
Ata nº 369 da reunião do Colegiado do curso de Engenharia Elétrica da Universidade1

Federal de São João del-Rei. Aos vinte e cinco dias de abril de dois mil e dezenove, na2

sala 4.09-EL do prédio do DEPEL – Campus Santo Antônio, às dezessete horas e dez3

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; Márcio6

Júnior Lacerda; Wesley Peres e o representante discente João Victor da Silva Ribeiro. O7

Presidente leu a pauta da reunião e pediu para que fosse inserido mais um item de pauta. O8

item a ser inserido trata da deliberação do colegiado sobre cursos afins do curso de9

Engenharia Elétrica para fins de processo seletivo de discentes. O item foi inserido no início10

da pauta com aprovação unânime dos membros do colegiado, sendo os demais itens11

devidamente ajustados. A seguir iniciou-se a pauta. Item 1 – Tabela de cursos afins a12

Engenharia Elétrica. O Presidente do colegiado, professor Silvan, comunicou aos13

membros sobre o memorando da DICON, solicitando que o colegiado definisse, de acordo14

com a resolução nº 028, de 26 de setembro de 2018/CONEP, os cursos afins do curso de15

Engenharia Elétrica para fins de processo seletivo na UFSJ. Após esclarecimentos os16

professores aprovaram, por unanimidade, que manteriam os seguintes cursos: “Todos os17

cursos de Bacharelado em Engenharia, autorizados e reconhecidos pelo MEC, Matemática,18

Física, Química e Ciência da Computação”. Item 2 – Processos de prorrogação do prazo19

de integralização de curso. 2.1 – Processo nº 23122.005617/2018-78 da aluna Dailane20

Ercilia de Paula. O Presidente do Colegiado leu o requerimento da aluna de recurso da21

decisão do Colegiado sobre seu último pedido de prorrogação de prazo de integralização.22

As principais indagações da aluna foram a respeito da não participação do representante23

discente João Victor na última reunião de colegiado, do dia 11/04/2019, e o questionamento24

sobre o não cumprimento do acordo de se inscrever no ENEM. Primeiramente foi25

esclarecido para o representante discente que a reunião ocorreu após o término da26

assembleia departamental e que este não esperou os professores. O representante27

discente concordou com o esclarecimento. Em seguida, o Colegiado discutiu sobre a28

escolha da aluna em considerar a UFSJ como segunda opção no SISU. Esta escolha não é29

coerente com o compromisso da aluna, descrito no requerimento nº 52661/2018. Após30

algumas considerações, o Colegiado decidiu manter, por 5 votos a 1, o indeferimento do31

pedido de prorrogação, entendendo que já foi concedido prazo suficiente para a aluna, a32

qual em nada melhorou seu desempenho no curso. 2.2 – Processo nº33

23122.005426/2019-97 do aluno Ademir Granato Pereira Marinho. Considerando que o34

aluno já está cursando as últimas disciplinas e ficará faltando apenas Trabalho Final de35



Curso - TFC e Estágio Obrigatório, o Colegiado concedeu apenas dois semestres. Portanto,36

foi deferido o prazo até o primeiro semestre de 2020. 2.3 – Processo nº37

23122.005967/2019-15 da aluna Carolina Ferreira Dutra de Resende. Considerando que a38

aluna não tem mais disciplinas para cursar, o Colegiado concedeu prazo de apenas mais39

um semestre para que esta possa realizar seu estágio e TFC. Deferido prazo até o segundo40

semestre de 2019. 2.4 – Processo nº 23122.016110/2017-69 do aluno Guilherme Paranhos41

Alvarenga. Indeferido por unanimidade. De acordo com a documentação, falta para o aluno42

apenas a unidade curricular TFC, na qual está matriculado no atual semestre. Além disso, o43

aluno não apresentou motivo de força maior para uma nova prorrogação. 2.5 – Processo nº44

23122.005737/2019-56 do aluno Higor Sérgio Ribeiro. Após análise foi considerado que45

este não apresentou motivo de força maior de acordo com as resoluções Nº 2, de 24 de46

Fevereiro de 1981 e Nº 05 de 26 de Novembro de 1987 do Conselho Federal de Educação.47

Indeferido por 5 votos a 1. 2.6 – Processo nº 23122.007081/2018-25 do aluno Talles48

Campos Corradini. Após análise do processo, verificou-se que o aluno não apresenta mais49

pendências e já estagiou por tempo suficiente para concluir a unidade curricular Estágio50

Obrigatório. Indeferido por unanimidade. 2.7 – Processo nº 23122.005735/2019-67 – Aluno51

Tarik Sathler Morales Azevedo. Considerando que o aluno cursará as últimas disciplinas no52

segundo semestre de 2019 e ficará faltando apenas o TFC, o colegiado concedeu apenas53

dois semestres. Portanto, deferido prazo até o primeiro semestre de 2020. Item 3 –54

Pedidos de aproveitamento de estágio. 3.1 – Requerimento nº75618/2019 – Aluno Júlio55

Cesar dos Santos Costa. Deferido por unanimidade, pois o trabalho é correlato à área de56

Engenharia Elétrica, sendo inclusive acompanhado por engenheiro. 3.2 – Requerimento nº57

75429/2019 do aluno Marcelo Antônio Balbino pedindo que seu estágio do ano de 201658

seja inserido em seu histórico (realizado com a matrícula 0509021-X). De acordo com o59

levantamento realizado pela Assistente em administração Ana Lúcia S. Mendes, o60

aproveitamento do estágio foi concedido ao aluno, sendo sua nota dada pelo professor61

orientador em 20/04/2017, entregue na COELE em 24/04/2017 e a Atarf enviada à DICON62

em 02/05/2017 para lançamento da nota. No entanto, a portaria de desvinculação do aluno63

saiu em 11/05/2017 e a nota do estágio não foi lançada a tempo no histórico. O Colegiado64

deliberou que, pela ordem das datas, o aluno tem direito de ter seu estágio lançado no65

histórico. 3.3 – Consulta por e-mail do aluno Ramon Carlos Gargalhone, sendo o e-mail66

inicial do dia 12/04/2019, e o último esclarecimento enviado no dia 24/04/2019. Trata-se de67

um programa de iniciação científica no Laboratório Nacional de Astrofísica. Segundo68

análise do Colegiado a atividade não pode ser aproveitada como estágio, pois conforme a69

resolução nº 025 do CONEP de novembro de 2015, depende do PPC aceitar iniciação70



científica como estágio obrigatório e no PPC de Engenharia Elétrica (p.10) está71

especificado que não será aceita a equivalência de iniciação científica por estágio72

obrigatório. Item 4 – Reformulação do Projeto Pedagógico do Curso - PPC. O73

Presidente Silvan apresentou, brevemente, uma proposta de duas ou mais habilitações74

para o curso de Engenharia Elétrica idealizada pelo professor Erivelton Geraldo75

Nepomuceno. A proposta envolve a junção das áreas de Controle e Eletrônica para a76

proposição de uma habilitação em Circuitos e Sistemas. Neste sentido, deseja-se que os77

professores das áreas de Máquinas e Sistemas Elétricos de Potência se reúnam para78

discutir a possibilidade de outra habilitação. Após alguns esclarecimentos, os professores79

Wesley Peres e Warlley de Sousa Sales ficaram de organizar uma reunião com os80

professores das áreas de Máquinas e Sistemas Elétricos de Potência para discutir a ideia81

apresentada. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezenove horas e,82

para constar, eu, Silvan Antônio Flávio, lavrei a presente ata que, após ser aprovada,83

deverá ser assinada pelos presentes. São João del-Rei, 25 de abril de 2019.84
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