
Ata da continuação da 365ª reunião estendida do Colegiado do curso de Engenharia Elétrica da1

Universidade Federal de São João del-Rei. Aos vinte e oito dias de fevereiro de dois mil e dezenove,2

na sala 4.09-EL do prédio do DEPEL – Campus Santo Antônio, às dezessete horas e quinze minutos,3

reuniu-se o Colegiado do curso de Engenharia Elétrica, estando presentes seus integrantes, os4

professores Silvan Antônio Flávio, Coordenador do curso e Presidente do Colegiado, Warlley de Sousa5

Sales, Vice-coordenador, Eduardo Moreira Vicente, Márcio Júnior Lacerda, Wesley Peres e o6

representante discente João Victor da Silva Ribeiro. Antes de retomar os assuntos da reunião do dia7

dezenove último, o Presidente pediu para acrescentar um item à pauta: Indicação de um nome para a8

banca de estágio probatório do professor Márcio Júnior Lacerda, com o que todos concordaram,9

passando a se tratar deste item em primeiro lugar. O indicado foi o professor Samir Ângelo Milani Martins,10

nome aprovado com a abstenção apenas do professor Márcio Júnior Lacerda. Passou-se a tratar em11

seguida do agendamento das reuniões ordinárias do Colegiado até o final do semestre, tendo em vista a12

necessidade colocada na reunião do último dia dezenove pelo presidente Silvan de lidar com a mudança13

do Projeto Pedagógico do Curso - PPC ainda durante este semestre. Ficaram marcadas reuniões nos14

dias: 14 e 28 de março, 11 e 25 de abril, 09 e 23 de maio, 06 de junho e 04 de julho. Em seguida foi15

retomado o item 9 da pauta inicial: Mudanças no PPC 2009. O presidente Silvan levantou alguns pontos16

que precisam ser estudados e pensados para começar: a) Rever a versão que o professor Warlley17

preparou após as alterações aprovadas pelo Colegiado em 2017, que chegou a ser enviada para a18

PROEN, para aproveitar o que se puder do trabalho feito em relação à ajustes necessários na área da19

legislação. b) Repensar o currículo por áreas: cada membro docente do Colegiado ficou responsável por20

fazer uma consulta aos professores de cada área e trazer propostas de reformulação nas disciplinas e no21

currículo. c) Exigências a serem atendidas, destacadas no memorando enviado pela PROEN, lido na22

primeira parte desta reunião, assim como as vigentes nas novas Diretrizes Curriculares Nacionais - DCNs.23

Após diversas considerações sobre o assunto, chegou-se à conclusão de que é preciso trabalhar para ter24

uma versão do PPC pronta para análise do Setor de Regulação e Legislação Educacional - SERLE até o25

final do mês de maio para que possa ser enviado ao CONEP dentro do prazo solicitado. Foi levantada26

também a questão de como trabalhar junto com o NDE e houve diversas sugestões, inclusive a de que o27

Presidente Silvan convoque reuniões intercaladas do Colegiado e do NDE. Nada mais havendo a tratar, a28

reunião foi encerrada às dezoito horas e trinta minutos e, para constar, eu, Ana Lúcia Schlottfeldt Mendes,29

assistente em administração, lavrei a presente ata que, após ser aprovada, deverá ser assinada pelos30

presentes. São João del-Rei, 28 de fevereiro de 2019.31
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