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ATA DA 320ª REUNIÃO/2019 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE UBERLÂNDIA

 

Aos vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às 9 horas e 20 minutos, na Sala das Coordenações da Graduação da Faculdade de
Engenharia Elétrica, Campus Santa Mônica, teve início a 320ª 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 relatando a situação do discente do
Programa Glauber George Coelho de Luna (11412EEL005), constante no Processo SEI 23117.098456/2019-16, que figura como parte no
processo que trata do ressarcimento ao erário em virtude de valores recebidos pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais
(FAPEMIG) para conclusão do curso de mestrado, que não ocorreu. O Colegiado deliberou que o orientador do referido discente, o docente
Geraldo Caixeta Guimarães, deve manifestar-se acerca dos autos para que o tópico seja discutido na próxima reunião. Disse ainda que é necessário
que outro lugar seja selecionado para a aplicação das provas dos processos seletivos futuros, haja visto que a infraestrutura do Anfiteatro do Bloco
1E não é propícia. Item 2. Solicitação de prorrogação do prazo de conclusão do curso de Mestrado do discente Juliano de Faria
Andrade (11812EEL009) (23117.097742/2019-56): aprovada por unanimidade de 29/02/2020 a 30/04/2020. Item 3. Solicitação de prorrogação do
prazo de conclusão do curso de Mestrado da discente Aline de Cássia Magalhães (11812EEL013) (23117.098937/2019-13): aprovada por
unanimidade de 29/02/2020 a 29/08/2020, estabelecendo-se como prazo final. Item 4. Solicitação de prorrogação do prazo de conclusão do
curso de Mestrado do discente Mauricio José Aureliano Júnior (11712EEL011) (23117.099103/2019-25): aprovada por unanimidade de
03/03/2019 a 31/12/2019, estabelecendo-se como prazo final. Item 5. Solicitação de prorrogação do prazo de conclusão do curso de
Mestrado do discente André Luiz Barroso (11622EEL001) (23117.099281/2019-56): aprovada por unanimidade de 31/07/2018 a 31/05/2020,
estabelecendo-se como prazo final. Item 6. Aprovação do plano de trabalho em estágio docência da discente Aline de Cássia Magalhães
(11812EEL013), sob orientação do docente Aniel Silva de Morais (23117.098556/2019-34): aprovado por unanimidade. Item 7. Aprovação
do plano de trabalho em estágio docência do discente Alexandre Henrique Pereira Tavares (11812EEL012), sob orientação do docente Aniel Silva
de Morais (23117.098555/2019-90): aprovado por unanimidade. Item 8. Validação do relatório final de atividades do pesquisador de pós-
doutorado Raul Vitor Arantes Monteiro (1171XPOS066), sob supervisão do docente Geraldo Caixeta Guimarães, e autorização para emissão de
documento que ateste a conclusão (23117.095417/2019-59 e 23117.098946/2019-12): após o relator do processo, Aniel Silva de Morais, emitir seu
parecer em favor da validação, o Colegiado decidiu validar o relatório e conceder a autorização. Item 9. Validação do relatório final de atividades
do pesquisador de pós-doutorado Fernando Cardoso Melo (1171XPOS069), sob supervisão do docente Luiz Carlos Gomes de Freitas, e
autorização para emissão de documento que ateste a conclusão (23117.098101/2019-19): o Colegiado decidiu validar o relatório e conceder a
autorização. Item 10. Aprovação da banca de Mestrado da discente Ana Lúcia Soares (11722EEL001), orientanda do docente Luiz Carlos Gomes
de Freitas (23117.096953/2019-71): aprovada ad referendum. Item 11. Solicitação de coorientação de trabalho de pesquisa do docente Luís
Cláudio Oliveira Lopes, UFU, por parte do docente Aniel Silva de Morais (23117.096451/2019-41): aprovada por unanimidade, exigindo projeto
que ateste a parceria, havendo efetiva complementação de conhecimento, entre os docentes e que nele conste os objetivos almejados. O projeto
apresentado será usado como referência para futuros pedidos. Item 12. Solicitação de coorientação de trabalho de pesquisa da docente Ana
Cláudia Patrocínio, UFU, por parte do docente Adriano de Oliveira Andrade (23117.099046/2019-84): aprovada por unanimidade, uma vez que há
considerável produção em conjunto atestada por meio de artigos publicados. Item 13. Aprovação da banca de Doutorado do discente Pedro Cunha
Carneiro (11523EEL011), orientando do docente Adriano de Oliveira Andrade (23117.098844/2019-99): aprovada ad referendum. Item
14. Outros assuntos: Aprovação da banca de Mestrado do discente Mauricio José Aureliano Júnior (11712EEL011), orientando do
docente Alexandre Cardoso (23117.100003/2019-59): aprovada por unanimidade. Aprovação da banca de Doutorado da discente Bárbara Gama
da Silva (11623EEL002), orientanda do docente Adriano Alves Pereira (23117.099377/2019-14): aprovada ad referendum. Deliberou-se que as
calculadoras gráficas com sistema de comunicação sem fio terão seu uso proibido para os próximos editais de seleção. Às 10 horas e
32 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)

Giordanni da Silva Troncha (MSc)

Caio Victor Alves Siqueira

Documento assinado eletronicamente por José Roberto Camacho, Presidente, em 25/11/2019, às 14:39, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


Documento assinado eletronicamente por Aniel Silva de Morais, Membro de Colegiado, em 25/11/2019, às 18:02, 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 26/11/2019, às 08:15, 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 Luiz Carlos Gomes de Freitas, Membro de Colegiado, em 26/11/2019, às 09:34, 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 28/11/2019, às 08:36, 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, Membro de Colegiado, em 28/11/2019, às 09:47, 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 28/11/2019, às 10:32, 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 1708683 e o código CRC 30045678.

Referência: Processo nº 23117.096829/2019-14 SEI nº 1708683
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