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Ata da 104a Reunião de Colegiado dos Cursos de Mestrado e Doutorado em Engenharia 

Elétrica e Telecomunicações 

 

Data: 14 de junho de 2022 – 14 h 

Presentes: Natalia Fernandes, Márcio Fortes, Alessandro Milano, Guilherme Sotelo, Diogo 

Mattos, Hypolito José Kalinowski, Matheus Leite, Maurício da Silva, Tadeu Ferreira 

 

Informes 

1. GCUBS – doutorado sanduíche; 

a. Profa. Natalia fez a inscrição do PPGEET, aceitando receber os candidatos 

listados relativos às áreas de Engenharia Elétrica e Engenharia de 

Telecomunicações. Caso algum desses candidatos seja selecionado, passará um 

período de sanduíche no PPGEET com o grupo de pesquisa mais próximo de 

sua temática. 

2. Processo seletivo para o mestrado – acompanhamento; 

a. Próximas datas: 14/06  - Escala de defesas 

3. Processo de diploma – Mudanças e complicações; 

a. A Profa. Natalia modificará o modelo de ata para que conste que ela, por si só, 

não é suficiente para realizar o pedido de diploma; 

b. A Profa. Natalia verificará com a PROPI se existe algum problema com as 

assinaturas nas teses e dissertações que estão públicas na web, pois isso 

poderia ferir a privacidade dos dados dos membros da banca. 

4. Bolsa de mestrado da reitoria; 

a. PPGEET ganhou 1 bolsa de mestrado – ainda não está disponível. 

5. Prestação de contas; 

a. PROAP: ainda temos disponível R$34.768,26. 

6. Prova de inglês; 

a. 27/06/22 – 14 às 16hs – Os dados serão divulgados para alunos pela secretaria. 

7. Pedidos material de consumo de secretaria. 

a. Os professores que tiverem interesse em abastecer seus laboratórios de 

pesquisa com material de escritório, encaminhar pedidos até o final do mês 

(30/06/22) para o e-mail da secretaria. 
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Deliberações 

 

1. Aprovação da ata da 102ª Reunião do Colegiado;  - Aprovado 

2. Aprovação da ata da 103ª Reunião do Colegiado – Reunião extraordinária;  - Aprovado 

3. Processos de revalidação de diploma; 

a. MOHAMMADHOSEIN SABZALIAN  

i. A comissão observou que faltam documentos e a está avaliando procedimentos para 

tratar a questão. Cabe ressaltar que é a 1ª vez que o programa realiza esse tipo de 

análise e que existe o questionamento do colegiado sobre a viabilidade de o curso 

emitir tais pareceres, dado que a CAPES ainda não emitiu nenhuma avaliação sobre 

o curso de doutorado e o PPGEET ainda não emitiu nenhum diploma de doutorado. 

A comissão também está definindo procedimentos para a avaliação de pedidos de 

revalidação, o que atrasou a avaliação do pedido. A Profa. Natalia irá encaminhar os 

questionamentos da comissão e do colegiado à PROPPI. 

4. Novo pedido de revalidação – definição de comissão - Aprovado 

a. Juan Ramón Camarillo Peñaranda – Doutorado – Sistemas de energia 

i. Comissão: Márcio Zamboti Fortes (Presidente), Ângelo Cesar Colombini e Guilherme 

Gonçalves Sotelo 

b. WAINER DA SILVEIRA E SILVA – Doutorado – Sistemas de telecomunicações  

i. A Profa. Natalia deve retornar o pedido para a reitoria pedindo a documentação 

apropriada.  

ii. Comissão: Natalia Castro Fernandes (Presidente), Leni Joaquim de Matos e Hypolito 

José Kalinowski 

 

5. Resolução de aproveitamento de disciplinas; - Aprovado 

a. Rever alunos que fizeram mestrado fora que foram aprovados com mais de 1/3 – Resolver 

caso a caso com orientadores. 

 

6. Novo currículo corrigido; - Aprovado  

7. Aproveitamento de disciplina 

a. PEDRO VIEIRA - Aprovado 

8. Edital de bolsas 2022-2; -  Retirado de pauta 
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9. Resultado do processo seletivo para o doutorado; - Aprovado, restrito ao envio do plano de trabalho 

no padrão definido no edital. 

a. Candidato Carlos Henriques Ventura do Rosário Oliveira – Nota 7,8 

10. Aproveitamento de língua estrangeira; - Negado, pois não está de acordo com a Resolução No 

05/2018 do PPGEET. 

a. Felipe Hugo Braga Bittar 

11. Prorrogação de prazo – Aprovados os pedidos com o prazo indicado, contado sempre a partir do fim 

do prazo regulamentar e não da data da reunião. 

a. Beatriz Silva Abdalla – 3 meses  

b. Maristela Ciara Ribeiro Alves – 3 meses 

c. VINICIUS PEIXOTO MEDINA – 3 meses 

d. João Carlos Gonçalves Martinho – 3 meses 

e. Delcio Francisco – 3 meses 

f. Rubens Lucian da Silva Corrêa – Qualificação de doutorados – 3 meses 

g. Eduardo Ribeiro de Moraes – 3 meses 

h. Laila Jorge de Sousa – 3 meses  

i. Raquel de Luca Mattos -  3 meses 

12. Pedidos de financiamento (Verba FAPERJ) - Aprovado 

a. Profa. Vanessa Magri – Serviço de manutenção da prototipadora de uso comum no 

programa. -Valor do serviço: R$ 6.850,00 

i. Peças serão pagas com projeto de pesquisa do Prof. Tadeu. 

 

 

 


