
Ata da 368ª reunião do Colegiado do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de São1
João del-Rei. Aos onze dias de abril de dois mil e dezenove, na sala 4.09-EL do prédio do DEPEL –2
Campus Santo Antônio, às dezoito horas e quarenta 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 e Wesley Peres. Ausente o representante discente João Victor da6
Silva Ribeiro, que, devido ao atraso dos membros docentes em função da assembleia de departamento,7
realizada no mesmo dia, não pode esperar até o momento em que a reunião foi iniciada. O Presidente8
solicitou aos membros do colegiado que somente o item 1 – Processos de prorrogação do prazo de9
integralização – fosse tratado nesta reunião devido ao atraso supracitado. Desta forma, os demais itens10
foram retirados da pauta para serem tratados na próxima reunião ordinária. O pedido foi aceito por11
unanimidade, sendo a pauta iniciada imediatamente. Item 1 – Processos de prorrogação do prazo de12
integralização. 1.1 – Processo nº 23122,005617/2018-78 da aluna Dailane Ercilia de Paula: o Presidente13
Silvan Antônio Flávio fez a leitura do requerimento da aluna (nº74718/2019), bem como um resumo do14
desempenho da aluna junto ao curso durante o período de prorrogação. Após esclarecimentos, o Colegiado15
decidiu por unanimidade indeferir o pedido. O Colegiado entendeu, por unanimidade, que o desempenho16
nas atividades de estágio não é condição suficiente, segundo as resoluções da Universidade, para solicitar17
prorrogação do prazo. Vale salientar que a aluna, neste momento, já estagiou por tempo suficiente para18
concluir a unidade curricular “Estágio Obrigatório”. Além disso, durante o prazo de prorrogação já19
concedido, a aluna não obteve êxito em nenhuma unidade curricular, encontrando-se na mesma situação20
do primeiro pedido de prorrogação, datado de 19/02/2018. 1.2 – Processo nº 23122.015099/2016-39 do21
aluno Felipe Renó Veiga. O professor Silvan leu o requerimento do aluno reivindicando recurso da decisão22
do colegiado de seu pedido de prorrogação. De acordo com a documentação, falta para o aluno apenas a23
unidade curricular Trabalho Final de Curso - TFC, que já está com defesa agendada para a próxima24
semana. Portanto, após alguns esclarecimentos o Colegiado decidiu por unanimidade pelo deferimento do25
pedido. 1.3 – Processo nº 23122.016306/2016-72 do aluno Thiago Sírio Barros. O professor Silvan leu o26
requerimento do aluno reivindicando recurso da decisão do colegiado de seu pedido de prorrogação. De27
acordo com a documentação, falta para o aluno apenas a unidade curricular TFC, que deverá ser concluída28
no próximo mês. Portanto, após alguns esclarecimentos o colegiado decidiu por unanimidade pelo29
deferimento do pedido. 1.4 – Processo nº 23122.019512/2017-15 do aluno Hebert Jaques de Matos. O30
professor Silvan leu o requerimento do aluno e fez um resumo de seu desempenho no curso. Falta para o31
aluno apenas uma disciplina e estágio. De acordo com os planos do aluno, este deverá pedir colação de32
grau no final de 2019. Após alguns esclarecimentos, o Colegiado decidiu por unanimidade pelo deferimento33
do pedido. 1.5 – Processo nº 23122.016141/2017-10 do aluno Carlos Afonso Mendes Júnior. O Presidente34
Silvan leu o requerimento do aluno e fez um resumo de seu desempenho no curso, durante o período de35
prorrogação já concedido anteriormente. Foi verificado que o aluno encontra-se matriculado no estágio há36
tempo mais do que suficiente para concluir a disciplina Estágio Supervisionado. Além disso, o aluno não37
concluiu a disciplina Cálculo Diferencial e Integral 2 e não se matriculou na disciplina durante o período de38
prorrogação, concedido anteriormente. Portanto, o Colegiado do curso decidiu por unanimidade pelo39
indeferimento do pedido. Confirmada a data de 25 de abril para a próxima reunião, e nada mais havendo a40
tratar, a reunião foi encerrada às dezenove horas e quarenta minutos e, para constar, eu, Silvan Antônio41
Flávio, lavrei a presente ata que, após ser aprovada, deverá ser assinada pelos presentes. São João42
del-Rei, 11 de abril de 2019.43
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