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No décimo primeiro dia do mês de setembro de dois mil e quatorze, às dez horas e trinta 6 

minutos, esteve reunido, na Sala do Professor Flávio Gomes no Galpão do Mestrado da 7 

Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora, o Núcleo Docente 8 

Estruturante (NDE) do Curso de Engenharia Elétrica – Sistemas de Potência, com a presença 9 

dos professores: Abílio Manuel Variz, Leandro Ramos de Araújo, Pedro Gomes Barbosa, Ivo 10 

Chaves da Silva Junior e o Marco Aurélio de Almeida Castro. Constatado o quorum legal, o 11 

professor Marco Aurélio de Almeida Castro, com a concordância de todos os membros do 12 

NDE, convidou o professor Flávio Gomes, coordenador do curso de Engenharia Elétrica – 13 

Energia, para a participação da reunião. Os trabalhos foram iniciados pelo item de pauta: 14 

“Indicação do representante discente da CTCC e do representante docente da COE”. Foram 15 

indicados os nomes: Pristher Adelino Marques, representante discente da CTCC e Carlos 16 

Juarez Velasco, representante docente e presidente da COE. Passou-se então para a discussão 17 

segundo item de pauta “Recurso contra a Avaliação in-loco do INEP”. O professor Marco 18 

Aurélio apresentou o relatório dos avaliadores e o instrumento de avaliação do INEP. Depois 19 

de ampla discussão houve consenso a favor da impugnação ao relatório em diversas 20 

categorias e em todos os requisitos legais com resposta negativa. Foram decididos e divididos 21 

os trabalhos de cada membro para que em uma próxima reunião sejam apresentadas todas as 22 

documentações necessárias ao recurso. Finalmente, passou-se para último item de pauta 23 

“Assuntos Diversos”. Nenhum assunto foi proposto. Nada mais havendo a tratar a reunião foi 24 

encerrada, sendo lavrada e aprovada a correspondente ata que é assinada pelos membros 25 

presentes. 26 


