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ATA DA 319ª REUNIÃO/2019 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ENGENHARIA ELÉTRICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

 

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às 9 horas e 15 minutos, na Sala das
Coordenações da Graduação da Faculdade de Engenharia Elétrica, Campus Santa Mônica, teve início a
319ª 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
Membros citados no final desta Ata. Ordem do dia: Item 1. Comunicados: o Professor José Roberto
Camacho iniciou a reunião solicitando que seja reforçado, junto aos docentes do Programa, a necessidade de
uma leitura atenta das normas constantes no Regulamento do Programa de Pós-graduação em Engenharia
Elétrica, a fim de que o corpo docente mantenha-se atualizado de suas disposições. Item 2. Solicitação de
emissão do Certificado de Especialista em Ciências do requerente Alexandre Campos (23117.070110/2019-
45): deferiu-se a solicitação do processo em apreço, designando o docente Alexandre Cardoso como
orientador do interessado. O orientador acompanhará o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso
e, julgando-o apto, solicitará ao presente Colegiado a marcação da banca examinadora. Ao fim,
preenchendo o interessado os requisitos para obtenção do título, conceder-se-á o Certificado de Especialista
em Processamento da Informação. Item 3. Aprovação da Decisão Administrativa 9, tomada em caráter ad
referendum, referente à inscrição do discente Gabriel Fernandes Cyrino (11913EEL011), orientado pelo
docente Alexandre Cardoso, para o CAPES/PrInt (23117.094305/2019-81): aprovada por unanimidade. Item
4. Solicitação de prorrogação do prazo de conclusão do curso de Mestrado do discente Gustavo Lopes
Camargos (11522EEL006) (23117.095432/2019-05): aprovada por unanimidade de 01/06/2018 a
02/12/2019, estabelecendo-se como prazo final. Item 5. Aprovação da banca de Mestrado do discente
Gustavo Lopes Camargos (11522EEL006), orientando do docente Paulo Roberto Guardieiro
(23117.095301/2019-10): aprovada por unanimidade com a composição sugerida pelo orientador. Item
6. Solicitação de prorrogação do prazo de conclusão do curso de Doutorado do discente Eduardo Silva
Vasconcelos (11413EEL002) (23117.096024/2019-62): ao analisar os autos do processo, o Colegiado
deliberou, unanimamente, por não conceder a prorrogação de prazo solicitada. O referido discente já usufruiu
de duas outras prorrogações, deliberadas nas 289ª e 310ª reuniões deste Colegiado, sendo que a última
concessão findou em 05/10/2019. Decidiu-se, ademais, por desligá-lo do curso, assegurando todas as
formalidades necessárias para o regular trâmite. Item 7. Aprovação da banca de Doutorado do discente
Eduardo Silva Vasconcelos (11413EEL002), orientando do docente Gilberto Arantes Carrijo
(23117.096028/2019-41): conforme deliberado no item anterior, o discente será desligado do Programa.
Além dos motivos que justificaram a não concessão da prorrogação de prazo, restando prejudicado o pedido
de defesa, o artigo publicado, requisito para que a banca examinadora seja marcada, não contempla o tema
discorrido na tese, sendo ainda o interessado seu terceiro autor. Item 8. Validação do relatório final de
atividades do discente de pós-doutorado Pedro Kiszka Júnior (1181XPOS056), sob supervisão do
docente Luciano Vieira Lima, e autorização para emissão de certificado (23117.096159/2019-28): o docente
Paulo Roberto Guardieiro foi designado como relator do processo em apreço e deverá emitir seu parecer a
fim de que seja avaliado na próxima reunião. Item 9. Validação do relatório final de atividades do discente
de pós-doutorado Raul Vitor Arantes Monteiro (1171XPOS066), sob supervisão do docente Geraldo Caixeta
Guimarães, e autorização para emissão de certificado (23117.095417/2019-59): o docente Aniel Silva de
Morais foi designado como relator do processo em apreço e deverá emitir seu parecer a fim de que seja
avaliado na próxima reunião. Item 10. Solicitação de coorientação de trabalho de pesquisa do docente



Sandro Adriano Fasolo, UFSJR, por parte do docente Antonio Claudio Paschoarelli Veiga: aprovada por
unanimidade, uma vez que a coorientação de que trata este item contempla os requisitos estabelecidos pelo
presente órgão para coorientações, a saber: tratar-se de efetiva complementação de conhecimento, a
instituição a qual o coorientador estiver vinculado ter prestígio na área e haver projeto associado com o
Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica. Item 11. Formação da Comissão de Autoavaliação
(23117.096940/2019-01): com o intuito de atender à solicitação da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES), institui-se a Comissão de Autoavaliação do Programa de Pós-graduação
em Engenharia Elétrica, composta pelos membros Giordanni da Silva Troncha, representante
discente; Cinara Fagundes Paranhos Mattos, representante da Secretaria; Rubens Aparecido Assunção,
representante técnico; José Rubens Macedo Júnior, Ernane Antônio Alves Coelho e Alexandre Cardoso,
representantes docentes da Pós-graduação; Carlos Augusto Bissochi Júnior, representante docente da
Graduação; Ivan Nunes da Silva, Gustavo Malagoli Buatti e Guilherme Costa Ayres Tolentino,
representantes externos. Item 12. Solicitação do discente Luis Paulo Fagundes (11713EEL008) para
aproveitamento de créditos de disciplinas cursadas em outros Programas de Pós-Graduação
(23117.085464/2019-94): aprovada por unanimidade, uma vez que haja manifestação do orientador
anuindo. Item 13. Solicitação de mudança de orientação do discente Edson Farias dos Santos Junior
(11812EEL005), então orientando do Alexandre Cardoso, para o Eduardo Lázaro Martins Naves: aprovada
por unanimidade. Item 14. Solicitação de orientação dos discentes Luis Paulo Fagundes (11713EEL008)
e Rafael Monteiro Jorge Alves de Souza (11713EEL011) por parte do docente Aniel Silva de Morais:
aprovada por unanimidade, exigindo-se a anuência do docente Keiji Yamanaka a fim de que a transferência
de orientação do discente Rafael Monteiro Jorge Alves de Souza seja efetivada. Item 15. Solicitação de
desligamento da discente Mariana Nalesso Gonçalves (11823EEL005), orientanda do docente José Roberto
Camacho: aprovada por unanimidade. Item 16. Solicitação de desligamento do discente Gilson Fonseca
Peres Filho (11523EEL006), orientando do docente Fábio Vincenzi Romualdo da Silva: aprovada por
unanimidade. Item 17. Solicitação de desligamento da discente Bárbara Miranda Nogueira (11722EEL002),
orientanda do docente Gilberto Arantes Carrijo: aprovada por unanimidade. Item 18. Solicitação de
desligamento do discente Rafael Sampaio Rocha Machado (11722EEL009), orientando do docente Paulo
Roberto Guardieiro: aprovada por unanimidade. Item 19. Solicitação de desligamento do discente Márcio da
Silva Maciel (11612EEL012), orientando do docente Paulo Roberto Guardieiro: aprovada por
unanimidade. Item 20. Solicitação de desligamento do discente Leonardo Caixeta Dias
(11822EEL005), orientando do docente Paulo Roberto Guardieiro: aprovada por unanimidade. Item 21.
Minuta de alteração da Resolução do Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica. Relatores: José
Rubens Macedo Junior e Alexandre Cardoso (23117.096425/2019-12): após atenta leitura dos itens alterados,
deliberou-se pela aprovação da Minuta de Alteração de Resolução Versão 7. Tal versão será, então,
submetida para análise do Conselho da Faculdade de Engenharia Elétrica. Item 22. Proposta do Coordenador
do Programa de Pós-Graduação, José Roberto Camacho, para haja limitação da quantidade de orientandos
por professor: decidiu-se por apurar os dados que dizem respeito ao Programa, tais como quantidade de
discentes e docentes, bem como o impacto de orientações bem sucedidas no prestígio do Programa,
independentemente da quantidade por professor, para então deliberar a respeito. Item 23. Outros
assuntos: não houve. Às 10 horas e 44 minutos foi encerrada a reunião e, para constar, lavrei esta que, após
lida e aprovada, será assinada por mim, Caio Victor Alves Siqueira, na qualidade de Secretário, pelo
Presidente e pelos demais Membros do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica.

 

Prof. José Roberto Camacho (PhD)

Prof. José Rubens Macedo Junior (Dr)

Prof. Aniel Silva de Morais (Dr)

Prof. Alexandre Cardoso (Dr)

Prof. Luiz Carlos Gomes de Freitas (Dr) (Ausência não justificada)

Giordanni da Silva Troncha (MSc)

Caio Victor Alves Siqueira



Documento assinado eletronicamente por Aniel Silva de Morais, Membro de Colegiado, em
13/11/2019, às 09:12, 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
13/11/2019, às 12:44, 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
14/11/2019, 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 Caio Victor Alves Siqueira, Secretário(a), em 18/11/2019,
às 09:33, 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 19/11/2019, às
08:16, 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 Giordanni Silva Troncha, Membro de Colegiado, em
21/11/2019, às 08:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
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 1674272 e
o código CRC 05CB294F.
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