
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
PROFISSIONAL EM ENGENHARIA

ELÉTRICA

Comunicado nº 004/2021/FT / ENE / PPEE Em  01 de junho de 2021.

Para: Corpo discente do Programa de Pós-Graduação Profissional em Engenharia
Elétrica

Assunto: disciplinas fora do currículo.

O Programa de Pós-Graduação Profissional em Engenharia Elétrica (PPEE) da Universidade
de Brasília (UnB), vem por meio deste esclarecer pontos importantes quanto a matrícula em disciplinas
fora do currículo vigente do curso de Mestrado Profissional.

Na 12ª reunião ordinária do Colegiado/PPEE, realizada em 14/02/2020 aprovou-se o
2º Regulamento do PPEE, disponível na página (clique aqui), com novas diretrizes que buscam o melhor
funcionamento do Programa. Com ele, aprovou-se em 22/02/2021 o novo currículo de habilitação que
entra em vigência a par�r de 2021/1.

A UnB tem como um de seus princípios a universalização, dessa forma, com a devida
ciência do orientador, o discente é livre para matricular-se via MatriculaWeb em disciplinas que agregam
na elaboração e desenvolvimento do trabalho/pesquisa de dissertação, contudo, esclarecemos que
disciplinas que não fazem parte do currículo vigente não contam créditos para o aluno, pois são
contabilizadas automa�camente na coluna "outros" do histórico escolar. 

 

Então, ao matricular-se nessas disciplinas, os alunos deverão ter ciência que após a
finalização do semestre será necessário enviar à secretaria do Programa o formulário (clique aqui) de
transferência da disciplina da coluna "outros" para a coluna "domínio conexo", sendo dessa forma,
possível que os créditos contem para a conclusão do curso.

https://ppee.unb.br/wp-content/uploads/2021/02/2021.02.22-2o-Regulamento-SEI_23106.006579_2021_74.pdf
https://ppee.unb.br/wp-content/uploads/2019/07/Inclus%C3%A3o-de-disciplina-em-dom%C3%ADnio-conexo.pdf
https://ppee.unb.br/wp-content/uploads/2019/07/Inclus%C3%A3o-de-disciplina-em-dom%C3%ADnio-conexo.pdf


Disciplinas de outros departamentos, só serão transferidas para a coluna "domínio conexo"
após análise e aprovação da Comissão de Pós-Graduação (CPG/PPEE), que enviará o processo à Secretaria
de Administração Acadêmica (SAA) para registro no histórico escolar.

A secretaria do Programa estará à disposição para sanar quaisquer dúvidas que venham
surgir através do e-mail sec@ppee.unb.br. 

Por fim,  pedimos que todos con�nuem seguindo as medidas de proteção da Organização
Mundial da Saúde (OMS) reduzindo a exposição e transmissão da Covid-19, sempre que possível.
Estamos ao dispor para apoiá-los durante esse período de pandemia.

 

Atenciosamente,

Programa de pós-Graduação Profissional em Engenharia Elétrica (PPEE)

Documento assinado eletronicamente por Vinicius Pereira Goncalves, Membro da Comissão de Pós-
Graduação (CPG/PPEE), em 07/06/2021, às 09:49, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Rafael Rabelo Nunes, Membro da Comissão de Pós-
Graduação (CPG/PPEE), em 07/06/2021, às 11:12, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Rafael Timoteo de Sousa Junior, Coordenador(a) do
Programa de Pós-Graduação Profissional em Engenharia Elétrica - PPEE, em 07/06/2021, às 11:41,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da
Universidade de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 6741504 e
o código CRC 5C1EE379.

Referência: Processo nº 23106.061331/2021-76 SEI nº 6741504


