
Ata nº 354 da reunião extraordinária do Colegiado do curso de Engenharia Elétrica1

da Universidade Federal de São João del-Rei. Aos dois dias de abril de dois mil e2

dezoito, na sala 4.09-EL do prédio do DEPEL – Campus Santo Antônio, às dezesseis horas3

e dez minutos, reuniu-se o Colegiado do curso de Engenharia Elétrica, estando presentes4

seus integrantes, os professores Warlley de Sousa Sales, Coordenador do curso e Presidente5

do Colegiado, Márcio Júnior Lacerda e Wesley Peres, e ausentes os professores Silvan6

Antônio Flávio, vice-coordenador, Eduardo Moreira Vicente e o representante discente7

Albertto da Costa Dias. Foi discutido o seguinte item único de pauta: Consulta do8

professor Fernando Lessa Tofoli ao Colegiado a respeito de possível fraude em prova9

de alunos. O professor Fernando pediu para o Colegiado analisar a suspeita dele de que10

dois alunos da disciplina Eletrônica de Potência tenham fraudado a prova aplicada neste11

semestre 2018/1 pois ao corrigir as provas dos alunos se deparou com muita similaridade12

nas respostas e muitos detalhes iguais, a saber: a mesma resolução das questões em quase13

sua totalidade, a forma de dispor a resolução em duas colunas, uma fórmula utilizada que14

não foi apresentada em sala de aula por ele e nem no material didático, utilizada também15

por ambos, assim como os mesmos erros e a falta de utilização de unidade nas respostas16

finais dos exercícios. O professor lançou nota zero para os dois alunos em questão, e, como17

de costume marcou revisão de prova no dia seguinte da nota lançada, sendo que nenhum18

dos dois pediu revisão neste dia ou reclamou da nota até o momento desta reunião. Após19

análise das provas em questão e observação dos pontos levantados pelo professor Fernando,20

a recomendação do Colegiado por unanimidade foi de manter a nota zero, respeitando a21

autoridade e decisão do professor em relação à disciplina ministrada e seus critérios de22

avaliação. Caso os alunos procurem e peçam revisão da nota da prova em questão, terão23

direito a ampla defesa e então o caso seria analisado novamente. Nada mais havendo a24

tratar, a reunião foi encerrada às dezesseis horas e trinta minutos e, para constar, eu, Ana25

Lúcia Schlottfeldt Mendes, assistente em administração, lavrei a presente ata que, após ser26

aprovada, deverá ser assinada pelos presentes. São João del-Rei, 02 de abril de 2018.27
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