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ATA

 

ATA DA 308ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA
ELÉTRICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

 

Aos onze dias do mês de março de dois mil e dezenove, às 08:00 horas, na Sala Amarela do anexo do
Prédio 3N, Avenida João Naves de Ávila no 2121, nesta cidade, teve início a trecentésima oitava reunião
do Colegiado de Curso do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal
de Uberlândia, sob a Presidência do Coordenador do PPgEE, prof. José Rubens Macedo Junior, estando
presentes os seguintes membros: prof. Ernane Antônio Alves Coelho, prof. José Roberto Camacho, prof.
Alexandre Cardoso, prof. Márcio José da Cunha (ausência jus�ficada) e Camila Davi Ramos (ausência
jus�ficada), representante dos discentes. Os trabalhos transcorreram na seguinte ordem. Item
1. Comunicados. Não houve comunicados. Item 2. Deliberação sobre as candidaturas de missões
estrangeiras recebidas no âmbito do Edital CAPES PrInt 041/2018, em conformidade com o Programa
Ins�tucional de Internacionalização UFU-CAPES PrInt. Foram recebidos dois projetos, os quais foram
apreciados conforme relevância e par�cipação social durante o plano de execução. Após análise dos
referidos projetos, os membros do Colegiado aprovaram as duas propostas recebidas, na seguinte ordem
de prioridade: Em 1º lugar, foi escolhida a missão de trabalho in�tulada “Realidade Virtual para a
Reabilitação de Pacientes de Doença de Parkinson e AVC”, a ser realizada nos Estados Unidos, com a
par�cipação dos professores Alexandre Cardoso e Edgard Afonso Lamounier Júnior. Em 2º lugar, foi
escolhida a missão de trabalho in�tulada “Cooperação técnica e cien�fica com o grupo de pesquisa de
Engenharia Neural e Cogni�va do Centro de Automação e Robó�ca do Conselho Superior de
Inves�gações Cien�ficas (CSIC), em Madri, Espanha”, com a par�cipação do professor Adriano de Oliveira
Andrade. O critério de ranqueamento definido pelos membros do Colegiado, priorizou as missões cujos
resultados possam ser futuramente auferidos no âmbito do próprio PPgEE. O ranqueamento foi aprovado
com uma abstenção. Item 3(a).  Outros assuntos. Solicitação de prorrogação do prazo de conclusão do
curso de Mestrado do discente Augusto Mendes da Costa (11712EEL015). Aprovada dilação de prazo até
30 de abril de 2019. Item 3(b).  Outros assuntos.   Solicitação de prorrogação do prazo de conclusão do
curso de Doutorado da discente Ana Cláudia Frontarolli (11123EEL002). Aprovada dilação de prazo até 31
de dezembro de 2019. Item 3(c).  Outros assuntos. Solicitação recebida por parte do prof. Eduardo Lázaro
Mar�ns Naves, na qual, no âmbito da Chamada UFU no 01/2019 “Cátedras Franco-Brasileiras na UFU”, foi
apresentada proposta in�tulada “Interface de Contrôle Universelle Pour Personnes Handicapées à Base
de Signaux Physiologiques”, a ser desenvolvida no período de agosto a setembro de 2019 (2 meses). O
tema do projeto se relaciona com a Grande Área do Projeto PrInt UFU: “Dinâmica Social, Qualidade de
Vida e Saúde”, junto ao Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica. Após análise do projeto
apresentado, a solicitação foi aprovada por unanimidade pelos membros do Colegiado. Entretanto, os
membros do Colegiado afirmaram ainda que tal aprovação está vinculada tão somente à Chamada UFU
no 01/2019 “Cátedras Franco-Brasileiras na UFU”, sendo que para par�cipação específica no Edital UFU
no 01/2019, referente ao Programa Ins�tucional de Internacionalização UFU-CAPES.PrInt, o mesmo
projeto deverá ser novamente apresentado, juntamente com as demais candidaturas de projeto, visando
o ranqueamento dos projetos recebidos conforme critérios a serem definidos pelo Colegiado do PPgEE,
nos prazos definidos no mesmo Edital. Item 3(d).  Outros assuntos. O prof. José Rubens Macedo Junior,
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atual coordenador do PPgEE, pediu a palavra e informou aos membros do Colegiado seu desejo de
desligamento do cargo de Coordenador do Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica, em
função de mo�vos pessoais, familiares e de saúde. Os membros do Colegiado entenderam prontamente
os mo�vos apresentados. Na sequência, foi sugerida a indicação do prof. José Roberto Camacho para a
função de coordenador do PPgEE, em caráter pro-tempore, até o término do atual mandato, a ser
concluído em julho de 2019. O prof. José Roberto Camacho aceitou a indicação, solicitando que o início
de sua gestão ocorra a par�r de 15 de abril de 2019, em função de afastamento para viagem ao exterior.
Assim sendo, ficou definido que a referida indicação será enviada, juntamente com o pedido de
desligamento do atual coordenador, ao Diretor da Faculdade de Engenharia Elétrica. Nada mais havendo
a tratar, o Coordenador deu por encerrada a reunião agradecendo a todos os presentes e eu, Patrícia
Ferreira Fernandes da Cruz, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim
secretária, pelo Senhor Presidente Prof. Dr. José Rubens Macedo Junior (Coordenador), e demais
membros do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica.

 

Prof. José Rubens Macedo Junior (Presidente)

Prof. Ernane Antônio Alves Coelho

Prof. Alexandre Cardoso

Prof. José Roberto Camacho

Patrícia Ferreira Fernandes da Cruz (Secretária)

 

 

                           

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Cardoso, Membro de Colegiado, em
13/03/2019, às 08:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ernane Antonio Alves Coelho, Membro de Colegiado, em
13/03/2019, às 09:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Patricia Ferreira Fernandes da Cruz, Secretário(a), em
13/03/2019, às 10:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por José Roberto Camacho, Membro de Colegiado, em
13/03/2019, às 10:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por José Rubens Macedo Junior, Presidente, em 14/03/2019,
às 08:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.
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