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ATA

ATA DA 4ª REUNIÃO/2022 DA COMISSÃO INSTITUÍDA PELA PORTARIA DIRFEELT Nº 194, DE 16 DE
SETEMBRO DE 2022

 

No dia 23/09/2022, no Anfiteatro do Bloco 1E, Campus Santa Mônica, na cidade de Uberlândia-MG, no
horário e local determinados, a secretária da Faculdade de Engenharia Elétrica, Gabriela, realizou a
iden�ficação do  candidato presente mediante a conferência da iden�dade original do mesmo e a
assinatura da lista de frequência. Procedeu, então, ao sorteio dos temas da prova escrita. Esteve presente
o candidato Gustavo Nozella Rocha. Após mostrar ao candidato os itens da ementa que poderiam ser
sorteados e colocá-los nos respec�vos envelopes, a servidora solicitou que o candidato re�rasse um tema
de cada envelope. O candidato Gustavo Nozella Rocha sorteou os seguintes temas: “Análise e
desempenho de sistemas de comunicação digital na presença de ruído” e “Componentes e os efeitos da
frequência”. Às 08 horas e 04 minutos, o candidato foi liberado por uma hora para consulta bibliográfica,
tendo sido orientado de que a prova escrita seria realizada no Anfiteatro do Bloco 1E a par�r das 09
horas e 09 minutos e com consultas apenas às anotações realizadas durante o tempo de leitura e estudo
na folha rubricada entregue pela servidora. Após o término do tempo de uma hora para consulta
bibliográfica, o candidato retornou ao Anfiteatro do Bloco 1E para a realização da prova escrita. O
candidato foi solicitado pela aplicadora a colocar os seus materiais em local des�nado a este fim.
Distribuiu-se as folhas para a realização da prova escrita. A par�r das 09 horas e 09 minutos o candidato
teve quatro horas para realizar a prova, que foi monitorada pela servidora Gabriela. Finda a realização da
prova escrita, a prova foi acondicionada em envelope opaco fechado para posterior correção. Os
membros da comissão julgadora realizaram a correção no dia 23/09/2022 das 13h30min às 16h00min. A
nota ob�da pelo candidato Gustavo Nozella Rocha foi: nota final = 77,07. A nota foi registrada pela
Comissão Julgadora de acordo com os critérios de avaliação e valoração publicados, e divulgadas no
EDITAL DIRFEELT Nº 9/2022.

A Comissão Julgadora apresenta o espelho da avaliação, constando todas as notas por examinador:

 

Candidato
PROVA ESCRITA (PE)

Nota Ex. 1 Nota Ex.2 Nota Ex.3 Nota PE

Gustavo Nozella Rocha 78,0 79,1 74,1 77,07

 

Às 16 horas, foi encerrada a reunião e, para constar, lavrei esta que, após lida e aprovada, será assinada
por mim, Gilberto Arantes Carrijo, na qualidade de Presidente e pelos Membros. Uberlândia, 26 de
setembro de 2022.

 

GILBERTO ARANTES CARRIJO

LORENÇO SANTOS VASCONCELOS

LUCIANO XAVIER MEDEIROS



Documento assinado eletronicamente por Lorenco Santos Vasconcelos, Professor(a) do Magistério
Superior, em 26/09/2022, às 17:32, 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 Gilberto Arantes Carrijo, Professor(a) do Magistério
Superior, em 26/09/2022, às 17:33, 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 Luciano Xavier Medeiros, Professor(a) do Magistério
Superior, em 26/09/2022, às 17:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3950809 e
o código CRC D8F443A2.
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