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Pauta da 77º Reunião de Colegiado do Curso de Mestrado em Engenharia Elétrica e 

Telecomunicações 

 

12 de agosto de 2020 – 14 h 

Reunião Online 

 

Membros do colegiado presentes: Natalia Fernandes, José Santisteban, Mauricio Weber, Julio 

Stacchini, Monique de Lima, Vinicius Silva, Diogo Menezes, Vitor Hugo Ferreira, Bruno Borba, 

Hélio Cunha Neto, Tadeu Ferreira, Vinicius, Márcio Zambotti 

Convidadas: Dianne Varella e Vanessa Magri 

 

Informes 

1. Prova de inglês online – Foi informado que a prova será feita pelos professores do curso, 

com avaliação oral e escrita, pois não está ocorrendo a avaliação tradicionalmente aceita 

pelo curso, realizada pelo curso de letras da UFF. 

2. Formulários de autoavaliação; 

a. Avaliação do período 2020-1 – Será realizada uma pesquisa de autoavaliação no 

final do período a todos os professores, alunos e secretárias. 

b. Avaliação do processo seletivo para o mestrado – Foi informado que o processo 

online teve uma avaliação positiva pelos candidatos. 

3. Modelos de tese e dissertação no site – Foi avisado que a secretaria verificará o uso do 

modelo disponibilizado nas próximas versões finais entregues. 

4. Respeito às datas estabelecidas pelo o programa (bancas, defesas e inscrição em 

disciplinas) – Não serão mais aceitos pedidos fora do prazo. 

5. Uso dos laboratórios – Reunião com a Proppi – Foi informado que a Proppi está tentando 

estabelecer regras para a volta do uso dos laboratórios. Na proposta inicial dessas regras, 

se espera que: 

a. UFF deverá prover material de proteção; 

b. Não se poderá exigir que nenhum funcionário vá ao laboratório fazer qualquer 

serviço; 

c. Será necessária a autorização ao diretor da unidade; 

d. Será necessário preencher um termo de responsabilização. 
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Deliberações 

1. Aprovação da Ata da 76ª Reunião de Colegiado - Aprovada 

2. Solicitação de recurso de DIEGO SANTANA MARQUES BAHIANO – PROCESSO SELETIVO AO 

DOUTORADO; - Recurso aprovado – Aluno foi declarado aprovado. 

3. Aprovação do resultado final do processo seletivo para o curso de mestrado; 

1 – Recurso do candidato Tiago Benevides – negado e Prof. Natalia enviará a resposta ao 

candidato. 

2 – Resultado preliminar aprovado. 

4. Aprovação do resultado de julho/agosto do processo seletivo para o curso de doutorado; 

--Exigência de carta de empresa com liberação para realização do curso – Reprovado. A 

carta pode ser enviada e utilizada na avaliação da comissão, mas não será um pré-

requisito para a aprovação. 

-- Resultado proposto pela comissão – Aprovado, com os candidatos Thiago José Barbosa 

e Rodrigo Veitas Sarruf de Almeida sendo aceitos para o doutorado. 

5. Aprovação de pedidos de banca:  

- HINGRID TAVARES DOMINGUES -  RICARDO CARRANO – Pedido aprovado. 

- Talita Almeida Silva Castro – Tadeu – Pedido aprovado. 

6. Solicitações de trancamento: 

- MARCIO VINICIUS DE MENEZES DIAS – STACCHINI – Pedido aprovado. 

7. Solicitações de aproveitamento de disciplinas: 

1- ALEXANDRE DE ARRUDA BITENCOURT – DANIEL HENRIQUE  -  Retirado de pauta 

– Aluno deve refazer o pedido, considerando que Estudo Orientado não equivale à 

estágio em docência.  

2- LUIS EDUARDO BARRIENTOS SANDOVAL – EDSON CATALDO - Retirado de pauta – 

Aluno deve refazer o pedido, considerando que estágio em docência vale apenas 2 

créditos e que o artigo deve ser no período do doutorado e em revista qualificada.  

3- RUBENS LUCIAN DA SILVA CORRÊA – HENRIQUE HENRIQUES - Retirado de pauta – 

Aluno deve refazer o pedido, considerando que uma das matérias indicadas não 

equivale à matéria obrigatória.  

4- RODRIGO GODIM DE AZEVEDO – SERGIO GOMES - Aprovado 

5- ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA PIRES DE SOUZA – ZAMBOTI - Aproveitar até 4 

créditos externos no total, pois o currículo do mestrado atual restringe a esse valor 

máximo. Além disso, o Prof. Márcio pediu que fosse feita a revisão de pedidos 

anteriores, verificando se a regra do currículo novo foi cumprida ou se, por engano, 



  

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
Escola de Engenharia  
Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica e de Telecomunicações 

 

  

 

foi considerada a regra do currículo antigo, que permitia um aproveitamento maior 

de disciplinas externas.  

6- TIAGO BORNIA DE CASTRO – NATALIA – Aprovado. 

8. Solicitação de aproveitamento de proficiência em inglês de LEONARDO PESTANA DE SOUZA 

- Aprovado. 

9. Disciplina de Estágio em Docência: Proposta de abertura de turmas concomitantes com a 

graduação – Aprovado para todos os alunos que se demonstrarem interessados. A 

secretaria deve enviar e-mail aos alunos, permitindo a inscrição nessa disciplina, com o 

período de duração equivalente ao primeiro semestre da graduação. 

10. Aprovação do edital de processo seletivo para o mestrado 2021-1– Aprovado. 

11. Aprovação do edital de seleção de bolsistas para 2020-2– Aprovado. 

12. Aprovação da indicação de representante institucional para a Chamada CNPq Nº 25/2020 

– Aprovado. 

13. Aprovação da proposta da comissão de apoio à participação em conferências – Aprovado. 

14. Regras de credenciamento e recredenciamento. – Será feita uma consulta aos professores 

Hypólito e Júlio, visando chegar em critérios que nos levem a nota 5, de acordo com o 

planejamento estratégico atual do curso. 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Natalia Castro Fernandes 

Coordenadora do PPGEET  
 

 


