
Ata nº 365 da reunião estendida do Colegiado do curso de Engenharia Elétrica da1

Universidade Federal de São João del-Rei. Aos dezenove dias de fevereiro de dois mil e2

dezenove, na sala 4.09-EL do prédio do DEPEL – Campus Santo Antônio, às oito horas e trinta3

minutos, reuniu-se o Colegiado do curso de Engenharia Elétrica, estando presentes seus4

integrantes, os professores Silvan Antônio Flávio, Coordenador do curso e Presidente do5

Colegiado, Warlley de Sousa Sales, Vice-coordenador, Eduardo Moreira Vicente, Márcio Júnior6

Lacerda, Wesley Peres e o representante discente João Victor da Silva Ribeiro. O professor7

Márcio Júnior Lacerda avisou que precisaria se ausentar às 10h30. O Presidente leu a pauta da8

reunião, incluindo a presença dos alunos do Centro Acadêmico na reunião, a qual foi aprovada9

pelos presentes. Em seguida deu-se início à discussão dos assuntos da pauta, conforme10

descreve-se a seguir. Item 1 – Alunos do Centro Acadêmico. O Centro Acadêmico - C.A. do11

curso de Engenharia Elétrica tem novos alunos na diretoria, os quais pediram para ir à reunião12

do Colegiado apresentarem algumas ideias e pedidos de apoio, como por exemplo para a13

acolhida dos calouros do semestre e também para organizar a Semana Acadêmica da14

Engenharia Elétrica, conforme Edital próprio. Os membros do Colegiado sugeriram que a15

Semana seja pensada para o início do segundo semestre letivo e ficou acertado que na próxima16

semana haverá outra reunião na qual será dedicado um tempo maior para discutir estes17

assuntos com representantes do CA. Item 2 - Requerimentos eletrônicos de Regime Especial18

de Estudos. 2.1) Requerimento nº 71081/2019 – Aluno: Leonardo Figueiredo de Souza -19

período de 10/02/2019 à 01/03/2019 - Apresentados Atestado e parecer psicológico e médico.20

Deferido por todos. 2.2) Requerimento nº 71059/2019 – Aluno: Albertto da Costa Dias - período21

de 18/02/19 à 06/07/19. O pedido do aluno dá-se devido à necessidade de acompanhar o pai22

adoentado, conforme atestado apresentado. Sendo uma situação não prevista na legislação23

vigente, após algumas considerações e também analisar as disciplinas nas quais o aluno está24

inscrito, decidiu-se deferir o pedido, porém restringindo as disciplinas às duas já cursadas25

anteriormente por ele para não dificultar os seus estudos neste período, devendo o mesmo26

excluir as demais disciplinas. Item 3 - Requerimentos de quebra de pré-requisitos de27

disciplinas para a terceira etapa da inscrição periódica. 3.1) Requerimento nº 70482/2019 -28

Aluno: Marco Aurelio Nascimento - Indeferido. 3.2) Requerimentos nº 70784/2019 e29

71139/2019 - Aluno: Fabio Augusto Moraes de Souza - Deferido por ter o aluno carga horária de30

formando. 3.3) Requerimento nº 71053/2019 - Aluno: Marcio Alexandre da Fonseca Junior -31

Deferido com a condição de que o aluno curse ao mesmo tempo a disciplina Eletromagnetismo.32

3.4) Requerimento nº 71189/2019 - Aluna Paula de Souza Pinto - Deferido. 3.5)33

Requerimento: 71219/2019 - Aluno: Matheus Henrique Nunes Silveira - Indeferido. 3.6)34



Requerimento nº 71259/2019 - Aluno: Antonio Henrique Diniz Mendes - Indeferido. 3.7)35

Requerimento nº 71350/2019 - Aluno: Robson Fausto Damasceno - Indeferido. Item 4 -36

Requerimentos de Recurso/Revisão. 4.1) Requerimento nº 69357/2018 - Aluna: Leticia37

Coelho Resende - Revisão de nota de estágio supervisionado. A Coordenação pediu38

esclarecimentos ao professor responsável logo após o requerimento da aluna ter sido feito. Após39

ponderações, a decisão do Colegiado foi manter a nota lançada pelo professor, por unanimidade.40

4.2) Requerimento nº 70514/2019 - Aluna: Emanuelle Garcia Rezende. Deferido, mantido o41

prazo de prorrogação de integralização de curso até o primeiro semestre de 2019. Item 5 -42

Aprovação e critérios de classificação das solicitações de monitorias para o primeiro43

semestre de 2019. Decidiu-se por unanimidade manter os mesmos critérios de classificação44

que vêm sendo aplicados desde o segundo semestre de 2017 para o semestre corrente,45

cabendo uma reavaliação para o próximo semestre. São eles os seguintes: 1.1) a Unidade46

Curricular Laboratório de Eletrônica terá prioridade dentre as demais; 1.2) cálculo da média47

ponderada entre o número de alunos inscritos e o número de alunos reprovados nas disciplinas48

nos últimos dois semestres em que foram oferecidas, classificando o resultado em ordem49

decrescente, de forma que a quantidade de disciplinas obedecerá a proporção de 50%50

(cinquenta por cento) das disciplinas pertencendo ao conjunto do 1º ao 4º período do curso, 30%51

(trinta por cento) das disciplinas pertencendo ao conjunto do 5º ao 7º período, e 20% (vinte por52

cento) das disciplinas pertencendo ao conjunto do 8º ao 10º período. Item 6 - Critérios de53

atendimento da Terceira Etapa da Inscrição Periódica. O Presidente Silvan fez uma breve54

consulta sobre manter os critérios que vêm sendo aplicados para atendimento aos alunos, com o55

que todos concordaram. Item 7 - Planos de Ensino. Ainda faltam poucos planos de ensino56

serem entregues à COELE, e foi proposto que os chefes de departamentos correspondentes57

sejam comunicados, com todos os membros de acordo. Item 8 - Processos de Prorrogação de58

prazo de integralização do curso. 8.1 - Pedido de Revisão da decisão anterior do Colegiado59

por meio do requerimento nº 69262/2018 - Aluno Bernardo Augusto Oliveira Guimarães - Teve60

seu pedido de prorrogação do curso negado no Processo nº 233122.017649/2018-16, tendo61

levado o aluno à lista de desvinculação. Após análise dos argumentos do aluno e do que falta62

para conclusão do curso, juntamente com o desempenho do aluno, foi mantido o indeferimento63

anterior, ou seja, a não prorrogação do prazo, por unanimidade. Devido ao tempo da reunião já64

ter se estendido muito, decidiu-se deixar a análise dos processos deste item para a próxima65

reunião. O professor Wesley trouxe algumas dúvidas sobre o histórico do aluno Renato Adriano66

Rosa, do caso do recurso sobre equivalências negadas anteriormente e que tiveram que ser67

revistas, as quais foram esclarecidas. O professor Márcio Júnior Lacerda precisou se ausentar68



às 10h40, conforme avisado no início da reunião. Item 9 - Mudanças no Projeto Pedagógico69

do Curso - PPC 2009. O presidente Silvan fez algumas colocações rápidas sobre as70

necessidades de mudanças no atual PPC, e leu o Memorando nº 341/2018 enviado pela71

PROEN a respeito. O prazo dado para as alterações serem feitas é o final do primeiro semestre72

de 2019. Devido a isso ele avisou que precisará de reuniões sistemáticas com o Colegiado,73

provavelmente quinzenais. Ficou acordado continuar esta reunião na próxima semana, no dia 2674

de fevereiro, às oito horas da manhã, como uma reunião estendida desta do dia de hoje, para75

tratar dos assuntos dos itens 1 e 8 desta pauta, já ficando os membros convocados. A reunião foi76

suspensa às onze horas e para constar, eu, Ana Lúcia Schlottfeldt Mendes, lavrei a presente ata77

que, após ser aprovada, deverá ser assinada pelos presentes. São João del-Rei, 19 de fevereiro78

de 2019.79
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