
Ata nº 362 da reunião do Colegiado do curso de Engenharia Elétrica da1

Universidade Federal de São João del-Rei. Aos quatro dias de outubro de dois mil e2

dezoito, na sala 4.09-EL do prédio do DEPEL – Campus Santo Antônio, às dezessete3

horas e quinze minutos, reuniu-se o Colegiado do curso de Engenharia Elétrica,4

estando presentes seus integrantes, os professores Warlley de Sousa Sales,5

Coordenador do curso e Presidente do Colegiado, Silvan Antônio Flávio, Vice-6

coordenador, Eduardo Moreira Vicente, Márcio Júnior Lacerda e Wesley Peres, e o7

representante discente João Victor da Silva Ribeiro. O Presidente do colegiado leu a8

pauta da reunião, a qual foi aprovada pelos presentes. Em seguida deu-se início à9

discussão dos assuntos da pauta, conforme descreve-se a seguir: Item 1 -10

Referendar decisões discutidas via troca de e-mails pelos membros do Colegiado.11

1.1 - Processo 23122.019322/2018-89 - Pedido de prorrogação do prazo de12

integralização do curso da aluna Stella Marys Torres Alves Faria - Aprovada a13

prorrogação até o segundo semestre de 2020. 1.2 - Requerimento 66141/2018 - Aluno14

Fernando Tadeu Blazutti Faria: Indeferida a matrícula do aluno fora do prazo. Item 215

- Pedidos de prorrogação do prazo de integralização do curso. Os processos foram16

pré-analisados pelo Presidente Warlley, que apresentou aos membros do Colegiado a17

situação de cada aluno para consideração. São eles: 2.1 - Processo nº18

23122.016094/2017-12 - Aluno Fernando Alves Resende - Deferido até o segundo19

semestre de 2019 por unanimidade. 2.2 - Processo nº 23122.017649/2018-16 - Aluno20

Bernardo Augusto Oliveira Guimarães - O aluno precisaria de mais tempo do que o21

possível de ser prorrogado legalmente, devido à baixa quantidade de horas cursada e22

seu aproveitamento médio ao longo do curso. Além desses motivos, por não ter sido23

apresentado motivo de força maior como justificativa para a prorrogação, o pedido foi24

indeferido com cinco votos contrários e uma abstenção do representante discente João25

Victor. 2.3 - Processo nº 23122.016306/2016-72 - Aluno Thiago Sirios Barros -26

Todos os membros concordaram em conceder apenas o semestre atual, 2018/2, que já27

está além do prazo concedido da última vez, devendo o aluno finalizar o Trabalho28

Final de Curso neste prazo. Item 3 - Requerimentos diversos. 3.1 - Requerimento nº29

65421/2018 do aluno Gabriel Carazza Siqueira - Pedido de revisão de decisão anterior30



do Colegiado, referente ao requerimento nº 61769/2018 em que o Colegiado negou o31

aproveitamento da Unidade Curricular Libras como Optativa do curso de Engenharia32

Elétrica. Indeferido por cinco votos contrários e um a favor. No entendimento da33

maioria esta Unidade Curricular deve ser tratada como disciplina externa. Discutiu-se34

que o texto constante no Projeto Pedagógico do Curso - PPC 2009 sobre esta questão35

precisa ser revisto e alterado para evitar interpretações errôneas a respeito. 3.2 -36

Requerimento nº 66390/2018 do aluno Fernando Tadeu Blazutti Faria - Pedido de37

revisão de decisão anterior do Colegiado, referente ao requerimento nº 66141/2018.38

Indeferido por unanimidade. 3.3 - Requerimento nº 66553/2018 da aluna Rochane39

Tito Zardini - Pedido de exclusão de disciplina devido a estágio conseguido após o40

prazo para exclusão pelos alunos. Deferido por unanimidade. Item 4 -41

Regulamentação / padronização de atestados médicos de alunos - Foi proposto42

que se pense numa padronização mínima do que deve constar nas informações de um43

atestado médico para ser aceito em pedidos de segunda chamada de prova. Em44

discussão sobre casos de atestado por e-mail, verificou-se que não pode ser exigido o45

carimbo do médico, desde que conste a informação do CRM, por exemplo. Essa46

questão é formalizada no Parecer 01/2014 do Conselho Federal de Medicina, e47

também foi citada a Resolução nº 1851/2008 do mesmo Conselho a respeito. Os48

professores Eduardo Moreira e Wesley ficaram de preparar uma proposta desse49

padrão para uma outra reunião. Item 5 - Participação no PDI - Plano de50

Desenvolvimento Institucional - O presidente Warlley irá enviar aos membros do51

Colegiado os tópicos solicitados para serem discutidos. Item 6 - Outros. 6.1 -52

Reclassificação do curso de Engenharia Elétrica pelo INEP - Não foi verificada53

necessidade de mudança na classificação do curso. Após este item foram discutidos54

diversos assuntos referentes à reformulação do PPC 2009, uso de Ensino a Distância e55

a necessidade de que o NDE seja atuante para revisão e reformulação do currículo do56

curso e do PPC. 6.2 - Eleição para os cargos de Coordenador e Vice-coordenador. É57

necessária a indicação de um membro do Colegiado para assumir a Coordenação pro58

tempore e ser responsável por conduzir o processo eleitoral, devido à candidatura dos59

atuais coordenador e vice, em atendimento às normas em vigor. Foi escolhido o60



professor Márcio Júnior Lacerda para assumir a função, e o professor Wesley Peres61

caso seja necessário o vice-coordenador nessa situação. Nada mais havendo a tratar, a62

reunião foi encerrada às dezoito horas e cinquenta e cinco minutos, para constar, eu,63

Ana Lúcia Schlottfeldt Mendes, assistente em administração, lavrei a presente ata que,64

após ser aprovada, deverá ser assinada pelos presentes. São João del-Rei, 04 de65

outubro de 2018.66

Prof. Warlley de Sousa Sales, presidente:67

Prof. Silvan Antônio Flávio:68

Prof. Eduardo Moreira Vicente:69

Prof. Márcio Júnior Lacerda:70

Prof. Wesley Peres:71

Representante discente João Victor da Silva Ribeiro:72

Ana Lúcia Schlottfeldt Mendes:73


