
Ata da 370ª reunião do Colegiado do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de São1

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

– 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 - Processos de7

prorrogação do prazo de integralização de curso. 1.1 - Processo nº 23122.007512/2019-34, da aluna8

Ariene Trindade Ferreira. A aluna pediu dois semestres, faltando para concluir o curso apenas uma9

disciplina optativa e o Trabalho Final de Curso - TFC, além das disciplinas que está cursando no10

semestre corrente. Após análise foi deferido por unanimidade prorrogação de apenas um semestre, até o11

segundo semestre de 2019. 1.2 - Processo nº 23122.028357/2018-17, do aluno Tiago Barbosa de12

Camargos. O aluno está cursando a unidade curricular TFC e ainda não conseguiu estágio. Deferida13

prorrogação até o segundo semestre de 2019 por unanimidade. Item 2 - Requerimentos eletrônicos14

diversos. 2.1 - Requerimento nº 76067/19 - aluno Fábio Inácio da Silva, matrícula 150900005. Solicita15

aproveitamento de atividades profissionais como estágio obrigatório. Apresentados documentos16

comprovando as atividades realizadas, o pedido foi deferido por unanimidade. 2.2 - Requerimento nº17

77142/2019 - aluno Mateus do Carmo de Oliveira Silva, matrícula 140950126. Solicita Regime Especial18

de Estudos por motivo de ter sido selecionado em estágio em outra cidade. Após diversas ponderações e19

análises dos motivos expostos pelo aluno, o Colegiado concluiu que, mesmo o aluno tendo bom20

desempenho no curso, não há como conceder Regime/Tratamento Especial dentro das normas por21

motivos diferentes dos especificados na legislação e normas vigentes, que são: estado de saúde22

incompatível com a frequência aos trabalhos escolares, e gestação a partir do oitavo mês (Resolução23

CONEP nº 012 de 2018, Art. 21), não se tratando, em termos de justificativa, de caso omisso a ser24

considerado. Como alternativa, pensando em casos anteriores já analisados pelo Colegiado, o aluno25

poderá solicitar exclusão de disciplinas após ser inscrito no estágio para não sofrer reprovação, caso26

assim desejar. Item 3 - Reformulação do currículo e do Projeto Pedagógico do Curso - PPC. Dando27

continuidade a este tema tratado em reuniões anteriores, o Presidente do Colegiado trouxe algumas28

informações e demandas, entre elas a de que não está havendo consenso a respeito da criação ou não29

de ênfases no novo currículo, destacou que ainda será necessário estudar a forma de aplicar as novas30

DCNs, especialmente o item de projetos de extensão como parte obrigatória da carga horária total do31

curso. Foi definido em seguida por todos que as propostas e sugestões que surgiram até o momento32

serão enviadas ao NDE - Núcleo Docente Estruturante para que este analise e traga também suas33

propostas ao Colegiado, havendo longa discussão a respeito destes temas. O acadêmico João Victor34

trouxe o parecer dos alunos do curso que se reuniram em assembleia organizada pelo Centro Acadêmico35

- CAELE no dia 02 (dois) de maio último, sobre os seguintes tópicos: i) Inclusão de disciplina como36

“Pré-Cálculo” - os alunos não veem a necessidade de inclusão e deram sugestões a respeito; ii) Inclusão37

da Unidade Curricular - UC “Introdução à Engenharia Elétrica” - aceita pela maioria, com diversas38



sugestões; iii) Junção das UC’s Geometria Analítica e Álgebra Linear - maioria favorável; iv) Optativas -39

pediram que sejam anunciadas com maior antecedência, incluindo ementa e pré-requisitos, entre outras40

sugestões sobre conteúdos e ofertas; v) Habilitações no curso - são favoráveis e apresentaram41

sugestões de quais gostariam que fossem e a maneira de serem oferecidas; vi) Algumas sugestões42

gerais foram levantadas como a divisão das disciplinas de Máquinas Elétricas; mudança de período entre43

Metodologia Científica e Ciências do Meio Ambiente; junção das UC’s Conversão de Energia e44

Transformadores Elétricos em uma teórica e uma prática; mudança de período entre as UC’s Eletrônica45

de Potência e Eletrônica II; maior contextualização das UC’s Programação de Computadores e Métodos46

Numéricos e que elas sejam ofertadas pelo DEPEL. O documento com o teor completo deste parecer47

com detalhamento de cada tópico será entregue à Coordenadoria e ao Colegiado para ser anexado a48

esta ata. Alteradas as datas das próximas reuniões, devido à realização desta reunião de hoje no lugar da49

que seria no dia 09 de maio, ficando agendadas as duas próximas para os dias 30 de maio e 13 de junho50

de 2019. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezenove horas e, para constar, eu, Ana51

Lúcia Schlottfeldt Mendes, assistente em administração, lavrei a presente ata que, após ser aprovada,52

deverá ser assinada pelos presentes. São João del-Rei, 16 de maio de 2019.53
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