
Informações e Orientações Gerais para a Continuidade do 
Semestre Letivo de 2020/1 

Prezados estudantes, considerando a Resolução CEPE 53/2020 que estabelece calendário 
para retorno as atividades não presenciais na Universidade de Brasília, o Departamento de 
Engenharia Elétrica informa. 

 

Sobre as Disciplinas Canceladas 

O Colegiado deliberou pelo cancelamento das seguintes disciplinas, entendendo que sua 
retomada em caráter remoto não é possível: 

• ENE0002 – Laboratório de Eletricidade Básica; 
• ENE0048 – Laboratório de Conversão Eletromecânica de Energia; 
• ENE0050 – Laboratório de Materiais Elétricos e Magnéticos; 
• ENE0054 – Laboratório de Eletromagnetismo 2; 
• ENE0072 – Laboratório de Instalações Elétricas; 
• ENE0074 – Laboratório de Conversão de Energia; 

Todas as demais disciplinas e turmas ofertadas no 2020/1 serão mantidas e retomadas de 
forma remota a partir do dia 17/08/2020. 

De forma a evitar maiores prejuízos e cancelamentos de outras disciplinas, será realizada a 
suspensão dos co-requisitos, durante o 2020/1, das seguintes disciplinas: 

• ENE0049 Materiais Elétricos e Magnéticos E ENE0050 Laboratório de Materiais 
Elétricos e Magnéticos; 

• ENE0053 Eletromagnetismo 2 E ENE0054 Laboratório de Eletromagnetismo 2. 

 

Sobre o Ajuste de Matrícula 

Todos os alunos das turmas canceladas serão desmatriculados pela SAA, não sendo 
necessária nenhuma ação por parte do estudante. 

Todas as demais matrículas já realizadas serão mantidas, não sendo necessário nenhum 
tipo de confirmação por parte do estudante. 

Nenhum estudante é obrigado a participar do ajuste previsto entre 03/08 a 10/08. Este se 
destina exclusivamente para solicitação de matrículas em novas turmas, em novas 
vagas ou para retirada de disciplinas. 

• No ENE, em particular, não houve a abertura de nenhuma nova disciplina ou 
turma já previamente ofertada; 



• As vagas não foram expandidas – pedidos de matrícula serão deferidos em 
disciplinas que possuas vagas, até o limite de vagas; 

• Devido ao caráter excepcional do ajuste, os pedidos de troca de turma 
devem ser evitados e terão baixa prioridade de atendimento por parte das 
Coordenações. Entende-se que as trocas possíveis já foram realizadas no 
início do semestre, antes da suspensão do calendário acadêmico (entre 
26/02 e 22/03). 

• Casos omissos e/ou excepcionais serão analisados pela Coordenação de curso, que 
avaliará a possibilidade ou não de deferimento. 

 

Sobre os procedimentos e datas 

Entre 03/08 a 10/08, o estudante deverá encaminhar suas solicitações para o e-mail do 
coordenador de curso com cópia para a secretaria (alunosene@ene.unb.br): 

• No assunto do e-mail, inclua sigla do curso (EE, ERC, EM ou EC), matrícula e 
nome; 

• No corpo do e-mail, anexe o formulário de solicitação de ajuste de matrícula 
preenchido; 

Discentes de graduação em Engenharia Elétrica encaminhar email para o Prof. João 
Paulo Leite: engeletrica@ene.unb.br; 

Discentes de graduação em Engenharia de Redes de Comunicação encaminhar email 
para o Prof. Paulo Gondim: pgondim@ene.unb.br; 

Discentes de graduação em Engenharia Mecatrônica encaminhar email para o Prof. 
Walter Britto: engmecatronica@unb.br; 

Discentes de graduação em Engenharia de Computação encaminhar email para o Prof. 
João José Costa Gondim: gondim@unb.br; 

 

Serão aceitas solicitações via SIGAA, contendo as mesmas informações acima. Utilize, 
preferencialmente, contato por email. 

Canal exclusivo para estudantes que não têm acesso à internet: solicitar pelos telefones 
3107-0521 ou 3107-0522 . 

A partir de 15/08, atestados de matrícula já estarão disponíveis no SIGAA. Caso o 
estudante identifique qualquer divergência na matrícula executada, ele deve entrar em 
contato imediatamente com a coordenação de curso. 

Sobre o Período Letivo 

As aulas se iniciarão de forma remota em 17/08 e o período letivo irá até 18/12. 


