
Ata da 366ª reunião do Colegiado do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de São1

João del-Rei. Aos quatorze dias de março de dois mil e dezenove, na sala 4.09-EL do prédio do DEPEL2

– Campus Santo Antônio, às dezessete horas e vinte minutos, reuniu-se o Colegiado do curso de3

Engenharia Elétrica, estando presentes seus integrantes, os professores Silvan Antônio Flávio,4

Coordenador do curso e Presidente do Colegiado, Warlley de Sousa Sales, Vice-coordenador, Eduardo5

Moreira Vicente, Márcio Júnior Lacerda, Wesley Peres e o representante discente João Victor da Silva6

Ribeiro. O Presidente leu a pauta da reunião, a qual foi tratada a seguir. Item 1 - Decisões ad7

referendum. O Presidente Silvan apresentou as decisões a seguir, tomadas ad referendum ao Colegiado8

para serem referendadas: 1.1 - Solicitação de duas monitorias fora do prazo feita pelo professor Wagner9

Souza Machado, do DCNAT, em forma de recurso apresentado por escrito no dia 08 de março, a qual foi10

negada por entender que após o resultado das disciplinas contempladas com bolsas não caberia mais11

alterações por esse motivo. 1.2 - Requerimento nº 72362/2019 da aluna Erika Dorotea Oliveira Moreira12

solicitando inscrição na disciplina Cálculo I, deferido por ele. 1.3 - Requerimento nº 73293/2019 de13

Regime Especial do aluno Leonardo Figueiredo de Souza, solicitando novo período, apresentando novas14

documentações do acompanhamento médico e psicológico, o qual foi aprovado. Todos estes itens foram15

aprovados por todos. Item 2 - Memorando do professor Gleisson Fransoares Vasconcelos Amaral16

enviado ao Colegiado solicitando prazo maior para divulgação de resultado de avaliação de disciplina,17

apresentando plano de ensino e cronograma de aulas em anexo. O pedido refere-se ao prazo para18

correção e lançamento de notas das avaliações da disciplina Circuitos Elétricos I, pois é aplicado um19

número relativamente grande de avaliações, sendo estas de dois tipos: de múltipla escolha (testes) e20

abertas (provas), sendo que ele necessita aplicar testes em datas próximas às provas e estas demandam21

tempo maior para correção. Após considerações sobre o planejamento do professor para a disciplina em22

questão e sobre os prazos estabelecidos pela Resolução CONEP nº 12/2018, concluiu-se que é preciso23

rever as determinações da referida Resolução e que, a princípio, é possível apenas sugerir uma24

reorganização da maneira como o professor distribui os testes e avaliações e lança suas respectivas25

notas no sistema, de forma que não se fira à norma vigente. Item 3 - Requerimentos eletrônicos. 3.1)26

Requerimento nº 73736/2019 - Recurso/Revisão de decisões - Aluno Pedro Henrique Pellozo de Oliveira27

- Recurso contra o indeferimento do seu pedido de prorrogação do prazo de integralização do curso.28

Diversas ponderações sobre o assunto foram feitas por todos e o tema foi colocado em votação, sendo o29

pedido indeferido por quatro votos contra dois, mantendo-se a decisão anterior de não prorrogação do30

prazo de conclusão do curso do aluno. 3.2) Requerimento nº 71026/2019 de equivalência de disciplinas31

/aproveitamento de estudos - Aluno Maick Eugênio - Como havia algumas dúvidas sobre o tipo de32

aproveitamento já realizado anteriormente no histórico do aluno, o presidente Silvan trouxe o caso do33

aluno para avaliação de todos. Trata-se de disciplinas cursadas pelo aluno em intercâmbio do Ciência34

sem Fronteiras e cadastradas como Optativas, porém constando no histórico como Aproveitamento de35

Estudos e com as cargas horárias idênticas às originais. O aluno pediu neste requerimento que 144h36

fossem aproveitadas como Tópicos Especiais para regularizar a distribuição de disciplinas em sua37

integralização de conclusão de curso, pois todas foram cadastradas como optativas. A assistente em38



Administração Ana Lúcia fez consulta prévia à Dicon, onde foi esclarecido que era a forma como a39

maioria das disciplinas não obrigatórias cursadas em intercâmbios eram aproveitadas e cadastradas, e a40

recomendação feita foi de que se faça o aproveitamento da mesma forma, só transformando as41

disciplinas que somem as horas necessárias em Tópicos Especiais. Após todos analisarem os42

documentos e a planilha do aproveitamento de estudos anterior, decidiu-se deferir o pedido. Item 4 -43

Reformulação do Projeto Pedagógico do Curso - PPC. Conforme decidido em reuniões anteriores, os44

membros do Colegiado iriam coletar propostas de cada área do curso para a reformulação do PPC e do45

currículo. O professor Márcio Júnior apresentou relato da primeira reunião realizada com professores da46

área de Controle e o professor Wesley da área de Máquinas, onde foram esboçadas diversas sugestões47

e propostas de alterações de ementas e disciplinas, porém ainda é preciso aprimorá-las. O acadêmico48

João Victor apresentou proposta de conteúdo programático para uma possível disciplina de Introdução ao49

Cálculo, ou Cálculo Zero. O Presidente Silvan relatou que teve uma conversa com a professora Patrícia50

Tempesta, do departamento de Matemática, sobre a criação desta disciplina e uma possível alteração51

nas disciplinas Álgebra Linear e Geometria Analítica que viabilize a manutenção de encargos didáticos do52

departamento, a qual se mostrou disponível para tais mudanças e recomendou que seja bem estudado o53

que o curso precisa efetivamente de conteúdo a ser oferecido nestas disciplinas. Os professores Warlley54

e Silvan têm algumas sugestões da área de Sistemas Elétricos de Potência - SEP , porém ainda irão se55

reunir com os demais, assim como o professor Eduardo com os da área de Eletrônica. Algumas56

ponderações sobre as mudanças necessárias e sobre a divisão de áreas do curso foram feitas por todos.57

Confirmada a data de 28 de março para a próxima reunião, e nada mais havendo a tratar, a reunião foi58

encerrada às dezenove horas e, para constar, eu, Ana Lúcia Schlottfeldt Mendes, assistente em59

administração, lavrei a presente ata que, após ser aprovada, deverá ser assinada pelos presentes. São60

João del-Rei, 14 de março de 2019.61
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