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1 Calendário Acadêmico

2 Prazo das defesas de dissertação

3 Oferta de disciplinas no semestre letivo 2021.1

4 Avaliação do desempenho dos alunos regulares

5 Avaliação do desempenho dos alunos bolsistas

6 Distribuição das bolsas 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA - JP

ATA 01/2021 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PPGEE

1. DADOS DA REUNIÃO:

2. PAUTA:

3. DISCUSSÃO DA PAUTA, DECISÕES TOMADAS E RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES PRESENTES/AUSENTES:

A Coordenadora, presidente do Colegiado agradeceu a presença de todos e deu início à reunião. 

1 .1 .   Inicialmente, foi colocado em pauta a proposta do Calendário Acadêmico do PPGEE para o semestre le vo 2021.1. Após alguns

ajustes, ficou aprovado que o semestre em questão terá início em 08 de março, com término em 21 de julho. O período de 14 de junho a

07 de julho corresponderá as férias docentes. Ficou decidido também que as matrículas ocorrerão de 01 a 05 de março de 2021. 

2 .2 .   Outro ponto discu do foi com relação aos prazos para as defesas de dissertação. Ficou acordado que para as defesas realizadas

até a data de  31 de março de 2021, não há a necessidade dos alunos, que ingressaram em 2019.1, solicitarem a prorrogação de prazo.

Os alunos ingressantes em 2018.1 têm até a mesma data de 31 de março de 2021 para a realização da defesa de dissertação, caso

contrário serão desvinculados do PPGEE, por completarem o prazo máximo de 36 meses.

3 .3 .  Foram apresentadas as disciplinas a serem ofertadas no semestre 2021.1, l istadas na tabela a seguir. Todas foram aprovadas pelo

Colegiado do Curso.

DisDiscipl inacipl ina ProfessorProfessor

Métodos Numéricos - Análise de problemas em eletromagnetismo usando FDTD Paulo Henrique

Análise de Sinais e Sistemas Lineares Suzete Élida

Dispositivos de Micro-ondas Alfrêdo Gomes

Inteligência Computacional                   Paulo Henrique

Materiais Eletromagnéticos Edgar Silva

Processamento de Sinais Biomédicos Cleumar Moreira



Propagação Jefferson Costa 

Comunicações Ópticas Rossana Moreno

Fundamentos de Comunicações em Nanoescala e Nanorredes Carlos Danilo

4 . 4 . Foi realizada a avaliação de desempenho dos alunos regulares no semestre le vo 2020.2. Todos os alunos ingressantes em 2019.1

e 2020.1 que não se encontravam com a matrícula trancada, atenderam os requisitos para con nuarem no Programa, por terem ob�do

conceito médio global maior ou igual a B, estando aptos a realizarem a matrícula no semestre le vo 2021.1.  O aluno Edilson Sidney

Rosa da Silva, ingressante em 2018.1, também obteve conceito médio global maior ou igual a B, mas por estar completando 36 meses

em março, deve realizar a defesa de dissertação até a data de 31 de março de 2021. Foi observado que os alunos Anderson Oliveira de

Sousa, José Raimundo Barbosa, Manuella Dias Carvalho Silva Cruz, Oberdan Holanda Souto e Sara Fragoso Pereira, não realizaram a

defesa de qualificação. Ficou acertado que esses alunos devem defender o exame de qualificação da proposta de dissertação até a

data de 31 de março de 2021, caso contrário devem solicitar a prorrogação de prazo com a devida justificativa.

5 .5 .  Na sequência, foi avaliado o desempenho dos alunos bolsistas do Programa, com base no formulário de acompanhamento mensal 

preenchido pelos  professores orientadores. Os alunos ingressantes em 2020.1, Álef Huan Pereira Souto (Bolsista IFPB-Campus João

Pessoa), Amanda Medeiros Rodrigues (Bolsista PRPIPG), Maísa Lauriane Ferreira dos Santos (Bolsista CAPES), Leonardo Marçal da

Silva (Bolsista IFPB-Campus João Pessoa) e Luana Rodrigues Barros (Bolsista CAPES) terão suas bolsas renovadas por mais um ano, até

fevereiro de 2022, por estarem cumprido com todas as atividades.

Os alunos bolsistas, ingressantes em 2019.1, não terão as suas bolsas renovadas, conforme o Edital Interno 01/2019 para seleção de

bolsistas do PPGEE, que estabelece que o prazo de concessão de bolsas está l imitado ao prazo regular de duração do curso, ou seja, 24

meses a par r do ingresso do aluno no Programa. Neste caso, ao completar o período estabelecido, que corresponde ao mês de

fevereiro de 2021, o bolsista deverá ser subs tuído por outro na l ista de espera. Encontram-se nessa situação os alunos  Anderson

Oliveira de Sousa (Bolsista CAPES), I alo dos Santos Silva (Bolsista CAPES), José Raimundo Barbosa (Bolsista PRPIPG), Rávil la Raianni

Silva Leite (Bolsista PRPIPG),  Diego Cássio Garcia Fernandes (Bolsista IFPB-Campus João Pessoa), Fernanda Soares Lima (Bolsista

IFPB-Campus João Pessoa), Ibernon Pereira de Barros Neto (Bolsista IFPB-Campus João Pessoa) e Tainá Nunes Oriente (Bolsista IFPB-

Campus João Pessoa).

Foi analisado o caso da aluna Manuella Dias Carvalho Silva Cruz, ingressante em 2019.1 e bolsista do IFPB-Campus João Pessoa, que

foi mãe em agosto de 2020. Fato comunicado à Coordenação do PPGEE em e-mail  enviado a secretaria do curso, contendo em anexo a

Certidão de Nascimento da criança. O Art. 1º da  Portaria N° 248 da CAPES, de 19 de dezembro de 2011, diz que:

" Art. 1º Os prazos regulamentares máximos de vigência das bolsas de estudo no país e no exterior, iguais ou superiores a 24 (vinte e

quatro meses), des nadas à tulação de mestres e doutores, poderão ser prorrogados por até 4 (quatro) meses, se comprovado o

afastamento temporário das a vidades da bolsista, provocado pela ocorrência de parto durante o período de vigência da respec va

bolsa. "

O Colegiado baseando-se no Art. 1º da Portaria N° 248 da CAPES, decidiu pela prorrogação da bolsa da discente Manuella Dias

Carvalho Silva Cruz, por quatro meses, até junho de 2021, mesmo a discente estando completando 24 meses de ingresso no Programa,

no mês de fevereiro de 2021.

6 .6 .  Foi feito um levantamento da quan dade de bolsas a serem ofertadas no Edital Interno para Concessão de Bolsas do ano de 2021.

Como restam quatro alunos na l ista de espera do Edital Interno 01/2020, ficou acertado que os mesmos irão subs tuir os quatro

alunos bolsistas do IFPB, que não terão suas bolsas renovadas. Sendo assim, serão ofertadas, inicialmente, um total de 06 bolsas

para os alunos ingressantes em 2021.1, sendo 03 da CAPES, 01 da PRPIPG e 02 da FAPESQ.  Uma das bolsas da PRPIPG não será

renovada, por falta de orçamento financeiro.

Nada mais havendo a tratar, a Senhora Coordenadora agradeceu a presença e a participação de todos e deu por encerrada a  reunião.

Estiveram presentes:

-Suzete Élida Nóbrega Correia (Presidente do Colegiado)

-Alfredo Gomes Neto (Membro do Colegiado)

-Carlos Danilo Miranda Regis (Membro do Colegiado)

-Cleumar da Silva Moreira (Membro do Colegiado)

- Edgard de Macedo Silva (Membro do Colegiado)

-Jefferson Costa e Silva (Membro do Colegiado)

- Rossana Moreno Santa Cruz (Membro do Colegiado)

-Luana Rodrigues Barros (Representante discente do Colegiado)



4. REGISTRO DE PUBLICIDADE DA PRESENTE ATA:

A presente ata circulará em meio eletrônico para os interessados e será considerada aprovada, caso não haja manifestação dos

mesmos, após 24h do registro de publicidade. As eventuais alterações no documento serão recebidas no e-mail  da coordenação do

PPGEE, respeitosamente, somente dentro do prazo acima.
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