
Ata nº 363 da reunião do Colegiado do curso de Engenharia Elétrica da Universidade1

Federal de São João del-Rei. Aos vinte e seis dias de outubro de dois mil e dezoito, na2

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

Colegiado do curso de Engenharia Elétrica, estando presentes seus integrantes, os4

professores Márcio Júnior Lacerda, Coordenador pro tempore e Presidente do Colegiado,5

Silvan Antônio Flávio, Warlley de Sousa Sales, Wesley Peres e o representante discente6

João Vitor da Silva Ribeiro. O professor Warlley leu a pauta da reunião, a qual foi7

aprovada pelos presentes. Enquanto a aguardavam a chegada do professor Eduardo Moreira8

Vicente, o presidente propôs que fosse iniciada a discussão sobre as denúncias feitas pelos9

alunos em relação à conduta do professor João Antônio Corrêa Filho em sala de aula. Após10

a leitura das denúncias e análise das mesmas, o colegiado concluiu que iria convocar o11

professor João Antônio para uma reunião. Às oito horas e 30 minutos, registrou-se a12

chegada do professor Eduardo Moreira Vicente. A partir desse momento iniciou-se a13

discussão dos itens da pauta, conforme descrição a seguir: Item 1 – Recursos contra14

desvinculação. 1.1 – Aluno Fábio Luiz Rocha -Após a leitura da justificativa do aluno,15

tendo em vista que restam poucas horas para o aluno concluir o curso, o colegiado decidiu16

pela reintegração do mesmo ao curso de engenharia elétrica. 1.2 – Aluno Rodrigo da Paz17

Souza - Devido ao fato de o aluno já ter extrapolado o prazo máximo permitido por lei para18

a integralização do curso, o colegiado votou pelo indeferimento do recurso do aluno. 1.3 -19

Aluno Saulo Siqueira de Almeida - Após analisar as justificativas do aluno, o colegiado20

não identificou nenhum motivo de força maior que impedisse o aluno de progredir no curso.21

Sendo assim, votou-se pelo indeferimento do recurso do aluno. Item 2 – Processos de22

Prorrogação do Prazo de Integralização do Curso. Após avaliar cada processo, as23

justificativas dos alunos e os respectivos extratos escolares, as decisões do Colegiado foram:24

2.1 - Processo 23122.020302/2018-51 – Aluno Álvaro Luis Oliveira Vieira - Conceder um25

prazo adicional até o segundo semestre de 2019. 2.2 – Processo 23122.005617/2018-78 –26

Aluna Dailane Ercilia de Paula - Pela prorrogação do prazo até o primeiro semestre de27

2019. 2.3 – Processo 23122.016110/2017-69 – Aluno Guilherme Paranhos Alvarenga -28

Pela prorrogação do prazo de integralização até o primeiro semestre de 2019. 2.4 –29

Processo 23122.005862/2018-85 – Aluno Gabriel de Melo Franco - Pela prorrogação do30



prazo de integralização até o primeiro semestre de 2019. 2.5 – Processo31

23122.005950/2018-87 – Aluno William Maia Teixeira - Pela prorrogação do prazo até o32

primeiro semestre de 2019. 2.6 – Processo 23122.022702/2018-09 – Aluno Bruno33

Camargos da Silva - Pela prorrogação do prazo de integralização até o primeiro semestre34

de 2019. Item 3 – Licença Médica da Professora Valéria Maria Martins Judice. O35

professor Warlley informou aos demais membros do colegiado que a professora Valéria36

havia lhe encaminhado um e-mail relatando que, por recomendações médicas, teria que37

ficar afastadas de suas atividades por mais 10 dias, além dos 30 dias comunicados38

anteriormente. Adicionalmente, a professora Valéria informou que iria fazer a reposição39

das aulas via Portal Didático. Os membros do colegiado chegaram à conclusão de que o40

departamento de origem da professora (DECAC) deverá encaminhar um(a) professor(a)41

para substituí-la e que as aulas deverão ser repostas. O colegiado admitiu que, devido ao42

pouco espaço no calendário, até 20% da carga horária do curso poderá ser feita via Portal43

Didático. Item 4 – Denúncias contra a conduta em sala de aula do professor João44

Antônio Correa Filho. O professor Warlley expôs novamente para os presentes as45

denúncias dos alunos. Após debaterem as possíveis medidas, o colegiado chegou ao46

consenso de que seria melhor convocar o prof. João Antônio para uma reunião, para que o47

mesmo possa prestar esclarecimentos. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada48

às nove horas e cinquenta minutos e para constar, eu, Warlley de Sousa Sales, lavrei a49

presente ata que, após ser aprovada, deverá ser assinada pelos presentes. São João del-Rei,50
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Prof. Márcio Júnior Lacerda, presidente:52

Prof. Eduardo Moreira Vicente:53

Prof. Silvan Antônio Flávio:54

Prof. Warlley de Sousa Sales:55

Prof. Wesley Peres:56

Representante discente João Victor da Silva Ribeiro:57


