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ATA DE REUNIÃO

Ata da quinquagésima terceira Reunião do Colegiado do Curso de Engenharia
Eletrônica e de Telecomunicações do campus de Patos de Minas. No dia traze de
março de dois mil e dezoito, às dezessete horas, na sala 106 do Prédio dos
Laboratórios (Major Jerônimo), iniciou-se reunião com abertura feita pelo
presidente Professor Diego de Brito Piau, estando presentes os Conselheiros
Professores André Luiz Aguiar da Costa, Júlio Cézar Coelho e Karine Barbosa
Carbonaro. Iniciou-se a reunião analisando o ponto de pauta que tratava sobre
"Aprovação da Ata nº 51, referente a reunião realizada no dia 28/11/2017".
Neste sentido, foi aprovado por unanimidade. O segundo ponto de pauta
tratava da "Análise da Avaliação do Curso realizada pelo NDE referente aos
semestres 2017/01 e 2017/02". Neste sentido, o presidente deste colegiado
realizou uma leitura das avaliações com os demais conselheiros e foi
identificado de acordo com os gráficos e comentários mostrados referente ao
semestre 2017/01, que o curso necessita de uma reforma curricular para suprir
algumas necessidades mostradas pelos alunos e também a realização de mais
visitas técnicas no curso. Em relação ao semestre 2017/02, foi identificado a
necessidade da criação de cursos, visitas técnicas, congressos e novamente a
necessidade da reforma curricular do curso. O terceiro ponto de pauta tratava da
"Apreciação ad referendum dado pelo Coordenador do Curso de Engenharia
Eletrônica e de Telecomunicações  referente ao Edital para processo seletivo
de aluno especial semestre 2018/01". Neste sentido, foi aprovado por
unanimidade o ad referendum emitido pelo presidente deste colegiado. O quarto
ponto de pauta tratava da "Análise da documentação dos candidatos do
processo seletivo para aluno especial". Neste sentido, os conselheiros deste
colegiado analisaram a documentação necessária para a validação da inscrição
de acordo com Edital de Seleção para Alunos Especiais referente ao semestre
2018/01, conforme edital em anexo a este processo, e deferiu a inscrição do
aluno Michael Scheidt a cursar a disciplina GEE502 - Funções de Variáveis Reais
1. O quinto ponto de pauta tratava da Definição de Edital para eleição de novos
membros do Colegiado do Curso. Neste sentido, a conselheira Profª Karine
Barbosa Carbonaro informou a todos do colegiado o "Pedido de Exoneração do
Colegiado de Curso", conforme carta em em anexo. Portanto, os conselheiros
deste colegiado indicaram o Prof. Alexander Bento Melo e a Profª Elise Saraiva a
compor este colegiado em substituição ao Prof. Alexandre Coutinho Matheus e
Profª Karine Barbosa Carbonaro. No intuito na substituição da discente Nayara
Camila Campos de Souza, será solicitado ao Diretório Acadêmico a indicação de
um representante do curso de Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações. O
sexto ponto de pauta tratava da "Solicitação de trancamento geral semestral do
discente Rodrigo Calixto Pacheco - 41111ETE025" referente aos semestre
2017/02 e 2018/01, conforme protocolo anexo a este processo. Neste sentido,
de acordo com a Normas Gerais da Graduação Nº 15/2011, o Art. 131 menciona
que o aluno poderá solicitar trancamento geral por no máximo dois semestres
letivos, consecutivos ou não, para os cursos semestrais. Ademais, o Art. 137
refere-se que os discentes em situação de trancamento geral poderão requerer
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refere-se que os discentes em situação de trancamento geral poderão requerer
ao Colegiado de Curso a prorrogação de trancamento, por motivo de força maior,
devidamente comprovado por, no máximo mais dois períodos letivos para cursos
semestres nos casos especificados nas Normas Gerais de Graduação. Neste
sentido, foi realizado uma análise do histórico escolar do discente, onde foi
deferido a solicitação do discente permitindo o trancamento geral referente
apenas ao semestre 2018/01 e indeferido a solicitação referente ao semestre
letivo 2017/02. O sétimo ponto de pauta tratava sobre o "Agendamento de
banca para defesa de TCC 2 do discente Luiz Augusto Ferreira - 41111ETE020".
Neste sentido, o aluno não enviou toda a documentação necessária para
análise, assim o item foi cancelado da pauta. O oitavo ponto de pauta tratava
d a "Aprovação das Atividades Complementares dos discentes: Luiz Augusto
Ferreira - 41111ETE020". Neste sentido, após análise da documentação
apresentada os referido discente obteve 236 pontos. E também em relação ao
oitavo ponto de pauta, referente a Aprovação das Atividades Complementares
dos discentes: Gabriel Oliveira Machado - 41121ETE028, o aluno não enviou
toda a documentação necessária para análise, assim as atividades não foram
analisadas. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, assinada
por mim, Diego de Brito Piau, e pelos demais membros presentes.

Documento assinado eletronicamente por Diego de Brito Piau, Presidente,
em 10/04/2018, às 17:04, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Júlio Cézar Coelho,
Conselheiro(a), em 11/04/2018, às 16:50, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Karine Barbosa Carbonaro,
Conselheiro(a), em 12/04/2018, às 15:22, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Andre Luiz Aguiar da Costa,
Conselheiro(a), em 13/04/2018, às 10:12, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0403527 e o código CRC FCEFA0B7.

Referência: Processo nº 23117.011626/2018-77 SEI nº 0403527
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ATA DE REUNIÃO

1. Ata da quinquagésima quarta Reunião do Colegiado do Curso de
Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações do campus de Patos de Minas. No
dia dez de abril de dois mil e dezoito, às dezessete horas, na sala 106 do
Prédio dos Laboratórios (Major Jerônimo), iniciou-se reunião com abertura feita
pelo presidente Professor Diego de Brito Piau, estando presentes os
Conselheiros Professores Alexander Bento Melo, André Luiz Aguiar da Costa,
Elise Saraiva e Júlio Cézar Coelho, e o representante discente Caio Sejour
Araujo. Iniciou-se a reunião analisando o ponto de pauta que tratava sobre
"Aprovação da Ata nº 53, referente a reunião realizada no dia 10/04/2018".
Neste sentido, foi aprovado por unanimidade a ATA nº 53. O segundo ponto de
pauta tratava da "Aprovação dos Planos de Ensino Semestre Letivo 2018/1".
Neste sentido, foi aprovado todos os Planos de Ensino referente ao semestre
2018/01. O terceiro ponto de pauta tratava Aprovação/Apresentação do
organograma e tutorial para implementação nos planos de ensino via SEI. Neste
sentido, o Presidente deste conselho mencionou que esta ação tem o objetivo
otimizar os processos dentro da coordenação de curso e mostrou as etapas
deste processo referente aos semestre 2018/01 e 2018/02. Assim, a
implementação dos Planos de Ensino via SEI foi aprovada por unanimidade.  O
quarto ponto de pauta tratava da "Alteração de horários referente ao semestre
letivo 2018/1". Neste sentido, os conselheiros deste colegiado aprovaram esta
alteração por unanimidade. O quinto ponto de pauta tratava da "Definição das
datas das bancas de TCC1, TCC2 e Estágio Supervisionado". Após sugestão dos
coordenadores, ficou definido que: (i) as defesas de ES e TCC1 deverão
acontecer no período de 18 a 29/06/2018 e as defesas de TCC2 deverão
acontecer entre 25/06/2018 a 06/07/2018; (ii) os trabalhos deverão ser
entregues até 15 dias antes da data da defesa do trabalho na secretaria da
Coordenação do Curso. (iii) o formulário para sugestão da banca deverá ser
entregue até 18/05/2018 para TCC1 e ES e até 23/05/2018 para TCC2. O sexto
ponto de pauta tratava da Solicitação de alteração de orientação de TCC2  dos
discentes: Matheus Rossato Pereira - 41321ETE006 e  Vinícius Augusto Alves
Zanchini - 41111ETE026; Neste sentido, o discente (Matheus Rossato Pereira -
41321ETE006), solicitou a alteração de orientação que era exercida pelo Prof.
Dr. Alexandre Coutinho Mateus para Prof. Ms. Alexander Bento Melo devido o
aluno apresentar justificativa, conforme documento em anexo, que " o professor
Alexandre realizou a mudança de lotação de Patos de Minas para Uberlândia,
onde se tornou mais difícil o acompanhamento para a orientação". Assim, a
solicitação de alteração foi deferida por unanimidade por todos membros do
Colegiado do Curso e as cartas de anuência dos orientadores envolvidos e do
discente encontra-se em anexo deste processo. Em complementação do sexto
item de pauta, o discente (Vinícius Augusto Alves Zanchini - 41111ETE026),
solicitou a alteração de orientação que era exercida pelo Prof. Dr. Pedro Luiz
Lima Bertarini para Profª. Drª. Eliana Pantaleão devido o aluno apresentar
justificativa, conforme documento em anexo, que " a solicitação de alteração foi
ocorrida devido a mudança de tema que refere-se à área da Tecnologia da
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ocorrida devido a mudança de tema que refere-se à área da Tecnologia da
Informação". Assim, a solicitação de alteração foi deferida por unanimidade por
todos membros do Colegiado do Curso e as cartas de anuência dos orientadores
envolvidos e do discente encontra-se em anexo deste processo. O sétimo item
de pauta tratava sobre "Convalidação de estágio supervisionado do aluno
Marcelo Malaquias dos Santos - 41311ETE029". Neste sentido, o discente
solicitou via protocolo nº 10205469/2018 a dispensa da referida disciplina e
apresentou o Plano de Atividades do Estágio referente ao período do dia
19/02/2018 a 27/03/2018 na empresa Rede Lago Internet LTDA. Assim, o
colegiado analisou esta solicitação, onde o discente poderia convalidar a
disciplina de acordo com os seguintes artigos: (i) Art. 4º da Resolução Nº
24/2012, do Conselho de Graduação - "Aprova as Normas Gerais de Estágio de
Graduação da Universidade Federal de Uberlândia, e dá outras providências" e
(ii) de acordo com o Art. 12º da Resolução Nº 02/2017 - Normas para a
realização de estágio no curso. Conforme os referidos artigos, o discente
apresentou o Plano de Atividades do Estágio com assinatura do supervisor da
referida empresa possuindo carga horária mínima e plano de atividades
devidamente planejado. Este documento e os demais que tratam este ponto de
pauta encontram-se em anexo. Após a leitura e arguição  dos documentos
enviado pelo discente, o presidente deste colegiado iniciou a votação, onde a
solicitação do discente Marcelo Malaquias dos Santos - 41311ETE029 foi
aprovada por unanimidade. E por fim, o oitavo ponto de pauta tratava da
Definição de datas/agendamento de reuniões para reforma do PPC - Plano
Pedagógico do Curso;". Neste sentido, foi discutido em reunião que marcaremos
as próximas reuniões de acordo com as demandas apresentadas. Nada mais
havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, assinada por mim, Diego de Brito
Piau, e pelos demais membros presentes.

Documento assinado eletronicamente por Elise Saraiva, Conselheiro(a),
em 26/04/2018, às 08:53, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Júlio Cézar Coelho,
Conselheiro(a), em 26/04/2018, às 09:09, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Diego de Brito Piau, Presidente,
em 08/05/2018, às 16:38, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Alexander Bento Melo,
Conselheiro(a), em 14/05/2018, às 13:35, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Andre Luiz Aguiar da Costa,
Conselheiro(a), em 14/05/2018, às 13:35, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0432792 e o código CRC 0E539EF9.
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ATA DE REUNIÃO

Ata da quinquagésima quinta Reunião do Colegiado do Curso de Engenharia Eletrônica e de
Telecomunicações do campus de Patos de Minas. No dia vinte e cinco de abril de dois mil e
dezoito, às oito horas e quinte minutos, na sala 112 do Bloco D do Unipam, iniciou-se reunião com
abertura feita pelo presidente Professor Diego de Brito Piau, estando presentes os Conselheiros
Professores André Luiz Aguiar da Costa, Júlio Cézar Coelho, Elise Saraiva e Alexander Bento
Melo e como secretária Lorena Alves de Oliveira. O discente Caio Séjour Araújo não estava
presente. Iniciou-se a reunião analisando o ponto de pauta que tratava sobre "Aprovação da Ata nº
54, referente a reunião realizada no dia 10/04/2018". Neste sentido, a referida Ata foi
aprovada por unanimidade. O segundo ponto de pauta tratava do "Deferimento das propostas
relacionadas ao edital prossiga". Neste sentido, a conselheira Elise apresentou sua proposta de
projeto explicando sobre sua utilidade, orçamento, etc. Após questionamentos sobre o orçamento
e a quantidade de alunos beneficiados o projeto foi aprovado por unanimidade. Em seguida o
conselheiro André apresentou seu projeto mostrando as disciplinas que serão
atendidas, orçamento e quantidade de alunos beneficiados. O projeto foi aprovado por
unanimidade. Posteriormente, o professor Diego fez a leitura de todo o  projeto escrito pelo
Professor Daniel. Os conselheiros sugeriram uma melhor descrição do orçamento. O projeto foi
aprovado por unanimidade. Em seguida o professor Diego apresentou o projeto do Professor
Pedro, observando que o mesmo ainda não estava finalizado. Os demais membros sugeriram
algumas correções e aprovaram o projeto por unanimidade. Da mesma forma foi lido o projeto
escrito pela professora Daniele, também após algumas sugestões o projeto foi aprovado por
unanimidade. O terceiro ponto de pauta tratava da "Aprovação das Atividades Complementares
do discente Caio César Oliveira Rabelo - 41311ETE016. O relator professor Diego de Brito Piau
explicou que as atividades totalizaram 245 pontos. Não havendo nenhuma sugestão, foi aprovado
por unanimidade. O quarto ponto de pauta tratava da "Aprovação das Atividades Complementares
do discente Gabriel Oliveira Machado - 41121ETE028. O relator professor André Luiz Aguiar da
Costa explicou que as atividades totalizaram 168 pontos. Não havendo nenhuma sugestão, foi
aprovado por unanimidade. O quinto ponto de pauta tratava da "Aprovação das Atividades
Complementares do discente Haislan Mendes Martins - 41211ETE028. A relatora professora
Elise Saraiva, após tirar algumas dúvidas a respeito da distribuição da pontuação, explicou que as
atividades totalizaram 158 pontos. Não havendo nenhuma sugestão, foi aprovado por
unanimidade. O sexto ponto de pauta tratava do "Requerimento de avaliação fora de época da
discente Talia Aparecida Silva - 41711ETE009". Após os membros discutirem que o atestado não
cumpria as condições disposta nas Normas da Graduação, o requerimento da discente foi
indeferido por unanimidade. Posteriormente, discutiu-se sobre a atualização do Projeto
Pedagógico do Curso de Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações do campus de Patos de
Minas ficando decido que o mesmo será trabalhado em 3 etapas. Na primeira etapa será feita a
leitura e sugestão de correções do item 1 ao 5. Na segunda será discutida a distribuição da carga
horária do curso por unidade e, na terceira será realizada a revisão das fichas das disciplinas por
eixo, sendo trabalhados o conteúdo e a carga horária. Ficou decido que até o dia 30/04 o
professor Diego enviaria o Projeto Pedagógico do Curso corrigido e as Atas relacionadas às
correções que foram feitas no ano de 2017 e, a conselheira Elise enviaria a tabela de carga
horária das disciplinas e unidades acadêmicas separadas por eixo para os demais membros.
Também ficou decido que será trabalhado um eixo por semana e que na próxima reunião serão
convocados os professores Davi e Gustavo para auxiliarem nas discussões sobre o eixo de
eletrônica. Após essas decisões, ficou acordado que as reuniões do Colegiado acontecerão às
quartas-feiras na parte da manhã, quinzenalmente ou sempre que houver necessidade. Nada mais
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havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, assinada por mim, Lorena Alves de Oliveira, pelo
presidente e pelos demais membros presentes.

Documento assinado eletronicamente por Lorena Alves de Oliveira,
Secretário(a), em 04/06/2018, às 11:18, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Diego de Brito Piau, Presidente,
em 05/06/2018, às 10:31, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Júlio Cézar Coelho,
Conselheiro(a), em 12/06/2018, às 10:09, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Andre Luiz Aguiar da Costa,
Conselheiro(a), em 12/06/2018, às 11:20, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Elise Saraiva, Conselheiro(a),
em 12/06/2018, às 14:35, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Alexander Bento Melo,
Conselheiro(a), em 26/06/2018, às 09:02, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0469678 e o código CRC 4B093CF1.

Referência: Processo nº 23117.026406/2018-48 SEI nº 0469678
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ATA DE REUNIÃO

Ata da quinquagésima sexta Reunião do Colegiado do Curso de Engenharia Eletrônica e de
Telecomunicações do campus de Patos de Minas. No dia nove de maio de dois mil e dezoito, às
oito horas e vinte minutos, na sala 115 do Bloco D do Unipam, iniciou-se reunião com abertura
feita pelo presidente Professor Diego de Brito Piau, estando presentes os Conselheiros
Professores André Luiz Aguiar da Costa, Júlio Cézar Coelho, Elise Saraiva e Alexander Bento
Melo e como secretária Lorena Alves de Oliveira. O discente Caio Séjour Araújo não estava
presente. Iniciou-se a reunião analisando o ponto de pauta que tratava sobre "Aprovação da Ata nº
55, referente a reunião realizada no dia 25/04/2018". Neste sentido, a referida Ata foi
aprovada por unanimidade. O segundo ponto de pauta tratava da "Reforma curricular do Curso de
Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações do campus de Patos de Minas". Os presentes
fizeram alterações no texto do Projeto Pedagógico do Curso sendo analisado até o item 6.1 do
documento. A partir de então passou-se a analisar a carga horária do novo Projeto Pedagógico
do Curso. O professor Diego mostrou a proposta de alteração da carga horária das disciplinas
vinculadas à Faculdade de Matemática que passou de 450 para 480 horas teóricas e 15 horas
práticas, totalizando 495 horas. Nessas disciplinas ficou decido que o professor Willian será
chamado para contribuir com as discussões sobre a carga horária e o conteúdo, visto que a carga
horária do novo Projeto Pedagógico do Curso foi aumentada. Nas disciplinas vinculadas
à Faculdade de Química houve uma diminuição de 180 horas para 45 horas no total. Nessas
disciplinas o colegiado sugeriu uma reunião com os responsáveis por ministra-las no sentido de
buscar uma reestruturação das referidas fichas. Também foi sugerida uma revisão do conteúdo
programática da disciplina Expressão Gráfica. Nas disciplinas vinculadas à Faculdade de
Computação e ao Instituto de Física a carga horária foi aprovada pelo colegiado. Nas disciplinas
vinculadas ao Instituto de Biotecnologia é necessária uma revisão. Em seguida, o professor Diego
mostrou que nas disciplinas vinculadas à Faculdade de Gestão e Negócios houve uma diminuição
da carga horária. Nas disciplinas vinculadas à Faculdade de Engenharia Elétrica os membros do
colegiado decidiram que é necessário realizar uma discussão com todos os professores
buscando adequar a carga horária de cada disciplina às necessidades atuais do curso. O terceiro
ponto de pauta tratava da "Definição do período de Avaliação Docente pelos Discentes",
semestre letivo 2018/1. Ficando decido que a avaliação ocorrerá no período entre 18/06/2018 a
29/06/2018 e que, diferentemente dos outros anos, os alunos assinarão uma lista comprovando
que fizeram a avaliação.  Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, assinada por
mim, Lorena Alves de Oliveira, pelo presidente e pelos demais membros presentes.

Documento assinado eletronicamente por Lorena Alves de Oliveira,
Secretário(a), em 04/06/2018, às 11:19, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Diego de Brito Piau, Presidente,
em 05/06/2018, às 10:38, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Júlio Cézar Coelho,
Conselheiro(a), em 12/06/2018, às 10:10, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Andre Luiz Aguiar da Costa,
Conselheiro(a), em 12/06/2018, às 11:20, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Elise Saraiva, Conselheiro(a),
em 12/06/2018, às 14:36, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Alexander Bento Melo,
Conselheiro(a), em 26/06/2018, às 09:01, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0455233 e o código CRC 03CE5885.

Referência: Processo nº 23117.030882/2018-63 SEI nº 0455233
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ATA DE REUNIÃO

Ata da quinquagésima sétima Reunião do Colegiado do Curso de Engenharia
Eletrônica e de Telecomunicações do campus de Patos de Minas. No dia
dezesseis de maio de dois mil e dezoito, às oito horas e vinte minutos, na sala
213 do Bloco F do Unipam, iniciou-se reunião com abertura feita pelo presidente
Professor Diego de Brito Piau, estando presentes os Conselheiros Professores
Júlio Cézar Coelho e Elise Saraiva e como secretária Lorena Alves de Oliveira.
Os conselheiros Alexander Bento Melo e André Luiz Aguiar da Costa não
estavam presentes. O discente Caio Séjour Araújo não estava presente. Iniciou-
se a reunião analisando o ponto de pauta que tratava sobre "Aprovação da Ata
nº 56, referente a reunião realizada no dia 09/05/2018". Neste sentido, a
referida Ata foi aprovada por unanimidade. O segundo ponto de pauta tratava
da "Reforma curricular do Curso de Engenharia Eletrônica e de
Telecomunicações". O professor Diego de Brito Piau explicou que foi permitido
ao referido curso ofertar disciplinas conforme sua necessidade e considerando
situação dos alunos que são prováveis formandos como forma de diminuição da
carga horária dos docentes. Assim, ficou decido que será analisada a
possibilidade de ofertar disciplinas chave, semestralmente ou anualmente e,
também sobre a retirada ou a manutenção do pré-requisito para determinadas
disciplinas. Posteriormente, o Professor Diego de Brito Piau mostrou a proposta
para distribuição da nova carga horária destacando que as futuras discussões
sobre a forma de oferta das disciplinas buscarão diminuir a carga horária dos
docentes vinculados Faculdade de Engenharia Elétrica. Em seguida foi decido
que as próximas reuniões seguirão o seguinte cronograma de discussão: - dia
22/05: montar o diagrama mostrando como seria a oferta anual de disciplinas. -
dia 05/06: analisar a carga horária e ementa do Eixo de Eletrônica. - dia 11/06:
analisar a carga horária e ementa do eixo de Tecnologia da Informação e do
Eixo de Energia e Química. - dia 19/06: analisar a carga horária e ementa do
eixo de Eletromagnetismo aplicado às Telecomunicações. - dia 26/06: a carga
horária e ementa do eixo de Processamento de Sinais Aplicados e do Eixo de
Comunicações. - dia 03/07 - analisar a carga horária e ementa dos Eixos de
Matemática, Física, Computação, Administração, Instituto de Biotecnologia e
Outros Componente Curriculares. - dia 10/07 - revisar as ações realizadas
anteriormente. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata,
assinada por mim, Lorena Alves de Oliveira, pelo presidente e pelos demais
membros presentes.

Documento assinado eletronicamente por Lorena Alves de Oliveira,
Secretário(a), em 12/06/2018, às 10:58, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Diego de Brito Piau, Presidente,
em 12/06/2018, às 11:02, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Ata de Reunião COLCGETPM 0501309         SEI 23117.033322/2018-61 / pg. 1

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


Documento assinado eletronicamente por Elise Saraiva, Conselheiro(a),
em 12/06/2018, às 14:37, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Júlio Cézar Coelho,
Conselheiro(a), em 12/06/2018, às 18:04, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0501309 e o código CRC 0E7A3BEC.

Referência: Processo nº 23117.033322/2018-61 SEI nº 0501309
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ATA DE REUNIÃO

Ata da quinquagésima oitava Reunião do Colegiado do Curso de Engenharia
Eletrônica e de Telecomunicações do campus de Patos de Minas. No dia vinte e
dois de maio de dois mil e dezoito, às dezessete horas e trinta minutos, na
sala 106 do Prédio dos Laboratórios - Rua Major Jerômino, iniciou-se reunião
com abertura feita pelo presidente Professor Diego de Brito Piau, estando
presentes os Conselheiros Professores Júlio Cézar Coelho, Alexander Bento de
Melo, André Luiz Aguiar da Costa e Elise Saraiva e como secretária Lorena Alves
de Oliveira. O discente Caio Séjour Araújo não estava presente. Iniciou-se a
reunião analisando o ponto de pauta que tratava sobre "Aprovação da Ata nº
57, referente a reunião realizada no dia 16/05/2018". Neste sentido, a referida
Ata foi aprovada por unanimidade. O segundo ponto de pauta tratava
da "Alterações/reformulações do Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia
Eletrônica e de Telecomunicações". Inicialmente a discussão foi sobre o pré-
requisito das disciplinas. Posteriormente, foram escolhidas as disciplinas chave
que poderiam ser ofertadas semestralmente ou anualmente e calculada a carga
horária média de cada docente com base nessa forma de oferta. Foi concluído
que a oferta de disciplinas chave não é viável porque não levará à diminuição da
carga horária dos docentes vinculados à Faculdade de Engenharia Elétrica.
Assim, foi decido que o colegiado, com a participação dos demais docentes do
curso, farão uma readequação na carga horária e no conteúdo de cada disciplina
considerando o que é essencial para os discentes. O terceiro ponto da pauta
será discutido na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a
presente ata, assinada por mim, Lorena Alves de Oliveira, pelo presidente e
pelos demais membros presentes.

Documento assinado eletronicamente por Lorena Alves de Oliveira,
Secretário(a), em 20/06/2018, às 09:54, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Alexander Bento Melo,
Conselheiro(a), em 26/06/2018, às 09:44, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Diego de Brito Piau, Presidente,
em 26/06/2018, às 09:47, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Elise Saraiva, Conselheiro(a),
em 26/06/2018, às 10:01, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Andre Luiz Aguiar da Costa,
Conselheiro(a), em 26/06/2018, às 12:00, conforme horário oficial de
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Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Júlio Cézar Coelho,
Conselheiro(a), em 26/06/2018, às 12:41, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0501448 e o código CRC BCD515F9.

Referência: Processo nº 23117.033828/2018-70 SEI nº 0501448
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ATA DE REUNIÃO

Ata da quinquagésima nona Reunião do Colegiado do Curso de Engenharia Eletrônica e de
Telecomunicações do campus de Patos de Minas. No dia cinco de junho de dois mil e dezoito, às
dezessete horas e trinta minutos, na sala 106 do Prédio dos Laboratórios - Rua Major Jerônimo,
iniciou-se reunião com abertura feita pelo presidente Professor Diego de Brito Piau, estando
presentes os Conselheiros Professores André Luiz Aguiar da Costa, Júlio Cézar Coelho, Elise
Saraiva e Alexander Bento Melo, o discente Caio Séjour Araújo e, como convidados presentes, os
docentes Daniel Costa Ramos, Davi Sabbag Roveri, Gustavo Nozella Rocha. Iniciou-se a reunião
analisando o segundo ponto de pauta que tratava da "Alteração/reformulação do PPC do Curso
de Telecom - Eixo Eletrônica". Neste sentido, o presidente deste conselho iniciou os trabalhos
analisando a disciplina de Introdução aos Dispositivos Semicondutores tanto teórica quanto
prática e após diversas sugestões, os conselheiros deste colegiado e os convidados presentes,
sugeriram retirar a referida disciplina da proposta do Projeto Pedagógico do Curso em
contrapartida criar uma disciplina que possua conteúdos relacionados a disciplina GEE505 -
Química Tecnológica e GEE512 -  Ciência e Tecnologia dos Materiais com conteúdos relevantes
ao curso de Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações. Essa nova disciplina deverá ser
ministrada pela Faculdade de Engenharia Química e na reunião que acontecerá no dia
11/06/2018 será discutido os conteúdos programáticos e carga horária total da referida disciplina.
Ademais, na contrapartida, terá a inclusão da disciplina de Fenômenos de Transporte na nova
proposta do Projeto Pedagógico do Curso com conteúdos voltados também para o curso de
Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações. Os conteúdos programáticos dessa disciplina
será discutido na reunião que acontecerá no dia 11/06/2018. Em sequência, o presidente deste
conselho mostrou a todos os presentes a ficha de disciplina de Circuitos Digitais. Assim, após a
apreciação e debate entre os presentes, o colegiado do curso de Engenharia Eletrônica e de
Telecomunicações decide a exclusão da referida disciplina devido o conteúdo programático não
possuir uma sequência lógica dentro da disciplina e benéfica para o curso. Assim, no intuito do
curso ter conteúdos relacionados a eletrônica digital, o colegiado de curso incluirá uma disciplina
relacionada ao referido tema no novo Projeto Pedagógico de Curso. Essa disciplina será criada
pelo conselheiro Prof. Júlio e analisada posteriormente neste colegiado. Diante de debates entre
os presentes, foi sugerido a criação de uma disciplina de Introdução aos Laboratórios que
apresentasse noções básicas de eletricidade e eletrônica realizando aulas experimentais. A carga
horária designada a referida disciplina será de 15 horas/aula teórica e 15 horas/aula prática. Em
sequência, foi discuto a disciplina de Circuitos Elétricos 1. Neste sentido, após sugestões e
debates, o colegiado deste curso definiu que esta disciplina poderia ser dada no segundo período
no local antes destinado a Circuitos Digitais. A disciplina de Circuitos Elétricos 1 terá apenas
conteúdos de Corrente Contínua e Corrente Alternada e, posteriormente, na análise referente ao
Eixo de Energia será discutido os conteúdos programáticos da disciplina de Circuitos Elétricos 2.
Foi sugerido pelos presentes a inclusão da disciplina de Circuitos Elétricos 3. As fichas
relacionadas as disciplinas mencionadas anteriormente será apresentada pela Profª. Elise
Saraiva na reunião que acontecerá no dia 11/06/2018. Em sequência, foi discutido a carga horária
e conteúdo programático da disciplina Eletrônica Analógica 1. Após sugestões e debates entre
os presentes, o Colegiado deste curso excluiu os itens 6.1, 6.2, 6.5 e 6.8 da ficha da disciplina
teórica. Em sequência, foi discutido a carga horária e conteúdo programático da disciplina
Eletrônica Analógica 2 (teórica). Após sugestões e debates entre os presentes, o Colegiado de
curso define que os itens 1 e 5 da disciplina teórica serão transferidos para a disciplina optativa
de Eletrônica de Potência. Os itens 4.3 e 4.4 serão excluídos do programa e a carga horária será
alterada de 60 horas para 30 horas teórica. No conteúdo programático da disciplina Eletrônica
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Analógica 2 (prática), os itens 1 e 6 também serão transferidos para a disciplina optativa de
Eletrônica de Potência e os itens 4 e 5 serão excluídos. O Prof. Gustavo Nozella será responsável
pela modificação das referidas fichas e, posteriormente, analisadas pelo colegiado deste curso.
Em sequência, foi discutido o conteúdo programático da disciplina Eletrônica Digital que será
inserida no Projeto Pedagógico de Curso. Após sugestões e debates, o Prof. Júlio Coelho ficou
designado pela confecção da ficha de disciplina com carga horária de 30 horas/aula para a ficha
teórica e 30 horas/aula para a prática. Em sequência, foi discutido sobre a disciplina Eletrônica
Aplicada e Instrumentação. Assim, ficou decidido que esta disciplina será retirada do Projeto
Pedagógico do Curso, porém alguns itens dos conteúdos programáticos serão inseridos em
disciplinas de sistema de controle, que será apresentado pelo Prof. Alexander Bento Melo na
reunião que acontecerá no dia 03/07/2018. O Item 6 será inserido na disciplina de Introdução aos
Laboratórios proposto no início desta reunião. Em sequência, foi discutido sobre a disciplina de
Eletrônica de Rádio Frequência entre os presentes e ficou decidido que a ficha não necessita
de alterações. E por fim, a última disciplina analisada no segundo ponto de pauta, foi a disciplina
de Projeto Interdisciplinar. Diante disso, após sugestões e debates, foi decidido que os itens de 1
ao 5 serão inseridos na disciplina Administração e os itens 6,7 e 8 serão excluídos. A carga
horária teórica da referida disciplina será excluída devido as transferências e remoções de
conteúdos programáticos. O terceiro ponto de pauta tratava da "Aprovação dos Agendamentos
das bancas de defesa de TCC1, TCC2 e Estágio Supervisionado - semestre letivo 2018/1". 
Todas a bancas foram aprovadas por unanimidade, exceto a solicitação do discente Pedro
Mateus Moreira Neto (Matrícula:411121ETE020), que realizou o pedido fora do prazo sem
justificativas plausíveis. Assim, o Colegiado do Curso indeferiu o pedido do discente . O quarto
ponto de pauta tratava da "Análise das atividades complementares dos discentes Lucas Nathan
Nogueira - 41221ETE027, Fernanda de Oliveira Lima - 41211ETE014 e Camila Tavares Mota -
41211ETE001". Nesse sentido, o professor Diego de Brito Piau relatou que as atividades
complementares do discente Lucas Nathan Nogueira totalizaram 153 pontos, as atividades da
discente Fernanda de Oliveira Lima totalizaram 375 pontos e, as atividades da discente Camila
Tavares Mota totalizaram 584 pontos. O primeiro ponto de pauta que tratava sobre "Aprovação da
Ata nº 58, referente a reunião realizada no dia 22/05/2018"será analisado na próxima
reunião. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, assinada por mim, Diego de Brito
Piau e pelos demais membros presentes.

Documento assinado eletronicamente por Diego de Brito Piau, Presidente,
em 20/06/2018, às 09:48, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Alexander Bento Melo,
Conselheiro(a), em 26/06/2018, às 09:46, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Elise Saraiva, Conselheiro(a),
em 26/06/2018, às 10:02, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Andre Luiz Aguiar da Costa,
Conselheiro(a), em 26/06/2018, às 12:00, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Júlio Cézar Coelho,
Conselheiro(a), em 26/06/2018, às 12:39, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Gustavo Nozella Rocha,
Professor(a) do Magistério Superior, em 26/06/2018, às 14:25,
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conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Daniel Costa Ramos,
Professor(a) do Magistério Superior, em 29/06/2018, às 08:06,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Davi Sabbag Roveri,
Professor(a) do Magistério Superior, em 30/06/2018, às 15:47,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Caio Séjour Araújo,
Conselheiro(a), em 02/07/2018, às 14:44, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0504554 e o código CRC 83A96176.

Referência: Processo nº 23117.033857/2018-31 SEI nº 0504554
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Colegiado do Curso de Engenharia Eletrônica e de

Telecomunicações - Patos de Minas
Av. João Naves de Ávila, 2121 - Bairro Santa Mônica, Uberlândia-MG, CEP 38400-

902
Telefone: - 

  

ATA DE REUNIÃO

Ata da sexagésima Reunião do Colegiado do Curso de Engenharia Eletrônica e
de Telecomunicações do campus de Patos de Minas. No dia onze de junho de
dois mil e dezoito, às dezoito horas e trinta minutos, na sala 106 do Prédio dos
Laboratórios - Rua Major Jerônimo, iniciou-se a reunião com abertura feita pelo
presidente Professor Diego de Brito Piau, estando presentes os Conselheiros
Professores André Luiz Aguiar da Costa, Júlio Cézar Coelho, Elise Saraiva e
Alexander Bento Melo. O discente Caio Séjour Araújo não estava presente.
Como convidados presentes, estavam presentes os docentes Karine Barbosa
Carbonaro, Eliana Pantaleão, Daniele do Espírito Santo Loredo, Laurence
Rodrigues do Amaral, Daniel Costa Ramos, Davi Sabbag Roveri e Liliane Maciel
de Oliveira. Iniciou-se a reunião analisando o primeiro ponto de pauta que
tratava da "Alteração/reformulação do PPC do Curso de Telecom - Eixo
Tecnologia da Informação, Eixo Energia e Química" . Desta forma, o presidente
deste conselho expôs o propósito deste colegiado com relação as disciplinas
vinculadas a Química, que seria a revisão dos conteúdos programáticos e da
carga horária das disciplinas vigentes como: GEE505 - Química Tecnológica,
GEE512- Ciências e Tecnologia dos Materiais e GEE521- Fenômenos de
Transporte. Neste sentido, após discussões e debates entre todos os
conselheiros e presentes, o colegiado deste curso definiu que deverá ser criado
uma nova disciplina de química com conteúdos programáticos da seguinte
forma: considera-se os itens de 1 ao 4 da Ficha de Disciplina de Ciências e
Tecnologia dos Materiais em anexo e também os itens 1 e 4 da Ficha de
Disciplina de Química Tecnológica em anexo a esta ata. Esta nova disciplina
será elaborada pela Profª Daniele Loredo e será apresentada em breve. Em
sequência, foi discutido sobre a carga horária e os conteúdos programáticos da
disciplina GEE521-Fenômenos de Transporte. Desta forma, após discussões e
debates, o colegiado deste curso definiu que os itens 3 e 5 da ficha em anexo
serão excluídos e deverá ser reformulado o conteúdo restante da ficha. Assim, a
Profª Liliane Maciel ficará responsável pela elaboração da referida ficha e a
mesma será apresentada posteriormente. Dando continuidade na reunião, foi
iniciado a discussão sobre o eixo de Tecnologia de Informação, onde foi
discutido sobre as fichas de disciplinas de Introdução à Tecnologia da
Computação, Métodos e Técnicas de Programação e Programação
Orientada a Objetos. Neste sentido, após discussões e debates, o Prof.
Laurence Rodrigues e a Profª Eliana Pantaleão irão apresentar uma proposta
para as referidas disciplinas. O Colegiado de curso sugeriu que deverá ser criado
também duas optativas que abordem os temas seguintes: Inteligência Artificial
e Engenharia de Software.  Dando sequência na reunião, foi analisado a ficha de
disciplina Redes de Comunicação 1. Assim, após discussões e debates, foi
proposto que o item 6.1 da referida ficha seja alterado para o item 5.10, onde o
restante dos conteúdos referente ao item 6 seja excluído. O Prof. Daniel será
responsável pela elaboração da referida ficha e a mesma será apresentada
posteriormente. A ficha de disciplina Redes de Comunicação 2 foi analisada na
reunião, a mesma será elaborada e apresentada posteriormente pela Profª
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reunião, a mesma será elaborada e apresentada posteriormente pela Profª
Karine Barbosa. E por fim, iniciou-se a discussão sobre a a disciplina de
Microprocessadores e Microcontroladores, porém a mesma será elaborada e
apresentada posteriormente pelo Prof. Davi Sabbag. O segundo ponto de pauta
tratava da "Análise das atividades complementares da discente Daynife Almeida
Tizzo". Nesse sentido, as atividades totalizaram 245 pontos. O terceiro ponto
de pauta tratava da "Análise do Agendamento de defesa de estágio
Supervisionado (fora de época) dos discentes Haislan Mendes Martins e Igor
Kern Brito de Freitas". Nesse sentido, a defesa do discente Haislan foi
agendada para o dia 10 de agosto de 2018 e, a defesa do discente Igor foi
agendada para 29 de junho de 2018. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a
presente ata, assinada por mim, Diego de Brito Piau e pelos demais membros
presentes.

 

Documento assinado eletronicamente por Diego de Brito Piau, Presidente,
em 20/06/2018, às 09:43, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Alexander Bento Melo,
Conselheiro(a), em 26/06/2018, às 09:45, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Elise Saraiva, Conselheiro(a),
em 26/06/2018, às 10:03, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Andre Luiz Aguiar da Costa,
Conselheiro(a), em 26/06/2018, às 12:01, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Júlio Cézar Coelho,
Conselheiro(a), em 26/06/2018, às 12:36, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Daniele do Espirito Santo Loredo
da Silva, Professor(a) do Magistério Superior, em 26/06/2018, às 15:49,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Liliane Maciel de Oliveira,
Professor(a) do Magistério Superior, em 26/06/2018, às 21:56,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Laurence Rodrigues do Amaral,
Professor(a) do Magistério Superior, em 27/06/2018, às 10:29,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Daniel Costa Ramos,
Professor(a) do Magistério Superior, em 29/06/2018, às 08:04,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Karine Barbosa Carbonaro,
Professor(a) do Magistério Superior, em 29/06/2018, às 16:46,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Davi Sabbag Roveri,
Professor(a) do Magistério Superior, em 30/06/2018, às 15:51,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Eliana Pantaleão, Professor(a)
do Magistério Superior, em 01/07/2018, às 14:13, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0528225 e o código CRC A6DCCF87.

Referência: Processo nº 23117.037827/2018-02 SEI nº 0528225
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Colegiado do Curso de Graduação em Engenharia Eletrônica e

de Telecomunicações - Patos de Minas
Av. João Naves de Ávila, 2121 - Bairro Santa Mônica, Uberlândia-MG, CEP 38400-

902
Telefone: - 

  

ATA DE REUNIÃO

Ata da sexagésima primeira Reunião do Colegiado do Curso de Engenharia
Eletrônica e de Telecomunicações do campus de Patos de Minas. No dia
dezenove de junho de dois mil e dezoito, às dezessete horas e trinta minutos,
na sala 106 do Prédio dos Laboratórios - Rua Major Jerônimo, iniciou-se a
reunião com abertura feita pelo presidente Professor Diego de Brito Piau,
estando presentes os Conselheiros Professores André Luiz Aguiar da Costa, Júlio
Cézar Coelho e Alexander Bento Melo. A professora Elise Saraiva e o discente
Caio Séjour Araújo não estavam presentes. Como convidados, estavam
presentes os docentes Daniel Costa Ramos e Gustavo Nozella Rocha. Iniciou-se
a reunião analisando o primeiro ponto de pauta que tratava da
"Apreciação/aprovação da Ata Colegiado número 58, 59 e 60/2018". Nesse
sentido, as atas foram aprovadas por unanimidade. O segundo ponto de pauta
tratava da "Alteração/reformulação do PPC do Curso de Telecom - Eixo de
Eletromagnetismo Aplicado às Telecomunicações". Desta forma, o presidente
deste conselho expôs o propósito deste colegiado com relação a disciplina de
Eletromagnetismo. Neste sentido, após discussões e debates entre todos os
conselheiros e presentes, o colegiado deste curso definiu que esta disciplina
não precisará de alterações com relação a ficha de disciplina apresentada no
referido PPC. Dando sequência ao item de pauta, foi apresentado a ficha de
disciplinas Ondas Eletromagnéticas e Propagação, após discussões e debates
entre todos os conselheiros e presentes, o colegiado deste curso definiu que
esta disciplina não precisará de alterações com relação ao conteúdo e será
necessário só a alteração da carga horária para 60 horas/aula de acordo com a
ficha de disciplina apresentada no referido PPC. Em sequência, foi analisado a
ficha de Linhas de Transmissão e Radiação, após discussões e debates entre
todos os conselheiros e presentes, o colegiado deste curso definiu que será
necessário apenas a inclusão do conteúdo Redes L e Pi no item 3 da referida
ficha de disciplina. A próxima ficha de disciplina analisada foi referente a
Antenas. Neste sentido, foi enviado pela Profª karine ao colegiado do curso a
proposta da referida disciplina e após discussões e debates entre todos os
conselheiros e presentes, o colegiado deste curso aprovou as sugestões
enviadas e a mesma será incorporada ao PPC. Em sequência, foi analisado a
ficha de disciplina Comunicações Ópticas, desta forma após discussões e
debates, houve a sugestão que o Prof. Pedro inserisse subitens nesta disciplina
e posteriormente seria apresentado ao colegiado do curso. A última disciplina
analisada neste tópico foi Princípios de Micro-ondas e após discussões e
debates entre todos os conselheiros e presentes, o colegiado deste curso
definiu que esta disciplina não precisará de alterações com relação a ficha de
disciplina apresentada no referido PPC. O terceiro ponto de pauta tratava da
"Análise integralização curricular da discente Raquel Maria Oliveira Ribeiro".
Nesse sentido, o colegiado aprovou a integralização. O quarto ponto de pauta
tratava do "Parecer/forma de reposição de atividades acadêmicas dos dias 28,
29 e 30 de maio, em decorrência da denominada “crise nacional de
desabastecimento”, bem como o prazo reduzido entre o final do semestre
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desabastecimento”, bem como o prazo reduzido entre o final do semestre
corrente e o início de 2018/2". Nesse sentido foi exposto pelo presidente deste
colegiado, que a DIRAC (Diretoria de Administração e Controle Acadêmico)
recomendou que seja feito a reposição das aulas com atividades extra-classe.
Desta forma, este colegiado decidiu que a recomendação é que as aulas
suspensas podem ser repostas com atividades presenciais ou extraclasse.
Ademais, que o docente informe no diário acadêmico a forma de reposição.
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, assinada por mim,
Diego de Brito Piau e pelos demais membros presentes.

Documento assinado eletronicamente por Diego de Brito Piau, Presidente,
em 22/10/2018, às 16:28, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Andre Luiz Aguiar da Costa,
Membro de Colegiado, em 24/10/2018, às 09:25, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Júlio Cézar Coelho, Membro de
Colegiado, em 24/10/2018, às 09:34, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por Daniel Costa Ramos,
Professor(a) do Magistério Superior, em 24/10/2018, às 10:36,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Alexander Bento Melo, Membro
de Colegiado, em 29/10/2018, às 09:46, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0534349 e o código CRC 364CCDD9.

Referência: Processo nº 23117.038966/2018-45 SEI nº 0534349
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Colegiado do Curso de Engenharia Eletrônica e de

Telecomunicações - Patos de Minas
Av. João Naves de Ávila, 2121 - Bairro Santa Mônica, Uberlândia-MG, CEP 38400-

902
Telefone: - 

  

ATA DE REUNIÃO

Ata da sexagésima segunda Reunião do Colegiado do Curso de Engenharia
Eletrônica e de Telecomunicações do campus de Patos de Minas. No dia vinte e
seis de junho de dois mil e dezoito, às dezessete horas e trinta minutos, na
sala 106 do Prédio dos Laboratórios - Rua Major Jerônimo, iniciou-se a reunião
com abertura feita pelo presidente Professor Diego de Brito Piau, estando
presentes os conselheiros professores, Júlio Cézar Coelho, Alexander Bento
Melo e Elise Saraiva. O professor André Luiz Aguiar da Costa e o discente Caio
Séjour Araújo não estavam presentes. Como convidados, estavam presentes os
docentes Daniel Costa Ramos e Gustavo Nozella Rocha. O primeiro item desta
pauta não foi analisado e o conteúdo desta ata será exposta em uma próxima
reunião. Desta forma, iniciou-se a reunião analisando o segundo ponto de pauta
que tratava sobre "Alteração/reformulação do PPC do Curso de Telecom - Eixo
Processamento de Sinais Aplicado, Eixo de Comunicações e Eixo de Energia".
Nesse sentido, as atas foram aprovadas por unanimidade. O segundo ponto de
pauta tratava da "Alteração/reformulação do PPC do Curso de Telecom - Eixo de
Eletromagnetismo Aplicado às Telecomunicações". Desta forma, o presidente
deste conselho passou a palavra para a Profª Elise Saraiva para expôr o
propósito deste colegiado com relação ao eixo de Energia. Sendo assim, foi
analisado a disciplina Alternativas Energéticas e Sustentabilidade. Neste
sentido, após discussões e debates entre todos os conselheiros e presentes, o
colegiado deste curso decidiu que o conteúdo desta disciplina será substituído
pelo conteúdo da disciplina Engenharia Ambiental referente ao Projeto
Pedagógico de Curso vigente. Dando sequência ao item de pauta, foi
apresentado a ficha de disciplina Circuitos Elétricos 1 e após discussões e
debates entre todos os conselheiros e presentes, o colegiado deste curso
decidiu que o conteúdo desta disciplina deverá ser Circuitos de Corrente
Contínua e Circuitos de Corrente Alternada, além disso terá uma carga horária
teórica de 60 horas/aula e carga horária prática de 15 horas/aula . Assim, foi
solicitado que a Profª Elise Saraiva apresentasse a referida disciplina
posteriormente. Em sequência, foi analisado a disciplina Circuitos Elétricos 2 e
após discussões e debates entre todos os conselheiros e presentes, o colegiado
deste curso decidiu que a carga horária teórica deverá ser de 30 horas/aula e a
carga horária prática de 15 horas/aula. Assim, foi solicitado que a Profª Elise
Saraiva apresentasse a referida disciplina posteriormente. Dando sequência, foi
analisada a criação da disciplina de Circuitos Elétricos 3, após debates,  o
colegiado do curso aceitou a criação da referida disciplina e a Profª Elise Saraiva
apresentará a ficha da disciplina posteriormente.  Em sequência, foi analisado a
ficha Conversão de Energia e Máquinas Elétricas. Desta forma, foi proposto
pelo colegiado a alteração do nome da disciplina para Conversão de Energia e
Introdução às Máquinas Elétricas e o conteúdo será apresentado pela Profª
Elise. Dando sequência na pauta, foi discutido sobre as disciplinas Princípios de
Comunicações, Processamento Digitais de Sinais, Comunicações Digitais 1,
Comunicações Digitais 2 e Telefonia Digital. Após discussões e debates, o
Colegiado do curso decidiu que por intermédio do Prof. Gustavo Nozella, será
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Colegiado do curso decidiu que por intermédio do Prof. Gustavo Nozella, será
apresentado as referidas fichas de disciplinas. Em sequência, foi discutido sobre
a disciplina Sinais e Sistemas, onde o Prof. Alexander mostrará a ficha
posteriormente. Dando sequência a pauta, foi analisado a ficha Comunicações
Via Satélite, após discussões e debates entre todos os conselheiros e
presentes, o colegiado deste curso decidiu que o conteúdo apresentado desta
disciplina no novo Projeto Pedagógico do Curso não precisa de alterações. Em
sequência, foi feito a análise da disciplina de Comunicações Móveis, após
discussões, o Prof. Diego irá inserir itens sobre a 5ª Geração e outras
tecnologias. A referida ficha será mostrada posteriormente. Em sequência, foi
analisado a ficha Sistemas de Televisão, após discussões e debates, ficou
definido pelo colegiado que a Profª Karine apresentará a ficha posteriormente.
Em sequência, foi feito a análise da disciplina de Sistemas de Comunicações,
após discussões,  a referida ficha será mostrada posteriormente. Nada mais
havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, assinada por mim, Diego de Brito
Piau e pelos demais membros presentes.

Documento assinado eletronicamente por Diego de Brito Piau, Presidente,
em 22/10/2018, às 16:27, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Elise Saraiva, Membro de
Colegiado, em 24/10/2018, às 09:27, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por Júlio Cézar Coelho, Membro de
Colegiado, em 24/10/2018, às 09:33, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por Gustavo Nozella Rocha,
Professor(a) do Magistério Superior, em 24/10/2018, às 10:03,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Daniel Costa Ramos,
Professor(a) do Magistério Superior, em 24/10/2018, às 10:38,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Alexander Bento Melo, Membro
de Colegiado, em 29/10/2018, às 09:45, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0729723 e o código CRC A4223040.

Referência: Processo nº 23117.041513/2018-04 SEI nº 0729723
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ATA DE REUNIÃO

Ata da sexagésima terceira Reunião do Colegiado do Curso de Engenharia
Eletrônica e de Telecomunicações do campus de Patos de Minas. No dia seis de
julho de dois mil e dezoito, às dezoito horas e trinta minutos, na sala 106 do
Prédio dos Laboratórios - Rua Major Jerônimo, iniciou-se a reunião com abertura
feita pelo presidente Professor Diego de Brito Piau, estando presentes os
conselheiros professores, André Luiz Aguiar da Costa, Júlio Cézar Coelho,
Alexander Bento Melo,  Elise Saraiva. O discente Caio Séjour Araújo não estava
presente. Como convidados, estavam presentes os docentes Daniel Costa
Ramos, Gustavo Nozella Rocha, Maria Raquel Caixeta Gandolfi e Peterson
Elizandro Gandolfi. Desta forma, iniciou-se a reunião analisando o primeiro
ponto de pauta que tratava sobre "Alteração/reformulação do PPC do Curso de
Telecom - Eixo relacionado às disciplinas da Faculdade de Gestão e Negócios
(FAGEN)". Desta forma, foi analisado a ficha de disciplina Administração de
Projetos e Produtos. Após discussões e debates, os conselheiros deste
colegiado e demais presentes, ficou decidido que a referida disciplina será dada
com uma carga horária teórica de 45 horas/aula e carga horária prática de 15
horas/aula, além de incluir aulas práticas com softwares técnicos para
gerenciamento de projeto. Esta disciplina deverá ser inserida no mesmo período
da disciplina Projeto Interdisciplinar e a referida ficha será elaborada pelo Prof.
Peterson. Em sequência, foi apresentado as disciplinas Ciências Sociais e
Jurídicas, Economia e Empreendedorismo. Após discussões e debates, todas
as disciplinas apresentadas serão elaboradas e enviadas pelo Prof. Peterson.
Após a apresentação das disciplinas, foi proposto pelo Prof. Peterson a criação
da disciplina Extensão e Transformação social, no intuito de atendermos
resoluções acerca da extensão no ensino superior. Desta forma, o Prof. Peterson
elaborará o conteúdo desta disciplina e será mostrado posteriormente. Assim, o
colegiado do curso definirá a inserção da referida disciplina no Projeto
Pedagógico do Curso. No segundo item de pauta foi apresentada as atividades
complementares da discente Raquel Maria Oliveira Ribeiro - 41711ETE014, que
após analise do colegiado foi aprovado por unanimidade um total de 135 horas.
No terceiro item de pauta foi apresentada as atividades complementares do
discente Igor Kern Brito de Freitas - 41111ETE006, que após analise do
colegiado foi aprovado por unanimidade um total de 415 horas. No quarto item
de pauta foi apresentado as atividades complementares do discente Pedro de
Paiva Pelet Vieira - 41221ETE015, que após analise do colegiado foi aprovada
por unanimidade um total de 148 horas. No quinto item de pauta conforme
requerimento e justificativa em anexo,  foi discutido o Agendamento de defesa
de estágio Supervisionado (fora de época) do discentes Caio César Oliveira
Rabelo - 41311ETE016,  sendo aprovado por unanimidade pelo colegiado a
solicitação do discente. No sexto item de pauta conforme requerimento e
justificativa em anexo, foi discutido o Agendamento de defesa de Trabalho de
Conclusão de Curso 2 (fora de época) do discente Gabriel Oliveira Machado -
41121ETE028, sendo aprovado por unanimidade pelo colegiado a solicitação do
discente. No sétimo item foi apresentado em anexo o Requerimento de
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discente. No sétimo item foi apresentado em anexo o Requerimento de
Agendamento da defesa de Trabalho de Conclusão de Curso 2 (fora de época)
do discente Caio César Oliveira Rabelo - 41311ETE016,  que após análise foi
aprovado por unanimidade pelo colegiado. No oitavo item de pauta foi
apresentado ao colegiado as atividades complementares da discente Lorrane
Alves Antunes Rezende - 41111ETE029, que após analise do colegiado foi
aprovado por unanimidade um total de 169 horas. No nono e ultimo item de
pauta conforme requerimento e justificativa em anexo, foi discutido
o Agendamento de defesa de Estágio Supervisionado (fora de época) do
discente Lorrane Alves Antunes Rezende - 41111ETE029, sendo aprovado por
unanimidade pelo colegiado a solicitação do discente. Nada mais havendo a
tratar, foi lavrada a presente ata, assinada por mim, Diego de Brito Piau e pelos
demais membros presentes.

Documento assinado eletronicamente por Diego de Brito Piau, Presidente,
em 22/10/2018, às 16:27, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Andre Luiz Aguiar da Costa,
Membro de Colegiado, em 24/10/2018, às 09:26, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Elise Saraiva, Membro de
Colegiado, em 24/10/2018, às 09:29, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por Júlio Cézar Coelho, Membro de
Colegiado, em 24/10/2018, às 09:32, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por Gustavo Nozella Rocha,
Professor(a) do Magistério Superior, em 24/10/2018, às 10:03,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Peterson Elizandro Gandolfi,
Professor(a) do Magistério Superior, em 25/10/2018, às 05:34,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Maria Raquel Caixeta Gandolfi,
Professor(a) do Magistério Superior, em 25/10/2018, às 07:46,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Alexander Bento Melo, Membro
de Colegiado, em 29/10/2018, às 09:47, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0772535 e o código CRC 3154F4CC.
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ATA DE REUNIÃO

Ata da sexagésima quarta Reunião do Colegiado do Curso de Engenharia
Eletrônica e de Telecomunicações do campus de Patos de Minas. No dia quatro
de setembro de dois mil e dezoito, às dezessete horas, na sala 106 do Prédio
dos Laboratórios - Rua Major Jerônimo, iniciou-se a reunião com abertura feita
pelo presidente Professor Diego de Brito Piau, estando presentes os
Conselheiros Professores André Luiz Aguiar da Costa, Júlio Cézar Coelho, Elise
Saraiva e Alexander Bento Melo. O discente Caio Séjour Araújo não estava
presente. Iniciou-se a reunião analisando o primeiro ponto de pauta que tratava
da "Aprovação dos Planos de Ensino - semestre letivo 2018/2", destacando que
até a presente data os planos das disciplinas GEE549 - Administração e GEE550
- Ciências Sociais e Jurídicas não foram entregues. Os Planos apresentados
foram aprovados por unanimidade. O segundo ponto de pauta que tratava
da "Aprovação do Ad referendum - Relatório de Monitoria do discente Samuel
Mundim de Magalhães" será discutido na próxima reunião deste Colegiado. O
terceiro ponto de pauta tratava da "Proposta de alteração das Resoluções de
Estágio Supervisionado e Trabalho de Conclusão de Curso". Nesse sentido, a
relatora Professora Elise Saraiva apresentou parecer favorável às adequações
das resoluções, porém o mesmo não foi aprovado pelo Colegiado, retornando
para diligência. O quarto ponto de pauta tratava da “Apreciação da proposta de
convênio cooperação técnica entre UFU  x  Cemil”. Nesse sentido, o relator
Professor André Luiz Aguiar da Costa apresentou seu parecer favorável ao
convênio com a empresa, sendo aprovado pelo Colegiado por unanimidade. O
quinto ponto de pauta tratava da “Definição das datas de entrega e bancas de
TCC1, TCC2 e Estágio Supervisionado do semestre 2018/2”. Nesse sentido, as
datas aprovadas para agendamento e defesa para TCC1 e ES foram dia 22/10 e
entre os dias 21/11 a 30/11, respectivamente. O agendamento de banca para
TCC2 será até o dia 05/11/2018 e o período de defesa será 03/12/2018 a
14/12/2018. O sexto ponto de pauta tratava da “Solicitação de trancamento
geral semestral do discente Rodrigo Calixto Pacheco - 41111ETE025”. Nesse
sentido, o relator Professor Diego de Brito Piau apresentou parecer desfavorável
à solicitação de Trancamento Geral Semestral do discente, sendo aprovado pelo
Colegiado por unanimidade. O sétimo ponto de pauta tratava da “Solicitação de
afastamento parcial do servidor Douglas Rosa Corrêa para curso de pós-
graduação”. Nesse sentido, o relator Professor Diego de Brito Piau apresentou
parecer favorável à solicitação de Afastamento do servidor, sendo aprovado pelo
Colegiado por unanimidade. O oitavo ponto de pauta tratava da “Solicitação do
discente Alan Francis Basilio para uso de equipamento CLP do Laboratório de
Sistemas de Energia”. Nesse sentido, a relatora Professora Elise Saraiva
apresentou parecer favorável a utilização do equipamento CLP, no laboratório de
Sistemas de Energia, sendo aprovado pelo Colegiado por unanimidade. O nono
ponto de pauta tratava do “Requerimento de ajuste de horários das disciplinas
de Comunicações Móveis e Economia para possível integralização do discente
Pedro Ricardo da Silva Santos”. Nesse sentido, a relatora Professora Elise
Saraiva apresentou parecer favorável à criação da disciplina de Comunicações
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Saraiva apresentou parecer favorável à criação da disciplina de Comunicações
Móveis, em período letivo especial, para que o discente Pedro Ricardo da Silva
Santos possa se formar ao final do período vigente, havendo um voto contra seu
parecer. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, assinada por
mim, Diego de Brito Piau e pelos demais membros presentes.

Documento assinado eletronicamente por Diego de Brito Piau, Presidente,
em 22/10/2018, às 16:27, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Andre Luiz Aguiar da Costa,
Membro de Colegiado, em 24/10/2018, às 09:26, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Elise Saraiva, Membro de
Colegiado, em 24/10/2018, às 09:29, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por Júlio Cézar Coelho, Membro de
Colegiado, em 24/10/2018, às 09:31, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por Alexander Bento Melo, Membro
de Colegiado, em 29/10/2018, às 09:47, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0692009 e o código CRC E5B039CD.

Referência: Processo nº 23117.051169/2018-53 SEI nº 0692009
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ATA DE REUNIÃO

Ata da sexagésima quinta Reunião do Colegiado do Curso de Engenharia
Eletrônica e de Telecomunicações do campus de Patos de Minas. No dia onze de
setembro de dois mil e dezoito, às dezenove horas, na sala 106 do Prédio dos
Laboratórios - Rua Major Jerônimo, iniciou-se a reunião com abertura feita pelo
presidente Professor Diego de Brito Piau, estando presentes os Conselheiros
Professores Alexander Bento Melo, André Luiz Aguiar da Costa, Elise Saraiva e
Júlio Cézar Coelho. O discente Caio Séjour Araújo não estava presente. Iniciou-
se a reunião analisando o ponto de pauta que tratava sobre "Discussão/decisão
sobre oferta a distância das disciplinas GEE549 - Economia e GEE550 - Ciências
Sociais e Jurídica no semestre 2018/2. Nesse sentido, o presidente deste
colegiado informou aos  presentes sobre o processo de alocação de docente nas
disciplinas GEE549 - Economia e GEE550 - Ciências Sociais e Jurídica no
semestre 2018/2, onde as mesmas eram ministradas por docentes efetivos, e
que ambos estão em afastamento autorizados pela FAGEN, e que a faculdade
até o momento não conseguiu alocar docente substituto para o Campus Patos
de Minas. Diante disso, foi repassado à todos, conforme Planos de Ensino a
este processo (0705427) e (0705428), que o prof. Cristiano Henrique Antonelli
da Veiga, lotado na FAGEN em Uberlândia, propõe que as aulas ministradas no
semestre 2018/2 seria à distância e algumas dessas presenciais. Desta forma,
foi exposto aos membros deste Colegiado, que a Coordenação de Curso
realizou-se uma consulta técnica à DIRAC (Diretoria de Administração e Controle
Acadêmico) solicitando um parecer quanto a oferta de componente curricular
presencial ter aulas à distância (por vídeo conferência), conforme arquivo anexo
a este processo (0705425). Considerando o referido parecer em acordo com a
PORTARIA nº 1.134, DE 10 DE OUTUBRO DE 2016, as disciplinas mencionadas
anteriormente não podem ser ofertadas na modalidade à distância conforme
Planos de Ensino apresentados. Após os esclarecimentos essenciais a este
ponto de pauta, iniciou-se as discussões sobre o tema e por unanimidade os
membros deste colegiado são CONTRA a oferta à distância das disciplinas
GEE549 - Economia e GEE550 - Ciências Sociais e Jurídica no semestre 2018/2.
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, assinada por mim,
Diego de Brito Piau e pelos demais membros presentes.

Documento assinado eletronicamente por Diego de Brito Piau, Presidente,
em 11/09/2018, às 23:29, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Elise Saraiva, Membro de
Colegiado, em 12/09/2018, às 07:13, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por Andre Luiz Aguiar da Costa,
Membro de Colegiado, em 12/09/2018, às 07:21, conforme horário oficial
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de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Júlio Cézar Coelho, Membro de
Colegiado, em 12/09/2018, às 07:44, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por Alexander Bento Melo, Membro
de Colegiado, em 12/09/2018, às 07:47, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0705423 e o código CRC 5340CF53.

Referência: Processo nº 23117.063689/2018-17 SEI nº 0705423
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