
Ata nº 353 da reunião do Colegiado do curso de Engenharia Elétrica da Universidade1

Federal de São João del-Rei. Aos vinte e dois dias de fevereiro de dois mil e dezoito, na2

sala 4.09-EL do prédio do DEPEL – Campus Santo Antônio, às dezessete horas e cinco3

minutos, reuniu-se o Colegiado do curso de Engenharia Elétrica, estando presentes seus4

integrantes, os professores Warlley de Sousa Sales, Coordenador do curso e Presidente do5

Colegiado, Silvan Antônio Flávio, vice-coordenador, Eduardo Moreira Vicente, Márcio6

Júnior Lacerda e Wesley Peres e o representante discente Albertto da Costa Dias. Foram7

discutidos os seguintes itens de pauta: Item 1 - Aprovação e critérios de classificação das8

solicitações de monitorias para o primeiro semestre de 2018: Após avaliação da9

alteração realizada nos critérios de classificação aplicados no segundo semestre de 2017,10

conforme ata nº 346 da reunião deste Colegiado do dia trinta de junho de 2017, decidiu-se11

por unanimidade manter os mesmos critérios para o semestre corrente. São eles os12

seguintes: 1.1) a Unidade Curricular Laboratório de Eletrônica terá prioridade dentre as13

demais; 1.2) cálculo da média ponderada entre o número de alunos inscritos e o número de14

alunos reprovados nas disciplinas nos últimos dois semestres em que foram oferecidas,15

classificando o resultado em ordem decrescente, de forma que a quantidade de disciplinas16

obedecerá a proporção de 50% (cinquenta por cento) das disciplinas pertencendo ao17

conjunto do 1º ao 4º período do curso, 30% (trinta por cento) das disciplinas pertencendo18

ao conjunto do 5º ao 7º período, e 20% (vinte por cento) das disciplinas pertencendo ao19

conjunto do 8º ao 10º período. Item 2 - Requerimentos diversos de alunos. 2.1)20

Requerimento nº 51956/2018, pedindo revisão do prazo de prorrogação da integralização21

do curso concedido pelo Colegiado anteriormente. Considerando que o Colegiado analisou22

e calculou o tempo que o aluno precisaria para concluir o curso, e baseado nisso tomou sua23

decisão, decidiu-se por não se fazer uma revisão da decisão no momento e informar ao24

aluno que ele ainda tem direito de pedir nova prorrogação, no término do prazo concedido,25

apresentando suas justificativas e o novo pedido será analisado. 2.2) Requerimentos nº26

5105/2017 e 51357/2018: pedidos de revisão de faltas e notas que teriam sido lançadas27

erroneamente pela professora das disciplinas Empreendedorismo e Administração,28

referentes ao segundo semestre de 2017. Foi relatado pelo Coordenador e pela secretária29

que, além destes requerimentos houve problemas semelhantes de erro de lançamento de30



notas e alteração no número de faltas, relatados por outros alunos dessas disciplinas por e-31

mail à Coordenação, assim como presencialmente. Decidiu-se entrar em contato com a32

professora solicitando revisão e ainda que se envie um memorando a ela pedindo uma33

posição sua a respeito dos problemas relatados pelos alunos como um todo. 2.3)34

Requerimento nº 51608/2018: solicitação de revisão de nota referente ao segundo semestre35

de 2017 da disciplina Análise de Sistemas Elétricos de Potência I, tendo o professor36

deixado de lançar uma das notas do aluno - Deferido. O professor será contactado para37

verificar se a correção já foi feita e, se não, que reveja as notas lançadas para o aluno. 2.4)38

Requerimento nº 51091/2017: o aluno solicita revisão de todas a provas da disciplina39

Proteção de Sistemas Elétricos do segundo semestre de 2017 - Deferido. O professor será40

contactado. 2.5) Requerimento nº 51133/2017: pedido de revisão presencial de todas as41

provas da disciplina Controle II cursada no segundo semestre de 2017 - Deferido, porém42

primeiro será pedido ao professor a revisão e se caso o aluno não ficar satisfeito será43

solicitada revisão com o aluno presente. 2.6) Requerimentos de quebra de pré-requisitos44

para a terceira etapa da Inscrição Periódica: i) Req. Nº 52210/2018 - Aluno tem carga45

horária de formando e já tem direito à quebra direto no atendimento da terceira etapa. ii)46

Req. Nº 52106/2018 - Deferido, considerando a situação específica do aluno. iii) Req. Nº47

52964/2018 - Indeferido, pois não houve justificativas plausíveis e não é viável,48

considerando o conteúdo das disciplinas em questão, que o aluno curse as duas49

simultaneamente. Item 3 - Sobre a nova resolução de Trabalho Final de Curso - TFC:50

os professores Márcio Júnior e Wesley sugeriram que seja divulgada entre os professores51

do Departamento a nova Resolução aprovada pelo Colegiado para colher opiniões e assim52

analisar se podem ser feitos aprimoramentos nas mudanças. O presidente Warlley colocou53

que o texto da Resolução seguiu para ser analisado pelo CONEP juntamente com a nova54

versão do Projeto Pedagógico do Curso - PPC e que há a alternativa de aguardar aprovação55

deste e posteriormente o Colegiado poderia alterá-la novamente, ou pedir que ela seja56

analisada separadamente ou mesmo enviada de volta para o Colegiado, visto que esse tipo57

de Resolução interna não necessita de aprovação do CONEP. Devido ao assunto decorrente58

desse ponto, várias considerações foram feitas sobre o que poderia ainda ser revisto com59

relação às normas do TFC no curso, como, por exemplo, prazos para marcar a apresentação60



do trabalho pelo aluno, permitir ou não apresentação durante as férias letivas (desde que os61

professores membros da banca não estejam de férias), além de problemas diversos que62

decorrem de condutas dos professores do próprio Departamento de Engenharia Elétrica. O63

presidente ponderou que algumas consultas precisam ser feitas aos órgãos competentes64

para saber que alterações podem realmente ser realizadas sem ferir as normas maiores da65

Instituição, para então voltar a discutir as questões levantadas. Nada mais havendo a tratar,66

a reunião foi encerrada às dezoito horas e quarenta minutos e, para constar, eu, Ana Lúcia67

Schlottfeldt Mendes, assistente em administração, lavrei a presente ata que, após ser68

aprovada, deverá ser assinada pelos presentes. São João del-Rei, 22 de fevereiro de 2018.69
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