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 ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA DE 
TELECOMUNICAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃ O DEL REI – UFSJ. 

Ao vigésimo sexto dia do mês de novembro de dois mil e dezoito, às dezenove horas e dez 1 

minutos, na sala da Coordenadoria do Curso de Engenharia de Telecomunicações, do Campus 2 

Alto Paraopeba, iniciou-se décima oitava reunião extraordinária 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 

Ramon Dornelas Soares, Sandro Adriano Fasolo e Moacir de Souza Júnior. O coordenador deu 6 

início à reunião que tratou dos seguintes itens:  Item um – Aprovação das atas das reuniões 7 

anteriores: O professor Ramon leu a ata da 17ª reunião extraordinária e, após algumas 8 

sugestões de modificações, foi decidido pelos presentes que a aprovação será na próxima 9 

reunião, assim como a leitura da ata da 70ª Reunião Ordinária. Item dois – Aprovação de 10 

decisões ad referendum: As decisões ad referendum sobre o pedido de contagem de 11 

atividades complementares dos alunos Vinícius Costa Pereira e Matheus de Freitas Rodrigues 12 

foram deferidas. Item três – Pedido de tratamento especial:  Trata-se do pedido de tratamento 13 

especial feito pela aluna de Engenharia de Telecomunicações Junia Maisa de Oliveira Pereira. O 14 

coordenador do curso de Engenharia de Telecomunicações, professor Marcos Tomio Kakitani, 15 

apresentou aos presentes o pedido de tratamento especial e o atestado médico da aluna, com 16 

data de 22/11/2018. O coordenador destacou que o atestado médico informa que a requerente 17 

deveria ficar afastada das atividades acadêmicas por 30 dias. Tendo em vista o exposto, o 18 

pedido de tratamento especial da aluna foi indeferido pelos presentes e será encaminhado à 19 

aluna a sugestão de trancamento da matrícula do atual semestre. O contato da aluna será 20 

encaminhado para a assistência social do Campus. Será encaminhado ao SEACA, pela 21 

coordenadoria do curso, o fato de que a requerente é monitora bosista no atual semestre. Item 22 

quatro – Pedido de prorrogação do prazo para integr alização do curso: Trata-se do pedido 23 

feito pelo aluno do curso de Engenharia de Telecomunicações Itelvino Heleno Evangelho de 24 

prorrogação do prazo para a integralização do curso por mais dois semestres. O pedido foi 25 

deferido pela maioria do colegiado, tendo o professor Sandro Adriano Fasolo votado para que a 26 

prorrogação fosse de apenas mais um semestre. Item cinco – Outros assuntos: Planos de 27 

Ensino do 1º Semestre 2019. Serão encaminhadas para os professores do curso de 28 

Engenharia de Telecomunicações as deliberações do colegiado acerca do conteúdo do plano de 29 

ensino para o primeiro semestre de 2019, incluindo as regras que deverão ser aplicadas na 30 

avaliação substitutiva. A data para a entrega dos planos de ensino por e-mail à coordenadoria 31 

será 03/12/2018. Férias dos professores. O coordenador do curso, professor Marcos Tomio 32 

Kakitani, informou aos presentes que solicitará junto às secretarias, a lista de professores que 33 

não estarão de férias na primeira quinzena de janeiro para a indicação de um nome para 34 

substituí lo na coordenação do curso, pois estará de férias no período. 35 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às vinte horas e trinta e dois minutos, e 36 

para constar eu, Moacir de Souza Júnior, lavrei a presente ata que, após ser aprovada, deverá 37 
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ser assinada pelos presentes. Ouro Branco, 26 de novembro de 2018. 38 

Prof. Marcos Tomio Kakitani / Coordenador - ______________________________________________ 39 

Prof. Moacir De Souza Júnior / Vice-coordenador ___________________________________________ 40 

Prof. Ramon Dornelas Soares / Membro do Colegiado _______________________________________ 41 

Prof. Sandro Adriano Fasolo / Membro do Colegiado ________________________________________ 42 

Prof. Gustavo Fernandes Rodrigues/ Membro Colegiado: Ausência justificada 43 

Rodrigo Scott Teixeira/ Membro discente: ausência não justificada 44 


