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ATA DA 321ª REUNIÃO/2019 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ENGENHARIA ELÉTRICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

 

Aos dezenove dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às 9 horas e 15 minutos, na Sala das
Coordenações da Graduação da Faculdade de Engenharia Elétrica, 3N105, Campus Santa Mônica, teve
início a 321ª 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 avisando que só haverá novo encontro do Colegiado do Programa de Pós-graduação em
Engenharia Elétrica (COLPPGEELT) em fevereiro de 2020, em data a se definir a posteriori, por causa das
férias anuais. Item 2. Deliberação acerca do Processo SEI 23117.098456/2019-16, que diz respeito à
devolução dos valores da bolsa de mestrado percebidos irregularmente pelo discente Glauber George
Coelho de Luna (11412EEL005): O Presidente do Colegiado relatou a situação do discente 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. Uma vez que a deliberação da reunião anterior foi cumprida e o orientador Geraldo Caixeta
Guimarães manifestou-se acerca da situação, tendo solicitado o desligamento do discente ainda em
2016, o Colegiado, em observância às normas legais e regimentais, bem como respeitando o Parecer 6 da
Comissão de Bolsas (1708130), decide favoravelmente ao andamento do processo. O discente será
no�ficado e terá o prazo para apresentação de sua defesa disponibilizado, impondo-se a adequação aos
princípios do contraditório e ampla defesa. Item 3. Edital COPEL/FEELT/UFU nº 039/2020-1:
aproveitamento das vagas remanescentes pelos candidatos classificados: deliberou-se que não haverá
aproveitamento das vagas remanescentes a nenhum dos candidatos classificados no processo
sele�vo. Quando o Colegiado decidiu quantas vagas seriam disponibilizadas por Linha de Pesquisa, ainda
na 316ª reunião, houve o estabelecimento de critérios que observavam quantos orientandos em dilação
de prazo cada professor �nha; os que se encontravam em situação irregular, foram penalizados com a
diminuição de vagas ofertadas - situação aplicável à Computação Gráfica. Os docentes que se
encontravam em situação regular, no entanto, não foram penalizados e o pedido de vagas ora
apresentado foi deferido em sua plenitude. A decisão que ul�ma pelo não aproveitamento, portanto,
embasa-se no fito de uniformizar a jurisprudência administra�va e manter a coerência nas deliberações
acordadas, mantendo o número regularmente preenchido de vagas para cada Linha de Pesquisa,
individualmente. Item 4. Edital de bolsas 2020/1: definição de datas e procedimento: após discu�rem
sobre melhorias necessárias a serem implementadas no edital e sobre mudanças nos critérios de
avaliação, decidiu-se por designar o docente Aniel Silva de Morais para ser relator e apresentar sua
proposta em tempo hábil. Item 5. Solicitação de prorrogação do prazo de conclusão do curso de
Mestrado do discente Felipe Augusto Machado Corrêa (11722EEL004) (23117.100251/2019-
08): aprovada por unanimidade de 30/12/2019 a 28/02/2020. Item 6. Solicitação de desvinculação
de orientação do discente de Doutorado Fabrício Montes Silva (11913EEL006) (23117.100215/2019-36):
pedido de desvinculação indeferido, uma vez que o discente goza do direito à vaga no Programa de Pós-
graduação na Linha de Pesquisa pretendida. No entanto, o presente pedido será deferido caso seja



qualificado pela anuência de outro docente do Programa em orientar o discente, havendo, portanto, a
regular troca de orientação. Item 7. Aprovação de visita técnica do discente de Doutorado Diogo
Aparecido Cavalcante de Lima (11923EEL010) ao Ins�tuto de Ensino e Pesquisa - INSPER com recursos da
Coordenação do Programa (23117.100240/2019-10): aprovado por unanimidade, uma vez que o discente
em questão não usufrui de bolsa de Pesquisa e Desenvolvimento. Exige-se, no entanto, contraprestação
ao Programa, que pode se dar em forma de apresentação pública, visando compar�lhar os
conhecimentos adquiridos. Item 8. Desligamento do discente Alexander Bento Melo (11623EEL001),
então orientando do docente Márcio José Cunha (23117.101588/2019-24): aprovada por
unanimidade. Item 9. Desligamento do discente Thiago Vieira da Silva (11223EEL009), então orientando
do docente José Carlos de Oliveira (23117.101245/2019-60): aprovada por unanimidade. Item
10. Desligamento do discente Victor Hugo Gimes Fraga (11712EEL012), então orientando do docente
Fábio Vincenzi Romualdo da Silva (23117.101339/2019-39): aprovada por unanimidade. Item
11. Desligamento do discente Fagner Luiz dos Anjos Santos (11612EEL006), então orientando do
docente Darizon Alves de Andrade (23117.101731/2019-88): aprovada por unanimidade. Item
12. Desligamento do discente Guilherme Ferreira Diniz (11722EEL006), então orientando do docente
Luciano Cou�nho Gomes (23117.103202/2019-19): aprovada por unanimidade. Item 13. Desligamento
da discente Marla Souza Freitas (11713EEL010), orientanda do docente Eduardo Lázaro Mar�ns Naves
(23117.101439/2019-65 ): aprovada por unanimidade. Item 14. Aprovação da banca de Mestrado
do discente Alexandre Henrique Pereira Tavares (11812EEL012), orientando do docente Aniel Silva de
Morais (23117.101086/2019-01): aprovada por unanimidade. Item 15. Aprovação da banca de Mestrado
do discente Hélio Rubens Jacob da Silva (11812EEL008), orientando do docente José Rubens Macedo
Junior (23117.103439/2019-08): aprovada por unanimidade. Item 16. Aprovação da banca de Mestrado
do discente Gabriel Miyasaka (11812EEL015), orientando do docente José Rubens Macedo Junior
(23117.103488/2019-32): aprovada por unanimidade. Item 17. Solicitação de mudança de orientação do
discente Frederico Duarte Fagundes (11713EEL004), então orientando do Márcio José da Cunha, para o
Ernane Antônio Alves Coelho (23117.101276/2019-11): aprovada por unanimidade. Item 18. Alteração
da nota de estágio docência do discente Welker Gomes Silva (11122EEL015), conforme solicitado pelo
docente Fábio Vincenzi Romualdo da Silva (23117.101341/2019-16): aprovada por unanimidade. Item
19. Solicitação de coorientação de trabalho de pesquisa do docente Fernando Lessa Tofoli, UFSJ, por
parte do docente Aniel Silva de Morais (23117.103315/2019-14): aprovada por unanimidade. Item
20. Solicitação de coorientação de trabalho de pesquisa do docente Leandro Sousa Vilefort, IFTM, por
parte do docente Aniel Silva de Morais (23117.103316/2019-69): aprovada por unanimidade. Item
21. Solicitação de coorientação de trabalho de pesquisa do docente Gustavo Brito de Lima, UFU, por
parte do docente Luiz Carlos Gomes de Freitas (23117.101913/2019-59) aprovada por unanimidade. Item
22. Validação da re�ficação concedida em caráter ad referendum, do item 4, da 320ª ata da reunião do
Colegiado do Programa de Pós-Graduação (23117.096829/2019-14): aprovada por unanimidade. Item
23. Outros assuntos: Validação do relatório final de a�vidades do pesquisador de pós-doutorado Pedro
Kiszka Júnior (1181XPOS056), sob supervisão do docente Luciano Vieira Lima, e autorização para
emissão de documento que ateste a conclusão (23117.096159/2019-28): o Colegiado agradece as
contribuições do relator do processo, mas há a necessidade de que a recomendação do parecer seja
taxa�va acerca da aprovação ou reprovação, inexis�ndo categoria que suporte
condicionantes. Solicitação de prorrogação retroa�va do prazo de conclusão do curso de
Mestrado do discente Hiago Araújo Silva (11612EEL009) (23117.106708/2019-80): aprovada por
unanimidade. Aprovação da banca de Mestrado do discente Mateus Franco Silva
(11812EEL018), orientando do docente Geraldo Caixeta Guimarães (23117.108917/2019-68): delega-se a
análise para fins de aprovação para o Presidente do Colegiado. Aprovação da banca de Doutorado
do discente Arthur Costa de Souza (11613EEL002), orientando do docente Ivan Nunes Santos
(23117.109167/2019-41): delega-se a análise para fins de aprovação para o Presidente do
Colegiado. Aprovação da banca de Mestrado do discente Celso Rosa de Azevedo Júnior
(11722EEL003), orientando do docente Ivan Nunes Santos (23117.109208/2019-08): delega-se a análise
para fins de aprovação para o Presidente do Colegiado. Aprovação da banca de
Mestrado do discente Humberto Cunha de Oliveira (11812EEL016), orientando do docente Ivan Nunes
Santos (23117.109288/2019-93): delega-se a análise para fins de aprovação para o Presidente do
Colegiado. Aprovação da banca de Mestrado do discente Camila de Oliveira
Dias (11812EEL003), orientando do docente Ivan Nunes Santos (23117.109243/2019-19): delega-se a



análise para fins de aprovação para o Presidente do Colegiado. Solicitação de prorrogação do prazo de
conclusão do curso de Doutorado do discente Rafael Branquinho Scholz dos Reis (11313EEL015)
(23117.107536/2019-61): pedido indeferido por unanimidade, em decorrência de ter o discente
excedido em demasia o prazo regular para conclusão do curso; ademais, a patente apresentada consta
tão somente o depósito, não o registro, que é o requisito necessário para deferimento da defesa, e não
há ar�go publicado, somente subme�do. Às 10 horas e 58 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) (Ausência Justificada)

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 26/12/2019, às
09:09, 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 26/12/2019,
às 09:10, 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 Aniel Silva de Morais, Membro de Colegiado, em
26/12/2019, às 10:34, 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
27/12/2019, às 09:02, 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 Luiz Carlos Gomes de Freitas, Membro de Colegiado, em
27/12/2019, às 09:14, 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
27/12/2019, às 11:17, 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 1777588 e
o código CRC DCC83C7E.
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