
Ata da 367ª reunião do Colegiado do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de São1
João del-Rei. Aos vinte e oito dias de março de dois mil e dezenove, na sala 4.09-EL do prédio do2
DEPEL – Campus Santo Antônio, às dezessete horas e dez 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 - Distribuição de7
requerimentos de equivalências diversos. Alguns pedidos de equivalências externas, de atividades8
complementares e de currículos anteriores, que necessitam de análise dos documentos apresentados9
foram divididos entre os membros do Colegiado para agilizar o atendimento. Item 2 - Reformulação do10
Projeto Pedagógico do Curso - PPC. Dando continuidade a este tema vindo das reuniões anteriores, o11
Presidente Silvan apresentou aos demais membros algumas ideias e sugestões sobre a distribuição das12
disciplinas ao longo do curso e possíveis divisões nos blocos, como Básico, Profissionalizantes,13
Específicas e Optativas. Diversas ponderações foram feitas por todos, comparando também a estrutura14
curricular com realidades de outros cursos de Engenharia Elétrica pesquisados. O professor Eduardo fez15
um relato sobre a reunião realizada com os docentes da área de Eletrônica, na qual analisaram as16
disciplinas da área nos PPCs das universidades consideradas as melhores, federais e estaduais,17
trazendo propostas de alterações de algumas ementas, criação de nova disciplina e separação de18
disciplinas mistas, destacando também necessidade de atualizar conteúdos. Foi realizada, também,19
reunião com os professores da área de SEP (Sistemas Elétricos de Potência), a respeito da qual o20
professor Silvan também fez um breve relato. Foi levantado um questionamento sobre a possibilidade de21
ser oferecida disciplina com apenas 18h de carga horária. Pela resolução que trata do assunto, as22
disciplinas precisam ter carga horária múltipla de 18, portanto, a princípio é possível. Também foi23
lembrada a questão de que o número de alunos em cada entrada do curso seja reduzido pelo menos de24
50 para 40, o que deverá constar no novo PPC. O professor Wesley apresentou mais uma vez propostas25
da área de Máquinas, e foi levantada a dúvida sobre a disciplina Desenho Técnico ser obrigatória na26
forma de disciplina ou se o conteúdo é obrigatório e poderia ser contemplado em outras disciplinas, sobre27
o que vai ser necessária uma pesquisa. O discente João Victor trouxe demandas dos alunos dos cursos28
com relação à mudança do currículo, que são: a) pedido de disciplina na área de Recursos Humanos; b)29
pedido dos alunos do Centro Acadêmico - CA para participar da discussão. Sobre o primeiro discutiu-se30
que poderia ser incluído em disciplina optativa, e sobre o segundo que, a princípio, a participação dos31
alunos deve ser feita por meio do próprio representante discente no Colegiado. O Presidente Silvan32
colocou que é preciso analisar e tentar montar um fluxograma que seja viável abarcando as propostas de33
todas as áreas. Para isso ele colocou todas as propostas em pasta compartilhada no Google Drive e34
pediu para que cada um olhe e monte um fluxograma para a próxima reunião, para que tentem montar35
um único fluxograma juntos a partir disso. Confirmada a data de 11 de abril para a próxima reunião, e36
nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezenove horas e, para constar, eu, Ana Lúcia37
Schlottfeldt Mendes, assistente em administração, lavrei a presente ata que, após ser aprovada, deverá38
ser assinada pelos presentes. São João del-Rei, 28 de março de 2019.39
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