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Pauta da 84º Reunião de Colegiado dos Cursos de Mestrado e Doutorado em Engenharia 

Elétrica e Telecomunicações 

 

05 de fevereiro de 2021 – 14 h 

 

Reunião Online 

 

Presentes: Natalia Fernandes, Bruno Borba, Diogo Menezes, Hypolito Kalinowski, José 

Santisteban, Julio de Souza, Márcio Fortes, Tadeu Nagashima, Maurício Weber, Vitor 

Ferreira, Helio Cunha Neto e Mariana Oliveira  

 

Informes 

1. Novo formulário de requisições à secretaria – Foi informado que todas as requisições à 

secretaria devem ser feitas por esse formulário; 

2. Reunião plenária – Data provável – Início do próximo período (antes da reunião de 

inscrição em disciplinas) – final de fevereiro; 

3. Data do workshop – 29/03 – Márcio e Mauricio vão passar a organização por email; 

4. Apresentação da primeira versão da proposta de reforma curricular (Prof. Tadeu) – Foi 

apresentada a mudança no nome das linhas e o novo conjunto de matérias 

obrigatórias; 

5. Relatórios de estágio em docência – Foi informado que é necessário o envio do 

planejamento (formulário na página) e do relatório final; 

6. Visita PROPPI em 09/03/2021, às 14:00hs – Todos foram convidados a participar, caso 

tenham interesse; 

7. Aprovação do resultado da seleção interna para o edital PDSE – Foi informado que 

ocorrerá reunião extraordinária ainda em fevereiro para aprovar o resultado final; 

8. Alunos com etapas atrasadas – Todos os alunos de mestrado e doutorado com prazo 

em fevereiro foram notificados que precisavam marcar a banca ou pedir adiamento 

antes da reunião. 

  

9. Atrasos nos exames de qualificação – A Prof. Natalia relembrou ou Regimento Interno: 

“I) aprovação, dentro do período de 24 (vinte e quatro) meses após ingresso no Curso de 

Doutorado, em exame de qualificação conforme resolução específica do Colegiado; a. A critério 

do colegiado, o prazo para aprovação poderá ser estendido por até 6 (seis) meses adicionais;” 
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Os alunos de doutorado em atraso foram notificados. 

 O Prof. Júlio sugeriu programar o Sapos para lembrar orientadores de prazos que vão 

vencer no período que está começando. 

Deliberações 

 

1. Aprovação das atas da 82ª e 83ª Reuniões de Colegiado; - Aprovado, abstenção do 

Hypolito 

2. Calendário acadêmico; - Aprovado 

a. Aulas  

i. 1º semestre – 29/03 a 23/07 

ii. 2º semestre – 16/08 a 10/12 

b. Lançamento de notas 

i. 1º semestre – Até 31/07 

ii. 2º semestre – Até 15/12 

c. Lançamento de editais (seleção e bolsa) 

i. Seleção mestrado 

1. 2º semestre/2021 – Lançar em maio e seleção em junho 

2. 1º semestre/2022 – Lançar em outubro e seleção em novembro 

ii. Seleção doutorado 

1. 2º semestre/2021 – Lançar em julho e seleção de julho a 05/12 

2. 1º semestre/2022 – Lançar edital em janeiro/2022 

d. Coletas para o sucupira 

i. 31/07 e 31/01 

e. Recredenciamento 

i. 28/02/21 (pré-avaliação) 

ii. 28/02/22 (recredenciamento) 

3. Aproveitamento de prova de inglês; 

a. Ricardo Moura – Será verificada a validade, como procedimento padrão por não ter 

autenticação no documento, e aprovar.  

4. Pedido de troca de orientador 

a. Ronald Serra Jogaib Cabo  - Aprovada a troca de orientação para a Profa. Yona Lopes. 

 

5. Pedidos de prorrogação – Para os pedidos futuros, o orientador deve dar justificativa 

também. Foram aprovados os seguintes adiamentos: 

a. Rosane Bessa – 3 meses 
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b. Juliana Oliveira – 3 meses 

c. Ana Caroline Campos – 3 meses 

d. Antonio Adade  – 3 meses 

e. Olívia Peixoto Diogo – 3 meses 

f. Yasmina El-Heri – 3 meses 

g. Nicholas Soares Leite – 3 meses 

h. Carolina Maria Sodré Campos Amaral – 3 meses 

i. Thobias Antônio Cândido Pereira – 3 meses 

j. Paulo Vinicius Alves de Freitas – 3 meses 

k. Bruno Ramos Sodré - Retirado 

l. Paulo Henrique Barbosa de Souza Pinheiro – 3 meses 

m. Gabriel Marçal Barroso – 3 meses 

n. Nicolas Juan Octávio Piñon de Manfredi – 3 meses 

o. LORENNA BAPTISTA DE OLIVEIRA – 6 meses  

p. André Tiago Queiroz – 6 meses 

q. Pedro Silveira Pisa – 6 meses 

r. Leonardo Pinto de Almeida – 6 meses 

s. Rafhael de Souza Lima – 3 meses 

t. Ronald Serra Jogaib Cabo – 6 meses (caso especial) 

u. Carlos Salvador Gomides – 3 meses 

v. Tiago Abud – 6 meses 

 

6. Pedidos de mobilidade acadêmica; 

a. Tiago Abud – USP  - Aprovado 

 

7. Pedidos de trancamento 

a. Franz Rangel Braga (forms) - Aprovado 

8. Aprovação de pedidos de banca 

a. Bruno Sodré (email)  - Aprovado 

 

b. Carlos Magno dos Santos Torres - Aprovado 

i. 25/02/2021 às 18 horas 

ii. Banca:  

1. Prof. Bruno Borba (presidente, orientador) 

2. Prof. Bruno Henrique Dias (UFJF, coorientador) 

3. Prof. Marcio Zamboti Fortes (UFF-PPGEET) 
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4. Prof. Leonardo de Oliveira Willer (UFJF) 

9. Aprovação de resultado parcial para o curso de doutorado; 

a. Aristóteles Rocha – Aprovado o indeferimento da inscrição. 

10. Prova de inglês do 1º semestre de 2021 – Aprovado o oferecimento da prova. 

a. Data de prova de inglês: 15 de março 

b. Formato: interpretação de texto estilo TOEFL e redação, feitos no moodle do 

Midiacom com trava de tela para o cara não dar copy/paste 

c. Inscrições até o final de fevereiro 

d. Nota acima de 7, aprovado 


