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Ao quinto dia do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às dezessete horas e sete minutos, na 1 

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

Paraopeba, iniciou-se septuagésima primeira reunião ordinária do Colegiado do Curso de 3 

Engenharia de Telecomunicações da Universidade Federal de São João Del-Rei. Estavam 4 

presentes, sob a presidência do coordenador, professor Marcos Tomio Kakitani, os professores 5 

Moacir de Sousa Júnior, Gustavo Fernandes Rodrigues e Ramon Dornelas Soares. O professor 6 

Sandro Adriano Fasolo apresentou justificativa para a sua ausência. O coordenador deu início à 7 

reunião que tratou dos seguintes itens:  Item um - Aprovação da ata anterior:  Foi lida a ata da 8 

17ª Reunião Extraordinária do Colegiado, ocorrida em 26 de outubro de 2018, e foi aprovada a 9 

ata da 70ª Reunião Ordinária do Colegiado, ocorrida em 07 de novembro de 2018. Item dois – 10 

Aprovação decisões Ad Referendum: Foram Aprovadas as seguintes decisões ad referendum 11 

do professor Marcos Kakitani: i) contagem de horas de atividades complementares necessárias 12 

ao Bacharelado em Engenharia de Telecomunicações dos discentes Wesley Coelho Sá, Jéssica 13 

Dorneles Ferreira, Alexandre Cavalcanti Rocha, Romaísa Lopes Cabral, Daniel Assunção 14 

Teixeira, Lucas Tadeu dos Santos Silva, Jéssica Maria Almeida Nunes Oliveira ii) contagem de 15 

horas de atividades complementares necessárias ao Bacharelado Interdisciplinar de Ciência e 16 

Tecnologia do discente Rayner Augusto Silva. Item três – Solicitações de parecer do colegiado: 17 

i) Recurso Pedro Mourão, processo número 23122.026518/2017-49, o colegiado do curso 18 

solicitará o processo para mais esclarecimentos, ressaltando que o colegiado não estava 19 

completamente concordante com o parecer do professor Carlos Alberto da Silva Junior membro 20 

do CONEP  ii) o pedido de abono de faltas feito pelo discente Augusto da Silva Guilherme foi 21 

indeferido. iii) o pedido de tratamento especial feito pela aluna Júnia Maísa de Oliveira Pereira foi 22 

aprovado pelo Colegiado, sendo concedido o afastamento do dia vinte e dois de novembro de dois 23 

mil e dezoito até o dia nove de janeiro de dois mil e dezenove. O Colegiado indicou que as 24 

avaliações deverão ser realizadas após o término do período de tratamento especial. A 25 

coordenação de Curso se dispõe a aplicar as avaliações a partir do dia vinte e um de janeiro de 26 

dois mil e dezenove. iv) o questionamento realizado pelo professor Marco Aurélio Seluque 27 

Fregonezi relativo a não aprovação por parte do Colegiado do plano de ensino do segundo 28 

semestre de dois mil e dezoito da disciplina de Sistemas Digitais. O colegiado do curso informa 29 

que a resposta já foi dada ao professor em seu e-mail, sendo enviada no dia vinte e oito de 30 

novembro de dois mil e dezoito às dezoito horas e vinte e seis minutos; Item quatro – Contagem 31 

de Horas de Atividades Complementares: O Colegiado do curso deferiu os pedidos das 32 

discentes Ana Laura Banfi Alves, Ana Julia dos Santos Guedes para fins do Bacharelado 33 

Interdisciplinar de Ciência e Tecnologia e, também, deferiu os pedidos feitos pelas discentes Ana 34 

Laura Banfi Alves, Danilo Mateus Lopes dos Santos e Walace Felix Faria para fins do Bacharelado 35 

em Engenharia de Telecomunicações. Item cinco – Pedido de Equivalências: Os pedidos de 36 
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equivalências feitos pelas alunas Jéssica Dorneles Ferreira e Lazara Rodrigues de Oliveira 37 

Fonseca foram deferidos. Já o pedido feito pela discente Jaqueline Sindie Damasceno foi 38 

parcialmente deferido. Item seis – Pedido de Prorrogação de Prazo de Integralização de 39 

curso: O pedido feito pelos Discentes Jessica Maria Almeida Nunes Oliveira, Thais Maximum 40 

Rios, Guilherme Elias e Olavo Gibertoni Ulian foram deferidos. Já o pedido feito pelo discente José 41 

Donizete Silvano foi parcialmente deferido sendo concedido quatro semestres e o pedido feito pela 42 

discente Mariana Leite de Andrade foi também parcialmente deferido sendo concedido dois 43 

semestres. Ficou, também, estabelecido que os planos de ensino relativos ao primeiro semestre 44 

de dois mil e dezenove seriam divididos pelos professores membros do colegiado para avaliação 45 

e, posteriormente, comunicação, apontando os planos que não estivessem de acordo com o 46 

formato vigente. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezenove horas e trinta 47 

minutos, e para constar eu, Ramon Dornelas Soares, lavrei a presente ata que, após ser aprovada, 48 

deverá ser assinada pelos presentes. Ouro Branco, cinco de dezembro de dois mil e dezoito. 49 
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