UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Escola de Engenharia
Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica e de Telecomunicações
Ata da 68ª Reunião do Colegiado do
Programa de Pós-Graduação em Engenharia
Elétrica e de Telecomunicações, 10 de
setembro de 2019.
1 – Aprovação da Ata da 67ª Reunião do Colegiado: Foi aprovada a ata da 67ª reunião
de colegiado do PPGEET.
2 – Pedidos de prorrogação de prazo de defesa de dissertação: O seguinte pedido de
prorrogação de defesa de dissertação foi aprovado.
- Leandro Braz de Sousa (defesa até 31 de janeiro de 2020);
- Leonardo Guimarães Ribeiro (defesa até 31 de outubro de 2019).
3 – Pedidos de aprovação de banca de defesa de dissertação: O pedido de banca de
defesa de dissertação da aluna listada abaixo foi aprovado, seguindo a recomendação da
comissão:
- Patrícia de Souza Bastos – Andrés Pablo Lopez Barbero (PPGEET-orientador), Tadeu
Nagashima Ferreira (UFF-PPGEET), Ricardo Marques Ribeiro (UFF-PPGEET) e Claudia
Barucke Marcondes (CEFET/RJ-externo). Data defesa 12 de setembro de 2019.
4 – Pedidos de aproveitamento de disciplinas: O pedido da aluna Lorenna Baptista de
Oliveira não foi avaliado nesta reunião, sendo necessário reapresentar o mesmo junto com
formulário a ser disponibilizado pela secretaria do PPGEET, com aval do orientador, na
próxima reunião. Os demais pedidos de aproveitamento de disciplina, listados abaixo,
foram aprovados:
- Bruno de Mello Laurindo – Disciplina Eletrônica de Potência I, cursada na UFRJ;
- Leticia Fritz Henrique – Disciplina Programação Não Linear, cursada na PUC/RJ.
5 – Pedido de migração para currículo novo: O pedido do aluno Felipe Araújo Marins,
de migrar para o currículo novo, foi indeferido tendo em vista a data de matrícula como
aluno regular no curso.
6 – Cancelamento Bolsa CAPES: Foi informado que, conforme Ofício Circular nº
6/2019-CGSI/DPB/CAPES, a partir de setembro de 2019, está suspenso o cadastro de
novos bolsistas do Programa Demanda Social (bolsas de mestrado e doutorado). Esta
medida será mantida até o início da vigência da nova concessão.
7 – Verba PROAP: Foi informado que da verba total do PROAP para as áreas de
pesquisa, 30 mil reais (15 mil para cada área), apenas 21 mil reais foram gastos (12,6 mil
para a área de energia elétrica e 8,4 mil para a área de telecomunicações). Foi aprovado

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Escola de Engenharia
Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica e de Telecomunicações
que serão aceitos pedidos de participação em congresso até o final do mês de setembro.
Após esta data, a coordenação irá alocar esta verba para despesas da secretaria.
8 – Edital Processo Seletivo ao Mestrado: Foi divulgado o Edital do processo seletivo
ao Mestrado para o 1º semestre de 2020, juntamente com o calendário do processo para
ciência e aprovação, o colegiado deliberou por sua aprovação.
9 – Assuntos gerais: Foi identificado que o aluno Vitor Luiz Gomes Mota não completou
todos os requisitos para obtenção do título de mestre no PPGEET. Desta forma, o
colegiado deliberou que a sua aprovação no processo seletivo do doutorado seja
indeferida, devendo retornar para o curso de mestrado para concluir os créditos
necessários.
Nada mais havendo a tratar, o coordenador do PPGEET encerrou a reunião
lavrando a presente ata, que vai assinada pelo mesmo. Niterói, 10 de setembro de 2019.
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