
Ata nº 355 da reunião do Colegiado do curso de Engenharia Elétrica da Universidade1

Federal de São João del-Rei. Aos três dias de maio de dois mil e dezoito, na sala 4.09-EL2

do prédio do DEPEL – Campus Santo Antônio, às dezesseis horas e dez minutos, reuniu-3

se o Colegiado do curso de Engenharia Elétrica, estando presentes seus integrantes, os4

professores Warlley de Sousa Sales, Coordenador do curso e Presidente do Colegiado,5

Silvan Antônio Flávio, vice-coordenador, Eduardo Moreira Vicente, Márcio Júnior Lacerda6

e Wesley Peres e o representante discente Albertto da Costa Dias. Foram discutidos o7

seguintes itens de pauta: 1 - Análise de pedidos de prorrogação do prazo de8

integralização do curso. Os processos foram pré-analisados pelo Presidente Warlley, que9

apresentou aos membros do Colegiado a situação de cada aluno para consideração. São eles:10

1.1 - Processo nº 23122.024319/2017-04 - Aluno Bernardo Leão Agata - Indeferido por11

unanimidade. 1.2 - Processo nº 23122.024578/2017-27 - Aluno Heitor Henrique Costa12

Azevedo de Assis - Deferido até o semestre 2018/2 por unanimidade. 1.3 - Processo nº13

23122.016306/2016-72 - Aluno Thiago Sirios Barros - Deferido até o semestre 2018/1 por14

unanimidade. 1.4 - Processo nº 23122.000173/2018-84 - Aluno Julio Cesar Souza Silveira15

Júnior - Deferido até o semestre 2018/1 por unanimidade. 1.5 - Processo nº16

23122.027083/2017-50 - Aluno Paulo Antônio Ferreira Costa - Deferido até o semestre17

2018/1 por unanimidade. 1.6 - Processo nº 23122.027317/2017-69 - Aluno Douglas Neves18

Sbampato - Deferido até o semestre 2018/1 por unanimidade. 1.7 - Processo nº19

23122.005263/2018-61 - Aluno Gustavo de Oliveira Gonçalves - Deferido até o semestre20

2018/1 por unanimidade. 1.8 - Processo nº 23122.001714/2018-91 - Aluna Emanuelle21

Garcia Rezende - Deferido até o semestre 2018/2 por maioria de votos, tendo um voto22

contrário do professor Márcio Júnior Lacerda. 1.9 - Processo nº 23122.005617/2018-78 -23

Aluna Dailane Ercilia de Paula - Deferido até o semestre 2018/2 por unanimidade. 1.10 -24

Processo nº 23122.005862/2018-85 - Aluno Gabriel de Melo Franco - Deferido até o25

semestre 2018/2 por unanimidade. 1.11 - Processo nº 23122.005871/2018-76 - Aluno26

Mateus de Campos Araújo - Deferido até o semestre 2018/2 por unanimidade. 1.12 -27

Processo nº 23122.016105/2017-56 - Aluno Welerson Carvalho Coelho - Deferido até o28

semestre 2019/1 por unanimidade. 1.13 - Processo nº 23122.005916/2018-11 - Aluna29

Jéssica Soares de Paula - Deferido até o semestre 2019/1 por unanimidade. 1.14 - Processo30



nº 23122.005950/2018-87 - Aluno William Maia Teixeira - Deferido até o semestre 2018/231

por unanimidade. Item 2 - Sobre reposição de aulas e conteúdo das disciplinas32

assumidas pelos novos professores substitutos durante o semestre corrente. Devido à33

demora no processo de contratação dos novos professores substitutos do DEPEL, que34

tomaram posse no decorrer do mês de abril de 2018, e consequente inviabilidade de35

reposição de aulas, tendo em vista que não estavam contratados no período em que não36

houve aulas, o Presidente propôs ao Colegiado a utilização de até 20% da carga horária de37

cada disciplina na forma de ensino a distância. Após breve consideração foi aprovado por38

todos que assim seja feito. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezoito39

horas e, para constar, eu, Ana Lúcia Schlottfeldt Mendes, assistente em administração,40

lavrei a presente ata que, após ser aprovada, deverá ser assinada pelos presentes. São João41

del-Rei, 03 de maio de 2018.42
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