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ATA

 

ATA DA 328ª REUNIÃO/2020 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ENGENHARIA ELÉTRICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

 

Aos vinte e dois dias do mês de julho de dois mil e vinte, às 9 horas, por intermédio de videoconferência,
teve início a 328ª 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 Presidente do Colegiado do
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (COLPPGEELT), José Roberto Camacho, iniciou a
reunião cumprimentando os membros e solicitando a inclusão da Secretaria do Programa no grupo
criado no âmbito do Whatsapp com membros do Colegiado. Informou também que o
docente Washington Mar�ns da Silva Junior, vinculado à Faculdade de Engenharia Mecânica (FEMEC), é o
relator do processo que trata da alteração do regimento do Programa de Pós-Graduação em Engenharia
Elétrica (Resolução CONPEP nº 4, de 2007) no Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação (CONPEP) -
o professor José Roberto Camacho pedirá ao relator a inclusão de qualificação no mestrado. Sugeriu
ainda que a Coordenação do Programa confeccione uma portaria para regulamentar o tempo máximo
que os discentes podem apresentar os cer�ficados de proficiência em língua estrangeira, atrelando-se tal
prazo ao tempo máximo para fins de qualificação. Item 2. Análise dos Planos de Ensino subme�dos pelos
docentes para oferta no Semestre Excepcional 2020/3 (23117.039374/2020-65): foram subme�dos 17
planos de ensino ao total para oferta no Semestre Excepcional 2020/3. Após atenta leitura e verificação
de que os planos apresentados estavam em conformidade com as exigências legais, este órgão os
aprovou por unanimidade. Item 3. Recredenciamento do docente José Carlos de Oliveira, cujo prazo
como colaborador expira em 11/09/2020 (23117.039644/2018-13): o trâmite para que o
recredenciamento do docente José Carlos de Oliveira se efe�ve implica três instâncias, que são o
COLPPGEELT, que remete ao Conselho da Faculdade de Engenharia Elétrica (CONFEELT) e, por fim,
encerra-se com o CONPEP. Antes, porém, que o Colegiado possa apreciar e deliberar a respeito do pedido
reme�do, faz-se necessário verificar se o interessado atende aos critérios estabelecidos na Portaria
COPEL nº 9, de 2018. A Comissão de Credenciamento, Recredenciamento, Descredenciamento e
Enquadramento, nomeada pela Portaria PPGEELT nº 7, de 2020, deverá analisar os índices apresentados
pelo docente José Carlos de Oliveira e emi�r parecer. Ademais, o requerente deverá incrementar seu
processo, o que implica apresentar projeto, relação de alunos orientandos e índices obje�vos que
atestem o andamento de seus trabalhos. Item 4. Solicitação de prorrogação do prazo de conclusão do
curso de Doutorado do discente Wanberton Gabriel de Souza (11613EEL012) (23117.039015/2020-
16): aprovada por unanimidade de 31/01/2020 a 28/02/2021, estabelecendo-se como prazo final para
fins de conclusão de curso. Item 5. Solicitação de prorrogação do prazo de conclusão do curso de
Mestrado do discente Edson Farias dos Santos Junior (11812EEL005) (23117.040940/2020-81):  aprovada
por unanimidade de 31/08/2020 a 30/11/2020, estabelecendo-se como prazo final para fins de conclusão
de curso. Ressalta-se que a aprovação se deu em decorrência da pandemia, visto que o discente ampara-
se pela Portaria PPGEELT nº 5, de 2020, apesar da dilação derradeira concedida na 323ª reunião deste
órgão. Item 6. Edital de bolsas PPGEELT 2020/2: decidiu-se que o edital seria elaborado no decorrer da
semana pela Secretaria do PPGEELT e o extrato referente aos critérios de avaliação obje�va serão
alterados, de forma a refle�r as recentes atualizações inauguradas no processo sele�vo para ingresso no

http://www.posgrad.feelt.ufu.br/sites/posgrad.feelt.ufu.br/files/media/documento/portaria_copel_no_9_de_2018_-_credenciamento.pdf
http://www.posgrad.feelt.ufu.br/sites/posgrad.feelt.ufu.br/files/media/documento/portaria_ppgeelt_no_7_de_2020.pdf
http://www.posgrad.feelt.ufu.br/sites/posgrad.feelt.ufu.br/files/media/documento/portaria_ppgeelt_-_dilacoes.pdf


27/07/2020 SEI/UFU - 2152867 - Ata

https://www.sei.ufu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2431678&infra_siste… 2/3

Programa. A Comissão de Bolsas, nomeada pela Portaria PPGEELT nº 3, de 2020, será comunicada e
conduzirá os trabalhos. Item 7. Aprovação da banca de Doutorado do discente Gustavo Moreira da Silva
(11423EEL012), orientando do docente Adriano de Oliveira Andrade (23117.040526/2020-72), acrescida
de concessão de dilação que compreenda as datas de 30/09/2019 a 31/08/2020, atendendo à
determinação emanada do O�cio nº 105/2020/DIRFEELT/FEELT-UFU: aprovada por unanimidade. Item
8. Aprovação da banca de Mestrado do discente Ênio Costa Resende (11822EEL009), orientando do
docente Luiz Carlos Gomes de Freitas (23117.038792/2020-35): aprovada por unanimidade. Item
9. Aprovação da banca de Mestrado do discente Marcus Evandro Teixeira Souza Junior
(11822EEL012), orientando do docente Luiz Carlos Gomes de Freitas (23117.038762/2020-29): aprovada
por unanimidade. Item 10. Aprovação da banca de Mestrado do discente Vítor Fonseca Barbosa
(11822EEL008), orientando do docente Luiz Carlos Gomes de Freitas (23117.038648/2020-07): aprovada
por unanimidade. Item 11. Aprovação da banca de Mestrado da discente Aline de Cássia Magalhães
(11812EEL013), orientanda do docente Aniel Silva de Morais (23117.038498/2020-23): aprovada por
unanimidade. Item 12. Aprovação da banca de Mestrado do discente André Mendonça Alzamora
(11822EEL001), orientando do docente Hélder de Paula (23117.040417/2020-55): aprovada por
unanimidade. Item 13. Homologação de coorientação do discente Daniel Stefany Duarte
Caetano (11323EEL003) por parte do docente Eduardo Lázaro Mar�ns Naves (23117.041137/2020-
64): em consonância com o disposto na Portaria PPGEELT nº 6, de 11 de maio de 2020 , a coorientação foi
aprovada por unanimidade - verificou-se a adequação do pedido aos requisitos estabelecidos para fins
homologatórios. Item 14. Outros assuntos: por fim, deliberou-se que a Coordenação do Programa
procederá com alterações na Portaria COPEL nº 9, de 2018, de forma a complementar o §4º da seção II,
referente ao Recredenciamento. Tais alterações obje�varão dar maior clareza ao comando norma�vo. Às
10 horas e 15 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) (Ausência justificada)

Prof. Alexandre Cardoso (Dr)

Prof. Luiz Carlos Gomes de Freitas (Dr)

Giordanni da Silva Troncha (MSc)

Caio Victor Alves Siqueira

 

Documento assinado eletronicamente por Caio Victor Alves Siqueira, Secretário(a), em 24/07/2020,
às 14:22, 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 24/07/2020, às
14:23, 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
24/07/2020, às 14:24, 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

http://www.posgrad.feelt.ufu.br/sites/posgrad.feelt.ufu.br/files/media/documento/portaria_ppgeelt_no_3_-_2020_comissao_de_bolsas.pdf
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=86aeec5be1&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1672385786616951397&th=1735820322b73265&view=att&disp=inline&saddbat=ANGjdJ9dyGXaCK6xtg9ueGDscFchlsOPk6qL8v-Jg70TY3c2pWXYHh5d_1gGo0sdqjDvWzFRifGvapPMrSZd3_-0yOFxmzH7GggLqCa9kksWoq7J2tQYtHwMe6kA3C3IHWT7Qca9GcHQlwlQYhCNbkuwbvBpGiD58IZVPAgQ5BcI56fOBSjwyzwWA2Q3z4IG77oU14W4vZ0KnvvexyyWCu8rvgNrMfaE7nOq4RMY5ukEdclwYOetEGn4cy6aouvDhf0Z4k7ZiW2QB1z4JdBH1SMB8Z6KM0fNP4vFZtzi2CgBVJrGCEBHRT8ZFXzYCkuQEcHK2qZ8eI9CRreQsmzDELA9nS5NMfbc2Nu7OWaPsg_iYX3yYKk_HYnZ_ZtQWvZ-0qFbb4a9Ljps-sO3EqoVTaXNsdRmsbGYFRMzrwjMtzR-GUUjuamMIGLDQCGYbfyPYvLQc_aSpcCQqE6ER7zcv6_9oKgTDfyDRhcTmstywZFXtJKyzVtQ-HM0E5NbnuXgGQvzsTrr55f_MhKMuShto3GXI8_xcWnkejEiqboEYhLWs90uQZXy920E7rnd8CWV-q736vRIAhrjloRtYM_Jqr3xJDXtPux38kLgR5Oc0SciTefWz2mND0rs4qpUBsxep-rIQuRtLCy2TyAWf73AUn1oJywvfMb8IW4AG-vZjBjSrMcYVohDJlYzVjhDghw
http://www.posgrad.feelt.ufu.br/sites/posgrad.feelt.ufu.br/files/media/documento/portaria_ppgeelt_6_coorientacoes_-_com_anexo_0.pdf
http://www.posgrad.feelt.ufu.br/sites/posgrad.feelt.ufu.br/files/media/documento/portaria_copel_no_9_de_2018_-_credenciamento.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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24/07/2020, às 14:42, 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
24/07/2020, às 14:52, 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
25/07/2020, às 12:16, 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 2152867 e
o código CRC 7BDBD5B1.
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