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ATA

 

ATA DA 311ª REUNIÃO/2019 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ENGENHARIA ELÉTRICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

 

Aos oito dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às 09 horas, na Sala Amarela do Anexo Gilberto
Carrijo, da Faculdade de Engenharia Elétrica, Campus Santa Mônica, teve início a 311ª reunião do
COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA do ano em curso, sob a
Presidência do prof. José Roberto Camacho, estando presentes os conselheiros citados no final desta
Ata. Ordem do dia: Item 1. Comunicados: O professor José Roberto Camacho iniciou com a fala de que
esta seria uma reunião em que alguns pontos delicados seriam discu�dos, exemplificando a situação das
bolsas dos discentes Andrei Nakagawa e Silva e Thales Lima Oliveira. Citou-se o volume das dilações de
prazo nas reuniões e os conselheiros relataram que o ideal seria enviar e-mail para os discentes sobre os
prazos regulares de término de mestrado e doutorado e que isto deveria ser feito a par�r de então. O
professor José Rubens pediu a palavra e relatou que o colegiado deverá dar andamento à revisão do
PPgEE. Definiu-se que o professor José Rubens apresentará uma minuta da nova resolução do PPgEE na
próxima reunião. O professor José Roberto Camacho pediu a palavra e acrescentou que haverá uma
reunião em Brasília no mês de setembro sobre a área de Engenharias IV da CAPES. Item 2. Solicitação de
prorrogação do prazo de conclusão do curso de Mestrado do discente Caetano Alcantâra
Borges (11622EEL018). Processo SEI n°: 23117.026862/2019-79: O conselheiro José Rubens pediu a
palavra e ao observar o ar�go apresentado notou-se que se tratava de um ar�go CEEL(Conferência de
Estudos em Engenharia Elétrica), de âmbito regional e reafirmou que a intenção do colegiado é propor a
mudança na regra do programa para que os alunos tenham ao menos um ar�go nacional aprovado em
congresso para fins de aprovação da formação de banca de defesa. No entanto, como a resolução ainda
não foi revista, os membros do colegiado aprovaram por unanimidade a dilação, a par�r do dia
29/03/2019 até 31/07/2019. Item 3. Solicitação de prorrogação do prazo de conclusão do curso de
Doutorado da discente Kelly Chris�na de Faria (11413EEL006). Processo SEI n°: 23117.034664/2019-89:
Os membros do colegiado optaram por devolver o processo para o orientador, pois o cronograma
apresentado está desatualizado e não ficou claro quando foi a data da qualificação. Item 4. Solicitação de
prorrogação do prazo de conclusão do curso de Doutorado da discente Gabriela Vieira
Lima (11523EEL012), processo SEI n°: 23117.038550/2019-16: Aprovado por unanimidade a par�r de
17/08/2019 até 30/11/2019. Item 5. Solicitação de transferência de orientação do Prof. Gilberto Arantes
Carrijo para o Professor João Ba�sta Destro Filho da discente Izabella Nonato Oliveira Lima: Aprovado por
unanimidade.  Item 6. Solicitação do docente Aniel Silva de Morais para orientar os seguintes discentes
de mestrado: Juliano de Faria Andrade, Douglas Rosa Corrêa, Luís Ricardo Cândido Côrtes,  Willian Santos
Silva, Iago Simões, Jean Carlos de Oliveira, Leonildo Costa e Silva, Aline de Cássia Magalhães, Alexandre
Henrique Pereira Tavares, e a discente de doutorado Gabriela Vieira Lima: Aprovado por unanimidade.
Item 7. Solicitação do docente Luciano Cou�nho Gomes para orientar os discentes de doutorado
Wamberton Gabriel de Souza (11613EEL012) e Rooney Ribeiro Albuquerque Coelho, Artur de Almeida
Rios (discente de mestrado), e Thiago Berger Canuto Alves (discente de doutorado), desde que seja
acionado para decidir sobre o seu rumo no programa: Aprovado por unanimidade. Ressaltou-se que a
Coordenação do PPgEE enviará e-mail para o Professor Luciano Cou�nho Gomes para que seja decidido o
prazo de dilação de prazo do discente Thiago Berger Canuto Alves. Item 8. Solicitação do docente Alan
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Petrônio Pinheiro para orientar o discente Frederico Duarte Fagundes (doutorado) e, Aline Mara Oliveira
(Mestrado): Os conselheiros decidiram que o processo será devolvido para que seja feito um pedido
formal do docente Alan Petrônio, haja vista que a solicitação foi realizada informalmente pelo an�go
orientador, Professor Márcio José da Cunha. Item 9: Solicitação do docente Ernane Antônio Alves Coelho
para orientar a discente de mestrado Cecília Carneiro e Silva: Decidiu-se que o processo será devolvido
para o an�go orientador, Professor Márcio José da Cunha para que seja alinhado junto à discente a
preferência em relação à orientação, haja vista que o Professor Ernane não foi comunicado formalmente.
Item 10. Solicitação do docente Keiji Yamanaka para orientar os seguintes discentes de mestrado:
Thompson Soares Tacon, Fernando Bele�, e os discentes de doutorado Rafael Monteiro Jorge Alves de
Souza e Luis Paulo Fagundes: Optou-se por devolver o processo ao Professor Keiji Yamanaka para que seja
feita uma solicitação formal de orientação junto ao PPgEE, haja vista que foi decidido de maneira
informal junto ao professor Aniel Silva de Morais. Item 11. Solicitação dos docentes José Rubens Macedo
Junior e Ivan Nunes Santos para orientar a discente de mestrado Isabela França Novais: Aprovado por
unanimidade a orientação pelo Professor José Rubens Macedo Júnior, visto que o mesmo já havia
comunicado o Professor Ivan que já havia alinhado com a discente a referida orientação. Item 12.
Solicitação de desligamento do discente Gilson Fonseca Peres Filho e Victor Hugo Gimenes Fraga, do
docente Aniel Silva de Morais: Aprovado por unanimidade. Item 13. Solicitação de desligamento do
discente Fagner Luiz dos Anjos Santos do docente Luciano Cou�nho Gomes: Optou-se por devolver o
processo para o Professor Luciano Cou�nho Gomes para que seja feito um pedido formal junto ao PPgEE.
Item 14. Solicitação de desligamento do discente Marco Antônio Maciel Pereira (DINTER), do docente
Alexandre Cardoso: Aprovado por unanimidade.  Item 15. Solicitação de desligamento do discente
Alexander Bento Melo, do docente Márcio José da Cunha: Aprovado por unanimidade. Item 16.
Solicitação de desligamento do discente Guilherme Ferreira Diniz e Dhébora Sayonara de Morais Severo
orientandos do docente Luciano Cou�nho Gomes: Aprovado por unanimidade. Item 17. Solicitação de
desligamento do discente Willian Fernando Farias da Silva, do docente Luciano Cou�nho Gomes:
Aprovado por unanimidade. Item 18. Cancelamento e devolução de valores percebidos pelos discentes
Andrei Nakagawa Silva e Thales Lima Oliveira: Os membros do Colegiado optaram pelo corte das bolsas
dos discentes supracitados e pela comunicação da decisão à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
para que as medidas legais de devolução ou não dos valores percebidos indevidamente sejam tomadas.
Item 19. Recurso do discente Carlos Renato Noli para solicitação de cancelamento do processo de
desligamento no programa: Os membros do Colegiado indeferiram o pedido, haja vista que o discente já
havia sido comunicado do desligamento no dia 5 de abril de 2018, conforme ele mesmo anexou a carta
ao seu recurso e pelo fato de não ter se apresentado anteriormente à Coordenação do PPgEE, já havia
sido decidido em reunião anterior deste colegiado, o desligamento, não restando, portanto, decisão
retroa�va. Item 20. Indicação de docentes para composição da comissão de bolsas (edital de
implementação e processo de renovação de bolsas): Os conselheiros decidiram que os docentes que
deverão compor a comissão serão os Professores: Ivan Nunes Santos (presidente), Ernane Antônio Alves
Coelho e Aniel Silva de Morais. Item 21. Indicação de docentes para composição da comissão de análise
do Edital 038/2019-2 do Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica: Os conselheiros decidiram
que os docentes que irão compor esta comissão serão os Professores: Luiz Carlos Gomes de Freitas, Alan
Petrônio Pinheiro e Luciano Cou�nho Gomes. Item 22. Outros assuntos: Solicitação de prorrogação do
prazo de conclusão do curso de Doutorado de Isabela Marques Miziara (11413EEL010), processo SEI nº
23117.039447/2019-85: Aprovado por unanimidade a par�r de 31/03/2019 até 31/05/2019. Solicitação
de prorrogação de prazo retroa�va do discente André Bevilaqua (11513EEL009): Aprovado por
unanimidade a par�r de 28/03/2015 até 26/04/2019. O conselheiro José Rubens pediu a palavra e
ressaltou que o processo das coorientações encontra-se bloqueado, haja vista que há uma grande
demanda de solicitação de coorientações e que foi realizada consulta prévia ao Pró-Reitor de Pós-
Graduação e à CAPES, sendo que não �veram uma resposta que esclarecesse o impacto destas
coordenações para o conceito do PPgEE e decidiu-se que o assunto será melhor discu�do nas próximas
reuniões deste colegiado. Por fim, após consulta realizada à PROPP, decidiu-se que o professor Hélder de
Paula poderá orientar os alunos de Doutorado do PPgEE, visto que já havia orientado e defendido outros
discentes em outro programa. Às 10 horas e 50 minutos, foi encerrada a reunião e, para constar, lavrei
esta que, após lida e aprovada, será assinada por mim, José Roberto Camacho, na qualidade de
Presidente, e demais membros do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica. 
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Prof. José Roberto Camacho (PhD)

Prof. José Rubens Macedo Junior (Dr)

Prof. Aniel Silva de Morais (Dr)

Prof. Alexandre Cardoso (Dr)

Prof. Ernane Antônio Alves Coelho (Dr)

Camila Davi Ramos (MSc)

 

 

Documento assinado eletronicamente por Aniel Silva de Morais, Membro de Colegiado, em
13/05/2019, às 19:32, 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
14/05/2019, às 11:02, 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, Presidente, em 14/05/2019, às
13:15, 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
16/05/2019, às 16:58, 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, Membro de Colegiado, em
16/05/2019, às 17:24, 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 Alexandre Cardoso, Membro de Colegiado, em
17/05/2019, às 09:31, 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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