
Ata nº 359 da reunião do Colegiado do curso de Engenharia Elétrica da Universidade1

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

4.09-EL do prédio do DEPEL – Campus Santo Antônio, às dezessete horas e quatorze3

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, Márcio Júnior Lacerda e Wesley6

Peres. Em função do término do mandato do discente Albertto Dias e do centro Acadêmico7

do Curso de Engenharia Elétrica não ter informado ainda o nome do novo discente antes da8

data de convocação, não houve membro discente participante desta reunião. O Presidente9

do Colegiado leu a pauta da reunião, a qual foi aprovada pelos presentes. Em seguida10

deu-se início à discussão dos assuntos da pauta, conforme descreve-se a seguir. Item 1 –11

Requerimento de recurso/revisão de decisão nº 61895/2018 – Aluno Renato Adriano12

Rosa. Pedido de revisão referente ao requerimento de equivalência nº 60162/2018, o qual13

foi indeferido principalmente pela carga horária à distância nas disciplinas cursadas pelo14

aluno em outra faculdade. Após explicação do contexto do pedido pelo presidente e análise15

por todos os membros presentes dos motivos de ter sido indeferido o pedido, ponderações a16

respeito da Resolução CONEP nº 013 de 2015 que trata do assunto e do Decreto citado17

pelo aluno, de que não é algo simples de se avaliar o montante necessário de 75% da carga18

horária para ser concedida a equivalência em casos como esse, e ponderações também19

sobre o mau desempenho do aluno nas mesmas disciplinas requeridas cursadas na UFSJ,20

além do fato de o requerimento ter sido feito apenas no final do semestre, concluiu-se que21

seria mantida a resposta negativa, entendendo-se que trata-se de um caso omisso à referida22

Resolução, cabendo ao Colegiado tal análise e decisão. O presidente ficou responsável por23

elaborar a resposta ao requerimento. Item 2 - Aprovação da decisão Ad Referendum dos24

critérios de classificação das bolsas de monitoria para o semestre 2018/2 e aprovação25

das solicitações de bolsa dos professores. Decisão do Presidente de manter os mesmos26

critérios de prioridades para classificação de disciplinas cujos professores solicitaram27

bolsas de monitorias estabelecidos no semestre anterior, de forma a atender o prazo28

estabelecido pelo Edital 008/2018 da PROEN do Programa de Monitorias do segundo29

semestre de 2018. Aprovada por unanimidade. Foram apresentadas também as solicitações30

de monitorias feitas pelos docentes do curso dentro do prazo, as quais foram aprovadas por31

unanimidade. Item 3 - Avaliação dos Planos de Ensino do segundo semestre de 2018.32

Foram analisados pelos membros do Colegiado todos os Planos de Ensino entregues até o33

momento pelos professores que lecionarão as disciplinas do curso no semestre corrente.34



Encontrados alguns problemas principalmente quanto às formas de distribuição de pontos,35

avaliações e/ou aplicação de prova substitutiva, ferindo ao estabelecido pela Resolução36

CONEP nº 12 de 2018, os respectivos professores serão contactados para corrigi-los. Item37

4 - Requerimento de Equivalência nº 61703/2018 - Aluno Júlio César Lourenço de38

Sousa. Trata-se de um pedido de equivalência da disciplina “Manutenção” - código do39

Contac EP036, cursada pelo aluno no curso de Engenharia de Produção da UFSJ como40

Optativa no semestre 2017/2. A questão foi levada ao Colegiado pelo fato de que o41

conteúdo da disciplina seria igual ao conteúdo da disciplina Optativa “Manutenção” já42

oferecida no curso de Engenharia Elétrica com o código do Contac EL110, e também já43

cursada pelo aluno no mesmo semestre, 2017/2, o que fere o disposto no Projeto44

Pedagógico do Curso - PPC 2009. Analisados os Planos de Ensino de ambos os cursos,45

todos concordaram em indeferir o pedido. Item 5 - Análises de disciplinas de outro curso46

para equivalência como disciplina optativa da Engenharia Elétrica. 5.1 - Pedido de47

análise de ementas de duas disciplinas diretamente ao Coordenador Warlley da aluna48

Maryana Porfírio - Permitir só uma das disciplinas apresentadas. 5.2 - Requerimento49

62890/2018 - Aluno Bruno Alves de Sá Manso - Disciplinas isoladas do Mestrado no50

PPGEL/UFSJ com 45h cada: Deferido aproveitamento das 90h para 108h de Optativas,51

utilizando a proporção de 75% da carga horária necessária para equivalência da unidade52

curricular pretendida, conforme a Resolução de Equivalências. Foram incluídos mais dois53

requerimentos do mesmo tipo durante a reunião com a concordância dos membros54

presentes. 5.3 - Requerimento nº 61769/2018 - Aluno Gabriel Carazza - Disciplina Libras55

(Língua Brasileira de Sinais) do curso de Matemática - Indeferido, pois mesmo constando56

no Projeto Pedagógico do Curso - PPC 2009, a disciplina está fora do escopo do curso de57

Engenharia Elétrica, sendo considerada como optativa de outra área. O PPC 2009 permite58

ao aluno cursar até 72h em qualquer outro curso da UFSJ, e o aluno já cursou uma unidade59

curricular desta forma. 5.4 - Requerimento nº 61976/2018 - Aluno Márcio Alexandre -60

Disciplina “Inovação e Tecnologia” do curso de Engenharia de Produção - Indeferido. Item61

6 - Requerimentos de Extrapolação de Carga Horária. 6.1 - Requerimento nº62

62261/2018 - Aluno Fábio Augusto Moraes de Souza. Como o aluno já possui carga63

horária de formando, ele tem direito à extrapolação. Deferido. 6.2 - Requerimento nº64

63175/2018 - Aluno Gabriel Mendonça Silva Matos. Analisada a situação do aluno o65

pedido foi deferido por unanimidade. Item 7 - Requerimento de inscrição em condição66

especial em disciplina - Requerimento nº 62468/2018 - Aluna Fabiana Araújo Maciel -67

Pedido de inscrição na disciplina Cálculo Diferencial e Integral I devido a Regime Especial68



de Estudos no semestre anterior (2018/1), o que teria prejudicado a aluna para conseguir69

vaga na inscrição periódica. Indeferido. Item 8 - Consulta sobre disciplinas ofertadas neste70

semestre 2018/2 e que ficaram com poucos alunos inscritos. O presidente expôs a situação71

de algumas turmas que tiveram poucos alunos inscritos até o momento e foram analisados72

os casos. Quanto às subturmas de laboratórios, pensou-se em tentar redistribuir os alunos73

de acordo com as possibilidades deles. Quanto à turma especial de Circuitos Elétricos III,74

que seria melhor aguardar os atendimentos da Terceira Etapa da Inscrição Periódica. Já75

quanto às duas turmas da disciplina de Tópicos Especiais a ser oferecida pelo professor76

Davidson Lafitte Firmo, após o retorno de seu afastamento para estudos, e que também77

tiveram poucos inscritos, como há a necessidade de que ele cumpra os encargos didáticos,78

não houve uma solução a contento por enquanto e também deve-se aguardar a Terceira79

Etapa para ver se haverá mais alunos. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada80

às dezenove horas e cinquenta minutos e para constar, eu, Ana Lúcia Schlottfeldt Mendes81

lavrei a presente ata que, após ser aprovada, deverá ser assinada pelos presentes. São João82

del-Rei, 09 de agosto de 2018.83
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