
Ata nº 358 da reunião do Colegiado do curso de Engenharia Elétrica da Universidade1

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

4.09-EL do prédio do DEPEL – Campus Santo Antônio, às dezessete horas, reuniu-se o3

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 Júnior6

Lacerda e Wesley Peres. Ausente o representante discente Albertto da Costa Dias.7

Continuando a pauta da reunião anterior, do último dia sete de junho, e acrescentados mais8

alguns itens, aprovados por todos, foram discutidos os seguintes itens: 1 - Requerimentos9

diversos. 1.1 - Requerimento nº 59940/2018 - Aluno Yan Teixeira Felber Pedido de10

exclusão de disciplina - Indeferido por unanimidade. 1.2 - Requerimento nº 59595/2018 -11

Aluno Mateus de Campos Araújo - Pedido de aproveitamento de horas de cursos para12

equivaler a 36h de optativas. As atividades apresentadas somariam no máximo 6h pela13

tabela de Atividades Complementares do Projeto Pedagógico do Curso - PPC 2009 (pg. 10).14

Indeferido por 4 votos contra e 1 voto a favor do professor Márcio Júnior Lacerda. Item 215

- Requerimentos de Recurso contra desvinculação. Conforme Edital nº16

004/2018/DICON de 05 de junho de 2018 para manifestação de ampla defesa de discente17

com situação acadêmica irregular na UFSJ, os alunos que constam na lista para18

desvinculação da UFSJ tiveram prazo para recorrer e apresentar defesa até o dia19

12/06/2018, devendo a Coordenadoria do Curso responder até a data limite de 19/06/2018.20

Procedeu-se, então, a análise dos requerimentos recebidos dentro do prazo: 2.1 -21

Requerimento nº 59724/2018 - Aluno Heitor de Magalhães Silva - Indeferido. 2.2 -22

Requerimento nº 59834/2018 - Aluno Francisco José de Oliveira Lima Fitaroni - O aluno23

apresentou laudo psicológico para respaldar o motivo de sua ausência. Deferida a24

reintegração do aluno, acrescentando-se a solicitação de um parecer de profissional25

psicólogo e/ou psiquiatra das condições do aluno para se submeter às atividades26

acadêmicas e que medidas devem ser tomadas para que se evite que o aluno permaneça27

infrequente no curso, e para que possa solicitar um Regime Especial de Estudos, por28

exemplo, ou mesmo que tranque o curso, se for o melhor para sua saúde. Item 3 -29

Implementação dos novos pré-requisitos antes da aprovação do novo Projeto30



Pedagógico do Curso - PPC (em função da demora da PROEN em dar uma resposta sobre31

o novo PPC já enviado). O presidente Warlley colocou que ainda não houve um retorno da32

PROEN quanto à aprovação do novo PPC enviado no final de 2017 e propôs que seja33

aprovada a alteração dos pré-requisitos em separado, para que possa ser encaminhada à34

DICON a solicitação de alteração de forma que esteja em vigor na próxima inscrição35

periódica, para o segundo semestre de 2018. A saber, a alteração discutida anteriormente36

para o novo PPC é a seguinte: para que o pré-requisito da disciplina seja considerado37

cumprido, a nota final obtida deve ser maior ou igual a 4,0 (quatro) pontos, além de não ter38

sido o aluno reprovado por frequência, ou seja, tenha, no mínimo, 75% de presença. Item 439

- Análise da proposta de reposição de aulas do professor Luiz Carlos do Nascimento.40

O professor Luiz Carlos do Nascimento enviou e-mail, no último dia 06 de junho,41

solicitando que o Colegiado analise sua proposta de reposição de aulas devido às aulas42

perdidas no período da recente greve dos caminhoneiros com atividade de exercícios para43

as duas turmas de Circuitos Elétricos III. A proposta foi aceita por unanimidade. Item 5 -44

Pedidos de prorrogação do prazo de integralização do curso. 5.1 Processo nº45

23122.016110/2017-69 - Aluno Guilherme Paranhos Alvarenga - Indeferido, mantido o46

prazo dado anteriormente até o segundo semestre de 2018. 5.2 - Processo nº47

23122.016141/2017-10 - Aluno Carlos Afonso Mendes Júnior - Deferido até o segundo48

semestre de 2018. Item 6 - Consulta do aluno João Victor Aguiar sobre validação de49

estágio realizado em curso de nível técnico como estágio para a graduação. O aluno50

apresentou as atividades desenvolvidas no estágio que faz para o curso técnico na CEMIG.51

Houve dúvidas quanto a legalidade do aproveitamento, portanto o presidente Warlley irá52

consultar a respeito do aspecto jurídico. Item 7 - Análise de pedido de equivalência do53

aluno João Ricardo da Silva. O professor Eduardo pediu inclusão deste item na pauta, o54

que foi aceito por todos. O pedido é referente ao requerimento eletrônico nº 41432/2017,55

no qual o aluno solicitou aproveitamento de atividades extra-curriculares para equivaler a56

uma disciplina Optativa, sendo um Projeto de Extensão mais duas atividades não previstas57

no PPC 2009 a saber: uma solicitação de depósito de patente e um certificado de premiação58

por trabalho apresentado em congresso. Após ponderações e análise de todos os membros,59

a proposta foi: a) considerar o pedido de Patente com a mesma validade da tabela de um60



artigo publicado, ou seja, 18h; b) considerar a premiação pelo trabalho na categoria de 6h.61

O item (a) foi aprovado com 3 votos a favor, uma abstenção do professor Márcio Júnior e62

um voto contra do professor Silvan. O item (b) foi aprovado por todos. Como a soma63

dessas duas atividades é 24h, não completando, portanto, as horas necessárias para uma64

disciplina de 72h, decidiu-se dar a equivalência apenas de 36h de Optativa pelo Projeto de65

Extensão, conforme previsto na tabela do PPC, e informar ao aluno como serão66

considerados os outros itens, de forma que ele possa completar as horas posteriormente e67

pedir nova equivalência, se assim desejar. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi68

encerrada às dezenove horas e, para constar, eu, Ana Lúcia Schlottfeldt Mendes, assistente69

em administração, lavrei a presente ata que, após ser aprovada, deverá ser assinada pelos70

presentes. São João del-Rei, 14 de junho de 2018.71
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