UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Escola de Engenharia

Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica e de Telecomunicações
Ata da 79º Reunião de Colegiado do Curso de Mestrado em Engenharia Elétrica e
Telecomunicações
09 de outubro de 2020 – 11 h
Reunião Online

Presentes: Natalia Castro Fernandes, Bruno Borba, Diogo Menezes Ferrazani Mattos, José
Andres Santisteban Larrea, Márcio Zamboti Fortes, Maurício Weber Benjó da Silva, Monique
Costa de Lima, Tadeu Nagashima Ferreira, Vitor Hugo Ferreira
Informes
1. Prova de inglês online – Foi informado que houve reclamações da correção da prova e que
essas reclamações foram encaminhadas a banca. Foi decidido que, se algum aluno
enviasse um pedido especificamente para o colegiado, que o mesmo seria reavaliado por
outro professor.
2. IS PROPPI - Uso dos laboratórios e IS Escola – Foi informado a todos que existem novas
regras para uso dos laboratórios, tanto para uso frequente quanto para idas eventuais.
3. Consolidação dos gastos PROAP (total: R$ 46k) – Foi informado que entrou uma segunda
parcela da verba PROAP e como esse dinheiro pode ser gasto até o prazo a ser
estabelecido pela reitoria.
4. Envio do projeto de bolsas para o CNPq – Foi informado que os projetos de mestrado e
doutorado foram enviados com todos os professores participando da equipe.
5. Organização do 1º Workshop PPGEET – Foi informado que o Workshop PPGEET deverá
ocorrer após o fim da disciplina de Seminários de Doutoramento, e os professores dessa
disciplina, Márcio e Mauricio, se voluntariaram para organizar o evento. Os dois
professores trarão uma proposta de organização, que deverá estar na pauta da próxima
reunião. O Prof. Vitor se voluntariou para promover uma live com o ramo IEEE estudantil
para apresentação dos principais trabalhos das linhas do PPGEET, com o objetivo de
divulgar o programa.
6. Tabela com os Linkedin’s – Foi informado que a secretaria já está organizando a tabela
com o Linkedin dos egressos, para ser usado pela Comissão de Egressos.
7. Envio dos questionários de egressos, alunos, professores e secretárias e tabela de
produtividade de professores – Foi informado que foram enviados os questionários
elaborados pela comissão de autoavaliação. A aluna Monique informou que o questionário
dos alunos não foi enviado. Os professores presentes também indicaram que a tabela de
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produtividade não havia sido enviada ainda. A Prof. Natalia se responsabilizou por verificar
com a secretaria o envio de ambos os documentos. O Prof. Marcio indicou que não
recebeu o formulário dos professores e a prof. Natalia ficou de verificar o cadastro do
professor no SAPOS.
8. Criação de página do PPGEET no Facebook – Foi informado que foi criada a página do
programa no Facebook, para fins de divulgação.
9. Divulgação do processo seletivo; -- Mandar email da Dianne para Vitor
----Colocar a explicação do que o aluno formando precisa fazer para se inscrever no
mestrado
10. Atualização da página com formulários de pedido de auxílio e prestação de contas;
11. Potenciais jubilamentos (não pediram banca ou adiamento):
a. Nina – o que aconteceu? – entrou especial 2-2018 e virou regular 2-2019
b. VICTOR BOECHAT COELHO (desapareceu – cancelar matrícula no fim do mês)
c. CARLOS MAGNO DOS SANTOS TORRES – Vai pedir prorrogação
d. FELIPE ARAÚJO MARINS – Vai pedir adiamento
e. GUSTAVO TIMPONI CAMPOS (desapareceu – cancelar matrícula no fim do mês)
f.

JONNY WILLIAN LUIZ ANDRADE CORRÊA – Leni avisou que ele pediu
cancelamento no ano passado

g. FILIPE LOPES TENREIRO DA SILVA --

((((Checar a inscrição do Wagner na matéria do Zamboti))) - Qualidade de Energia Elétrica I

(((Checar se o cancelamento do Zozimo foi feito na matéria do zamboti))) - Qualidade de Energia Elétrica I

Deliberações

1. Aprovação da Ata da 78ª Reunião de Colegiado ; - ok
2. Aprovação de pedidos de banca: -- Aprovado
a. Gabriel Orofino
b. Thayana Mayrink Lessa de Sousa
c. Keyla Rezende Cardoso
d. Douglas Aranil
e. Guilherme Quintanilha
i. Recomendação de banca aprovada com Prof. Ruben como examinador externo e
Antonio como extra

f.

Tayná Ferreira Santos

3. Solicitações de aproveitamento de disciplinas:
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a. Pedro Pisa
i. Requisição de equivalência com matéria obrigatória – Pedir para refazer o
formulário com 19 créditos em optativas
ii. Foi refeito – ok tudo optativa
4. Pedidos de prorrogação:
a. Patrick Roger Fávero – Até final de dezembro
b. Nivea Portugal de Carvalho – Até final de dezembro
c. ANDRÉA LIMA DOS SANTOS (Bolsista empréstimo – pode prorrogar) – Até final
de dezembro
d. MONIQUE COSTA DE LIMA – Até final de dezembro

5. Aprovação do parecer da comissão para o Prêmio de Excelência UFF 2020 – Modalidade
Mestrado – Divulgar no site,

facebook, email

--- Convidar os 3 para apresentar no

seminário e receber um prêmio
6. Resultado parcial do processo seletivo de doutorado 2020-2; - ok
7. Proposta de revisão de datas do processo seletivo de mestrado 2020-2.
a. Proposta: Inscrição até 13/11
b. Deferimento para 1ª etapa: 17/11
c. Recurso 1ª etapa: 18 e 19/11
d. Resposta ao recurso: 20/11
e. Apresentação do plano de trabalho: 23/11 a 11/12
f.

Resultado 2ª etapa: 13/12

g.

Recurso: 14/12

h. Resultado final: 15/12 – Marcar uma reunião extraordinária por email
8. Critérios para obtenção de graus e títulos no mestrado –
Ter publicação aprovada em periódico com Qualis (B ou superior) ou em congresso na
área de pesquisa do aluno, com participação e aprovação do orientador, sendo que cada
publicação só pode ser utilizada por um aluno. Não pode ser utilizado artigo que já foi
utilizado como atividade complementar. A regra vale para pedido de diploma, não
impedindo a defesa do aluno.

9. Pedidos de trancamento
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a. Rodrigo Cavalcanti - Aprovado
b. Igor de Assumpção Melo - Aprovado
i. Ad referendum – trancamento de 2020.1
c. Felipe Guimarães ----Não foi avaliado, pq não tem o de acordo do orientador.
10. Regras de credenciamento e recredenciamento; - Novas sugestões – nova versão na
próxima reunião do colegiado – Passar a nova versão antes da reunião para todos os
professores
11. Pedido de avaliação de modelo de dissertação como concatenação de artigos. - Negado
12. Composição da banca de seleção de doutorado – Proposta de adição do Prof. Ricardo
Marques - Aprovado

