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Ata da 74ª Reunião do Colegiado do 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
Elétrica e de Telecomunicações,em carater 
extraordinário, em 13 de abril de 2020. 

   
 
A presente reunião foi realizada online, utilizando a ferramenta Google Meet, com a 
presença dos membros: Natalia Castro Fernandes, Marcio Zamboti Fortes, Bruno Soares 
Moreira Cesar Borba, Diogo Menezes Ferrazani Mattos, Júlio Cesar Stacchini de Souza, 
Vitor Hugo Ferreira e Tadeu Nagashima Ferreira. 
 
Foram feitos os seguintes informes: 
 
1 – Apresentação dos novos critérios de avaliação da CAPES: A Prof. Natalia apresentou 
os novos critérios de avaliação da CAPES, ressaltando: 

 Novos indicadores, descrevendo quais são os novos critérios e qual o peso na 
nota do programa. Foi colocado que, na nova avaliação, itens como 
internacionalização e inserção social têm um valor muito alto, enquanto que as 
publicações em periódicos valem um pouco menos. 

 Foi colocada a importância da produção com discentes, dado que esse item passa 
a ser mais valorizado. 

 Foi colocada a necessidade de se criar uma versão em inglês da página do 
programa. 

Todos os professores levantaram pontos e foram discutidos os impactos sobre o 
programa da nova avaliação. O Prof. Vitor Hugo fez uma sugestão de revisão de 
indicador, a ser enviada ao Prof. Hypolito pela Prof. Natalia. 
 
 
2 – Relato dos trabalhos das comissões de autoavaliação e planejamento estratégico: A 
professora Natalia expôs o trabalho das comissões, colocando que uma das ações foi o 
preenchimento do formulário de dados das Engenharias III, enquanto a ficha definitiva 
da Eng. IV não fosse disponibilizada. Tais dados seriam utilizados para elaboração do 
plano estratégico e da metodologia de autoavaliação do programa. 
 
A reunião teve caráter informativo e reflexivo para norteamento das ações estratégicas 
no preenchimento do Coleta 2019. 
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Foi deliberada a criação de uma comissão para Revisão e Atualização Curricular, mas não 
foram definidos os membros dessa comissão. 
 
Foi deliberado que os professores Vitor Hugo, Vinicius, Tadeu e Diogo ficariam 
responsáveis por coletar os dados em suas áreas para atender os novos requisitos, 
conforme planilha que seria disponibilizada pela coordenação. 
 
Nada mais havendo a tratar, a coordenadora do PPGEET encerrou a reunião lavrando a 
presente ata, que vai assinada pela mesma. 
 
Niterói,13 de abril de 2020. 
   

 

 
Natalia Castro Fernandes 
Coordenadora doPPGEET 
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