

a. Seminários de doutoramento  

 

Poderão se inscrever todos os alunos que já terminaram as disciplinas e entraram 

em 2019.  

A coordenação deve organizar o evento definido no planejamento estratégico, no 

qual ocorrerão apresentações de alunos de mestrado que estão finalizando os seus 

trabalhos e dos alunos de doutorado que fizerem a disciplina de seminários. 

Os professores responsáveis pela disciplina em 2020-2 serão os professores 

Márcio Zamboti, com os alunos de Sistemas de Energia, e o Prof. Maurício Weber, 

com os alunos de Sistemas de Telecomunicações. 

 

b. Quadro de horários 

 

O quadro de horários apresentado foi aprovado. Ficam ainda pendentes as 

matérias da linha de ótica.  

 

7. Regras de credenciamento e recredenciamento – Retirado de pauta, pois as regras ainda 

estão em elaboração. 

 

8. Resultado do processo seletivo de bolsistas do PPGEET 2020-2 – Aprovado. 

 

 

 

_____________________________________ 

Natalia Castro Fernandes 

Coordenadora do PPGEET  
 


