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Ao vigésimo oitavo dia do mês de junho de dois mil e dezoito, às onze horas e cinco minutos, na 1 

sala da Coordenadoria do Curso de Engenharia de Telecomunicações, do Campus Alto 2 

Paraopeba, iniciou-se sexagésima quinta reunião ordinária do Colegiado do Curso de Engenharia 3 

de Telecomunicações da Universidade Federal de São João Del-Rei. Estavam presentes, sob a 4 

presidência do vice-coordenador, professor Glaucio Lopes Ramos, os professores Gustavo 5 

Fernandes Rodrigues, Ramon Dornelas Soares e Sandro Adriano Fasolo. O professor Marcos 6 

Tomio Kakitani justificou a sua ausência, por estar na reunião da Congregação e a discente Maria 7 

Fernanda Paixão Tartaglia já havia comunicado que não estaria presente. O vice coordenador deu 8 

início à reunião que tratou dos seguintes itens: Item um - Aprovação de atas anteriores: Foi 9 

aprovada por unanimidade a ata da 14ª Reunião Extraordinária do Colegiado, que será assinada 10 

pelos presentes na mesma. Como nenhum membro desta reunião estava presente na reunião 11 

correspondente à 11ª Reunião Extraordinária do Colegiado, o Professor Sandro Fasolo sugeriu 12 

que a aprovação desta ata fosse realizada na próxima reunião do colegiado. Item dois - 13 

Solicitação de contagem e registro de horas de atividades complementares: Foi analisada a 14 

solicitação do discente Thalles Vinícius do Nascimento, para validação de horas de atividades 15 

complementares para o Curso de Engenharia de Telecomunicações e para o Bacharelado em 16 

Ciência e Tecnologia. O colegiado deliberou que as solicitações para o curso de Engenharia de 17 

Telecomunicações e para o Bacharelado em Ciência e Tecnologia devem ser realizadas 18 

separadamente, e devem ser utilizadas atividades diferentes para cada um dos cursos. Sendo 19 

assim, foi indeferido o pedido do discente, devendo o mesmo fazer o pedido em separado e com 20 

atividades diferentes para cada um dos cursos. Item três – Andamento da análise do processo 21 

nº23122.026518/2017-49, referente ao andamento das atividades sob responsabilidade dos 22 

Professores Glaucio, Gustavo, Ramon e pela discente Maria Fernanda: O professor Sandro 23 

sugeriu que fosse enviado para os membros do colegiado anterior as perguntas dirigidas ao 24 

colegiado atual, para todos os membros que compunham o colegiado quando este processo foi 25 

aberto e discutido possam se manifestar, já que alguns membros atuais do colegiado não estavam 26 

compondo o mesmo quando da discussão deste assunto. Foi sugerido também um prazo de 15 27 

(quinze) dias para esta manifestação e, após este prazo, o colegiado atual irá se pronunciar. Foi 28 

aprovado por unanimidade. O Professor Ramon disse já ter conversado com o Professor Marco 29 

Aurélio Fregonezi, que disse estar em contato com o Professor João Sansão, para dar um retorno 30 

das perguntas relacionadas aos mesmos. Disse também ainda não ter recebido retorno do 31 

Professor Leonardo Araújo Carneiro. Relatou também que, até o momento, não obteve retorno 32 

das perguntas dirigidas aos discentes. Como ainda existem vários itens sem retorno das partes 33 

envolvidas, decidiu-se solicitar a extensão do prazo para resposta ao CONEP. Foi aprovado por 34 

unanimidade. Item quatro – Análise de solicitação do professor Leonardo Carneiro de Araújo 35 

referente a comportamento discente, sob responsabilidade do Professor Sando Fasolo: O 36 
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professor Sandro Adriano Fasolo sugere o arquivamento deste pedido, já que não constatou 37 

provas contundentes para abrir um processo. Sugere que os membros do colegiado pensem a 38 

respeito deste arquivamento, para decisão final na próxima reunião do colegiado. Item cinco – 39 

Coordenação do curso de Engenharia de Telecomunicações no período de 09 a 13 de julho 40 

e 16 a 20 de julho de 2018: o professor Glaucio comunica da necessidade de indicação de 41 

coordenadores para os períodos de 09 a 13 de julho e 16 a 20 de julho de 2018, pois o 42 

coordenador, professor Marcos, estará de férias. O vice-coordenador, professor Glaucio não está 43 

de férias no primeiro período, podendo assumir a coordenação de 09 a 13 de julho de 2018 e 44 

sugere a indicação do Professor Guilherme Gomes da Silva, para assumir a coordenação no 45 

período de 16 a 20 de julho de 2018, sendo aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a 46 

tratar, a reunião foi encerrada às onze horas e trinta e sete minutos, e para constar eu, Glaucio 47 

Lopes Ramos, lavrei a presente ata que, após ser aprovada, deverá ser assinada pelos presentes. 48 

Ouro Branco, 28 de junho de 2018. 49 
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