
Ata nº 356 da reunião do Colegiado do curso de Engenharia Elétrica da Universidade1

Federal de São João del-Rei. Aos dezessete dias de maio de dois mil e dezoito, na sala2

4.09-EL do prédio do DEPEL – Campus Santo Antônio, às dezessete horas e dez minutos,3

reuniu-se o Colegiado do curso de Engenharia Elétrica, estando presentes seus integrantes,4

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

Silvan Antônio Flávio, Vice-coordenador, Eduardo Moreira Vicente, Márcio Júnior6

Lacerda e Wesley Peres. O representante discente Albertto da Costa Dias justificou sua7

ausência por e-mail. Após leitura e assinatura de atas anteriores que estavam pendentes,8

foram discutidos o seguintes itens de pauta: 1 - Análise de pedidos de prorrogação do9

prazo de integralização do curso. Os processos foram pré-analisados pelo Presidente10

Warlley, que apresentou aos membros do Colegiado a situação de cada aluno para11

consideração. São eles: 1.1 - Processo nº 23122.005942/2018-31 - Aluno William Martins12

de Oliveira - Deferido até o semestre 2018/2, dependendo da data da finalização do estágio13

em curso, podendo ser estendido até o semestre 2019/1. 1.2 - Processo nº14

23122.007044/2018-17 - Aluno Marcelo Eduardo de Oliveira - Deferido até o semestre15

2018/2 por unanimidade. 1.3 - Processo nº 23122.007081/2018-25 - Aluno Talles Campos16

Corradini - Deferido até o semestre 2018/2 por unanimidade. 1.4 - Processo nº17

23122.007320/2018-47 - Aluno Geovani Nogueira Silva - Deferido até o semestre 2018/218

por unanimidade. Item 2 - Requerimentos diversos. 2.1 - Requerimento nº 57700/201819

do aluno Alan Guimarães Machado - Deferido o aproveitamento das atividades20

apresentadas para equivaler a 36 horas de disciplina Optativa por unanimidade. 2.2 -21

Requerimento nº 58944/2018 do aluno Samuel Júlio dos Santos Silva - Indeferido o pedido22

de exclusão de disciplinas fora da data permitida, por unanimidade. 2.3 - Requerimento nº23

59037/2018 do aluno Júlio Cesar Souza Silveira Júnior - Pedido de revisão do prazo de24

prorrogação deferido pelo Colegiado na reunião anterior, do dia 03 de maio de 2018,25

passando do semestre 2018/1 para 2018/2. Deferido por unanimidade. Item 3 - Pedido por26

e-mail do professor Francisco Carlos Rodrigues Coelho para prorrogar o prazo para27

apresentação do Trabalho Final de Curso, além de um ano, do seu orientando Raphael28

Henrique Duarte - Deferido. Após este item surgiram diversas considerações a respeito do29

Trabalho Final de Curso - TFC, e destacou-se que a nova resolução que trata do assunto, já30



discutida e escrita pelo Colegiado em 2017, ainda não entrou em vigor. Decidiu-se revisá-la31

e alguns itens serão discutidos por e-mail para que seja aprovada na próxima reunião e,32

assim, possa entrar em vigor. Em razão do horário avançado, dois itens da pauta proposta33

ficaram para ser tratados em uma próxima reunião, a saber: Consulta sobre cursos afins34

para transferência para o curso de Engenharia Elétrica, e Registro/referendo de decisões35

tomadas pelo Colegiado em consultas via e-mails assim que possível. A reunião foi36

encerrada às dezenove horas e, para constar, eu, Ana Lúcia Schlottfeldt Mendes, assistente37

em administração, lavrei a presente ata que, após ser aprovada, deverá ser assinada pelos38

presentes. São João del-Rei, 17 de maio de 2018.39
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