
 

 

 
 

Ata da 80º Reunião de Colegiado do Curso de Mestrado em Engenharia Elétrica e 
Telecomunicações 

 
09 de novembro de 2020 – 14 h 

 
Reunião Online 

 

Presentes: Natalia Fernandes, Tadeu Nagashima, Monique Lima, Márcio Zamboti, Bruno Borba,           

Jose Santisteban, Diogo Menezes, Vitor Hugo, Maurício , Vinicius, Helio 

 

Informes 
1. Novo site/Pedido de fotos; 

a. Foi informado que o site do PPGEET está sendo reestruturado e precisa de fotos 

para melhorar a página, por exemplo do prédio, dos laboratórios, grupos de alunos, 

e logotipos dos grupos de pesquisa. Também serão necessárias fotos individuais 

de cada professores para colocar numa página de docentes. A secretaria deve 

repassar e cobrar essas fotos e logotipos de todos os professores (permanentes e 

colaboradores) até o final do mês. 

2. Atualizações sobre autoavaliação (Professores – Márcio, Alunos – Monique, Secretárias – 

Natalia, Egressos - Natalia); - Serão feitos relatórios condensados para cada um desses 

segmentos, a serem apresentados na próxima reunião, já que ainda faltavam algumas 

respostas a serem coletadas. 

  

3. Atualizações sobre inscrições para o mestrado – Foi colocado que a procura na área de 

sistemas de energia está muito baixa e foi pedido atenção, em especial, aos alunos 

especiais que deveriam se tornar regulares. Secretaria deve enviar um e-mail com 

urgência aos alunos especiais lembrando do prazo máximo para inscrição até dia 13/11, 

para quem pretende terminar as 3 matérias até o final de 2020/2 (já tendo cursado pelo 

menos uma obrigatória). 

4. Novo formulário para requisições online – Está sendo desenvolvido pela Raquel e será 

divulgado em breve para alunos e professores. 

 

Deliberações 
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1. Aprovação da Ata da 79ª Reunião de Colegiado; - Aprovada. 

2. Proposta de organização do 1º Workshop PPGEET pelos Profs. Márcio e Maurício: 

a. Provável data: março de 2021 (1ª semana de aula – semana de 22/03 – Aguardar               

próxima reunião para definição do calendário acadêmico); 

b. Alunos que vão qualificar vão apresentar no workshop; 

c. 10 trabalhos de mestrado de 2019 (5 tele + 5 elétrica) serão selecionados para              

apresentação; 

d. Serão apresentadas duas palestras (1 tele e 1 elétrica).  

 

-- O Prof. Vitor disse que o evento com o ramo estudantil está andando, mas devagar – A                   

proposta é os professores apresentarem o que fazem e deixar online como divulgação do              

programa. --  

 

3. Pedidos de Prorrogação: 

a. Filipe Lopes Tenreiro da Silva - Negado 

i. Orientador: Ricardo Marques, Entrada: Agosto de 2017 

b. Carlos Torres – Aprovado até 31 Dezembro de 2020 (pedido de banca) 

i. Orientador: Bruno Borba, Entrada: Agosto de 2018 

c. Felipe Araujo – Aprovado até 31 Dezembro de 2020 (pedido de banca) 

i. Orientador: Ricardo Marques, Entrada: Agosto de 2018, Pedido de         

prorrogação até dezembro 

d. Monique Lima – Aprovado até 31 Dezembro de 2020 (pedido de banca) 

i. Orientador: Guilherme Sotelo 

4. Trancamentos 2020.2: 

a. Marlon Jovenil - aprovado 

i. Orientadores: Leni e Edson, de acordo com o requerimento, Entrada:          

2-2019; Sem trancamentos até o momento;  

b. Lucas Pezente - Aprovado 

i. Orientadora: Vanessa, aluno especial, primeiro pedido de trancamento. 

5. Aproveitamento de disciplinas 

a. Marcelo Carlos Afonso Carvalho - Aprovado 

i. Aluno regular, disciplina 60 hs, nenhum pedido anterior de aproveitamento 
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b. Jonathan Gois - Aprovado 

i. Aluno de doutorado, pedido de 19hs 

 

6. Matrícula de aluno externo e revisão do regimento interno – Aprovado. Fica decidido que o               

PPGEET autoriza a inscrição de alunos externos de outros PPGs desde que seja aprovada              

pelo professor da disciplina e pelo colegiado do programa. Fica aprovada a revisão do              

regimento interno. 

a. Pedido de João Vitor Gerevini Kasper, mestrando na Universidade Federal do           

Paraná, programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica: 

i. Modelagem Matemática de Máquinas Elétricas – Aprovado. 

7. Pedidos de quebra da resolução de alunos especiais – Não foi autorizada a quebra de               

requisito da matéria obrigatória, mas, excepcionalmente, dados os problemas causados          

pela pandemia e o problema no oferecimento de matérias obrigatórias na área de             

Sistemas de Energia, o colegiado autoriza os alunos especiais abaixo listados a cursar             

mais 1 período como especial e até 4 matérias, contendo necessariamente uma matéria             

obrigatória. Ressalta-se, mais uma vez, que essa concessão se restringe a esse período,             

por causa da pandemia. 

a. Carolina Cunha de Menezes – Bruno França 

b. Albert Bizzo - Henrique 

c. Rafael Azevedo – Leni e Edson 

 

Os professores Tadeu e Diogo irão rever a resolução de alunos especiais em médio              

prazo, trazendo uma nova proposta em uma reunião futura. 

 

8. Revisão da prova de inglês – O programa estabeleceu uma nova comissão com três              

diferentes professores, que analisaram os critérios de correção apontados pela comissão           

original e a prova do aluno Ricardo Moura Firmino. A nova comissão decidiu por manter a                

nota da comissão original, por considerar os critérios pertinentes e devidamente aplicados            

à prova do aluno Ricardo Moura Firmino. 

 

9. Pedido de aproveitamento de proficiência em inglês – Negado. 

a. Marcelo Carlos Afonso Carvalho 

10. Comissão PDSE 

a. Sugestão: Mesma banca de seleção para o ingresso no doutorado – Aprovado. 
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b. Datas/edital para seleção – os alunos tem que mandar os documentos que estão             

no edital para a secretaria até o dia 15/02. A secretaria irá repassar os pedidos               

para a comissão. 

11. Regras de credenciamento e recredenciamento – retirado de pauta – a ser avaliado para a               

próxima reunião 

 

--- O Prof. Vitor pediu que fosse verificada a inscrição do aluno Caio Leocádio para o doutorado,                 

pois a mesma ainda não foi avaliada pela comissão de seleção. 
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