
Ata nº 361 da reunião do Colegiado do curso de Engenharia Elétrica da Universidade1

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

4.09-EL do prédio do DEPEL – Campus Santo Antônio, às dezessete horas e quinze3

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, Wesley Peres6

e o representante discente João Victor da Silva Ribeiro. O professor Eduardo Moreira7

Vicente não pode participar da reunião por estar em uma banca de defesa de Trabalho de8

Final de Curso. O Presidente leu a pauta da ata a qual foi aprovada pelos presentes. Em9

seguida deu-se início à discussão dos assuntos da pauta, conforme descreve-se a seguir.10

Item 1 – Processo 23122.016982/2018-16 – Aluno Renato Adriano Rosa. Processo11

referente à solicitação de explicações ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão sobre o12

indeferimento de equivalências de disciplinas feito pelo Colegiado de curso. O Presidente13

fez uma breve explanação do caso para o representante discente. Posteriormente explicou14

sobre as leis e decretos citados pelo requerente no processo e mencionou que a decisão do15

colegiado não feriu em momento algum essas leis e decretos. Por fim, o presidente disse16

que elaboraria um texto em resposta ao processo e o enviaria para os demais membros do17

colegiado, para que eles dessem suas contribuições. Item 2 - Requerimentos diversos. 2.118

– Requerimento Eletrônico 644440/2018 – Aluno Júlio César Lourenço de Sousa -19

Equivalência de atividades extraclasse, juntamente com a carga horária da disciplina20

Manutenção (do curso de Engenharia de Produção), com uma disciplina optativa de 7221

horas do curso de Engenharia Elétrica. Após a análise da documentação enviada pelo22

requerente o colegiado pôs em votação a solicitação do aluno. Foram três votos favoráveis23

à aprovação e dois contra. 2.2 - Requerimento Eletrônico 64516/2018 – Aluna Stella Marys24

Alves de Faria - Exclusão da disciplina Instrumentação e Medidas neste segundo semestre25

de 2018, em função de ter conseguido um estágio fora da Cidade de São João del-Rei e ter26

dificuldade para frequentar as aulas. O Colegiado concordou unanimemente em fazer a27

exclusão da disciplina. 2.3 – Requerimento 64572/2018 - Aluno Victor Alves Vannucci28

Wardil - Exclusão das disciplinas do segundo semestre de 2018, em função de ter29

conseguido um estágio fora de São João del-Rei e não conseguir frequentar as aulas. O30

colegiado concordou unanimemente em fazer a exclusão das disciplinas. Item 3 -31

Processo de Mobilidade Estudantil - Processo nº 23122.017148/2018-30 do aluno Luiz32

Fernando Macedo Innocencio - Após analisar o processo e verificar as equivalências das33

disciplinas, o Colegiado aprovou a mobilidade estudantil do requerente para o primeiro e34



segundo semestres de 2019. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezoito35

horas e vinte minutos e para constar, eu, Warlley de Sousa Sales, lavrei a presente ata que,36

após ser aprovada, deverá ser assinada pelos presentes. São João del-Rei, 31 de agosto de37

2018.38
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