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ATA

 

ATA DA 310ª REUNIÃO/2019 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ENGENHARIA ELÉTRICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

 

Em 5 de abril de 2019, às 08:30 horas, na Secretaria do PPgEE, Prédio 3N do Campus Santa Mônica, teve
início a 310ª reunião do COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA do
ano em curso, sob a Presidência do prof. José Rubens Macedo Junior, estando presentes os
conselheiros citados no final desta Ata. Jus�ficada a ausência do prof. José Roberto Camacho.

 

Ordem do dia: 

Item 1. Comunicados: Não houve comunicados. Item 2. Solicitação de transferência de orientação do
Prof. Alexandre Cardoso para o Professor Keiji Yamanaka do discente Milton Miranda Neto: Aprovado por
unanimidade.  Item 3. Solicitação de prorrogação do prazo de conclusão do curso de Mestrado do
discente Effrain Roney Bernardes (11712EEL004). Processo SEI n°: 23117.022197/2019-44: Aprovada
dilação de prazo por 6 meses. Item 4. Solicitação de prorrogação do prazo de conclusão do curso de
Doutorado do discente Eudinei de Oliveira Silva (11413EEL003), processo SEI n°: 23117.024759/2019-94,
e solicitação de aprovação de banca de qualificação para o doutorado: considerando-se a aposentadoria
do prof. Luciano Mar�ns Neto, o colegiado indicou que o processo deverá ser reenviado após a definição
da indicação do novo orientador do discente. Item 5. Solicitação de prorrogação do prazo de conclusão
do curso de Doutorado da discente Cris�ane de Fá�ma dos Santos Cardoso (11413EEL001), processo SEI
n°: 23117.024753/2019-17: Aprovada dilação por 6 meses. Item 6. Solicitação de prorrogação do prazo
de conclusão do curso de Doutorado do discente Eduardo Silva Vasconcelos (11413EEL002): Aprovada
dilação por 6 meses. Item 7. Solicitação de prorrogação do prazo de conclusão do curso de Doutorado do
discente Danilo Vieira da Cunha (11513EEL002), processo SEI n° 23117.024754/2019-61: Aprovada
dilação por 6 meses. Item 8. Solicitação de prorrogação do prazo de conclusão do curso de Doutorado do
discente Marcos Campos (11223EEL012), processo SEI n° 23117.012816/2019-92: Aprovada dilação por 6
meses. Item 9. Solicitação do docente Edgar Silva Junior para ingresso no programa de pós-doutorado: o
colegiado solicitou que o processo seja devolvido ao requerente para inclusão de documento de
formalização de interesse por parte do supervisor, assim como inclusão da Carta de Compromisso e
demais informações per�nentes, conforme link (h�p://www.propp.ufu.br/procedimento/procedimentos-
para-o-programa-de-pos-doutorado-da-universidade-federal-de-uberlandia). Item 10. Análise da
transferência de orientações e homologação de coorientações, em decorrência do novo quadro docente
do PPgEE: o colegiado definiu que para aqueles discentes cujos orientadores foram recentemente
descredenciados do PPgEE (ou aposentados), será realizada uma consulta às respec�vas Linhas de
Pesquisa sobre a indicação do novo professor orientador para cada discente. Adicionalmente, definiu-se
que os docentes descredenciados em 2019 serão automa�camente levados à condição de coorientadores
de seus ex-orientados. Sobre os pedidos de coorientação em posse do PPgEE, recebidos desde o final de
2018, o coordenador do PPgEE  informou que, após diversas consultas, ainda não há subsídios para uma
correta avaliação do impacto dessas nomeações para a qualidade do Programa. De comum acordo com
os demais membros do Colegiado, ficou definido que serão realizadas novas avaliações sobre a questão,
antes da análise dos pedidos. Item 11. Solicitação de transferência de orientação do Prof. Luciano
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Cou�nho Gomes para o prof. Hélder de Paula dos discentes André Mendonça Alzamora, Caio Eduardo
Silva, Francisco de Assis Dias, Isabela Oliveira Zaparoli, processo SEI n° 23117.025066/2019-19: após
discussões, avaliações e consultas à regulamentação vigente, o colegiado definiu que a transferência da
orientação do aluno de mestrado (André Mendonça Alzamora) para o prof. Hélder de Paula pode ser
realizada imediatamente. No entanto, a transferência de orientação dos alunos de doutorado (Caio
Eduardo Silva, Francisco de Assis Dias e Isabela Oliveira Zaparoli) será objeto de consulta à PROPP, uma
vez que o prof. Hélder de Paula não possui orientações de mestrado concluídas neste Programa (apesar
de possuir orientações de mestrado concluídas em outro PPg). Item 12. Solicitação de aprovação de
matrícula no programa de pó-graduação em Engenharia Elétrica, do discente Gabriel Fernandes Cyrino,
caso tenha sido aprovado na banca de defesa de dissertação de mestrado agendada para o dia
27/03/2019: o solicitação foi aprovada pelo Colegiado por unanimidade, de forma que a Secretaria do
PPgEE deverá proceder com os encaminhamentos devidos ao processo.  Item 13. Revisão da Resolução
04/2007 (e 04/2010) do CONPEP: o prof. José Rubens lembrou aos colegas da necessidade de revisão do
conteúdo das referidas resoluções, de forma a atualizar as regras do Programa com base nas úl�mas
portarias publicadas pelo PPgEE, assim como nas necessidades do Programa frente à regras da
CAPES. Com a anuência de todos, será produzida uma minuta de Resolução, a qual será enviada para
análises, considerações e discussões por parte de todos os membros do Colegiado. Item 14. Outros
assuntos: (i) Solicitação de prorrogação do prazo de conclusão do curso de Mestrado da discente Michelly
da Silva Lima: Aprovada dilação de prazo por 3 meses. (ii) Solicitação de prorrogação do prazo de
conclusão do curso de Mestrado do discente Diego Luiz Monteiro Costa: Aprovada dilação de prazo por 3
meses. (iii) Solicitação de transferência de orientação do Prof. Antônio Cláudio Paschoarelli Veiga para o
Professor Eduardo Lázaro Mar�ns Naves do discente Guilherme Fernandes de Souza Miguel: Aprovado
por unanimidade. 

 

Às 10 horas e 15 minutos, foi encerrada a reunião e, para constar, lavrei esta que, após lida e aprovada,
será assinada por mim, José Rubens Macedo Junior, na qualidade de Presidente, e demais membros do
Colegiado do Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica. 

 

                                                                                                                                                                                             
                                 Uberlândia, 5 de abril de 2019.

 

Prof. Dr. José Rubens Macedo Junior

Prof. Dr. Ernane Antônio Alves Coelho

Prof. Dr. Alexandre Cardoso

Prof. Dr. José Roberto Camacho (ausência jus�ficada)

Camila Davi Ramos

Documento assinado eletronicamente por José Rubens Macedo Junior, Presidente, em 07/04/2019,
às 19:29, 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 Alexandre Cardoso, Membro de Colegiado, em
08/04/2019, às 06:08, 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 Camila Davi Ramos, Membro de Colegiado, em
08/04/2019, às 07:19, 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
08/04/2019, às 08:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
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Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1151158 e
o código CRC A9B3CE1D.
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