ATA DA 323ª REUNIÃO DO COLEGIADO DE COORDENAÇÃO DIDÁTICA DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ESTRUTURAS DA
UFMG REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 2019.
Aos vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às oito horas e
trinta minutos, na sala 4409 do Departamento de Engenharia de Estruturas, sob a
presidência do Professor Rodrigo Guerra Peixoto, Coordenador do Programa de PósGraduação em Engenharia de Estruturas da UFMG, realizou-se a tricentésima
vigésima terceira reunião, à qual compareceram os Professores: Felício Bruzzi Barros,
Marcelo Greco, Roque Luiz da Silva Pitangueira, Samuel Silva Penna e a
representante discente convidada, com direito a voz, mas sem direito a voto, Paula
Moura Leite Vilela. Verificada a existência de "quórum", o Senhor Presidente declarou
aberta a sessão que teve como pauta: 1- Informes; 2- Aprovação da ata 322; 3Homologação de ato ad referendum referente à composição da Comissão de
Elaboração da prova escrita da seleção do Mestrado 2020; 4- Solicitação de
Prorrogação de Prazo; 5- Definição das regras de credenciamento e recredenciamento
para os JDP; 6- Credenciamento dos professores colaboradores para efeito de defesa
final; 7- Designação de banca de exame de qualificação e defesa de tese; 8Solicitação do pós-doutorando Lucas Grilo para renovação da bolsa PNPD; 9Definição de diretrizes para o Edital de seleção de pós-doutorandos; 10- Análise do
pedido de marcação de defesa de dissertação sem atendimento à resolução de
03/2017 pela aluna Ana Thais Almeida de Melo; 11- Análise do pedido de revisão da
decisão do Colegiado referente ao aproveitamento de disciplina do aluno Túlio
Antunes Pinto Coelho; 12- Homologação das Atas de Defesas de Exames de
Qualificação, Dissertação e Tese; 13- Assuntos diversos. Reunião: (1) INFORMES.
(1.1) O pós-doutorando Lapo Gori solicitou o cancelamento da bolsa PNPD/CAPES
por ter ingressado no Departamento de Estruturas como Professor Adjunto A. (1.2) A
solicitação de ampliação de duas vagas no doutorado para contemplar as duas outras
candidatas classificadas foi aprovada. (1.3) A defesa da Ana Lúcia Crespo foi marcada
para o dia 11 de dezembro de 2019 dentro do prazo determinado apesar do atraso na
entrega da tese revisada. (2) APROVAÇÃO DA ATA 322. A ata 322 foi homologada
por unanimidade. (3) HOMOLOGAÇÃO DE ATO AD REFERENDUM REFERENTE À
COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE ELABORAÇÃO DA PROVA ESCRITA DA
SELEÇÃO DO MESTRADO 2020. O senhor presidente informou que foi constituída
ad referendum a Comissão para elaboração da prova escrita do processo seletivo de
mestrado de 2020 composta pelos professores Gabriel de Oliveira Ribeiro, Armando
César Campos Lavall, Felício Bruzzi Barros, Leandro Lopes da Silva e Max de Castro
Magalhães, sob a presidência do primeiro. Foi homologado por unanimidade. (4)
SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO. (4.1) Os seguintes alunos
apresentaram solicitações de prorrogação de prazo para defesa de Doutorado:
ingressantes 2014/1- (4.1) Kelson Pothin Wolff – orientador Prof. Roque Luiz da
Silva Pitangueira. O referido aluno não apresentou solicitação de prorrogação e
solicitou desligamento do Programa. (4.2) Laura Maria Paes de Abreu – orientador
Prof. Ricardo Hallal Fakury. A solicitação de prorrogação foi deferida, por
unanimidade, para o dia 31 de março de 2020. Ingressantes 2014/2- Fernando
Murilo Gontijo Ramos – orientador Prof. Francisco Carlos Rodrigues e Fernando
Basilio Felix – orientador Prof. Edgar Vladimiro Mantilla Carrasco. As solicitações de
prorrogação foram deferidas, por unanimidade, para o dia 31 de março de 2020. (4.2)
O seguinte aluno apresentou solicitação de prorrogação de prazo para defesa de
exame de qualificação de Doutorado: ingressantes 2017/1- (4.1) Leonardo de Paula

Silva Ferreira – orientador Prof. Carlos Alberto Cimini Jr. O Colegiado avaliou a
solicitação e baseado nas Normas Gerais da Pós-Graduação da UFMG, que
estabelece que o candidato deve ser aprovado em exame de qualificação até no
máximo 36 meses após a matrícula inicial, foi deferida, por unanimidade, com
prorrogação definitiva até o dia 05 de março de 2020. A fim de viabilizar este prazo, o
referido aluno deve solicitar a marcação de exame de qualificação no sistema
acadêmico até 30 de novembro de 2019 (mesmo sem anexar o texto final, neste
primeiro momento) e o orientador deve indicar banca a ser aprovada em reunião do
Colegiado no dia 06 de dezembro de 2019. (5) DEFINIÇÃO DAS REGRAS DE
CREDENCIAMENTO E RECREDENCIAMENTO PARA OS JDP. Após discussão, o
Colegiado determinou, por unanimidade, os seguintes critérios para o credenciamento:
o Programa poderá absorver até 30% do corpo docente total nesta categoria
(conforme estabelecido pela CAPES) e, ao final do vínculo como jovem docente, o
professor deverá atender aos mesmos critérios de credenciamento dos docentes
permanentes. O candidato deverá ser docente da UFMG com vínculo de dedicação
exclusiva; ter concluído o doutorado há no máximo 5 anos em 01/01/2020; não atuar
como Docente Permanente, Jovem Docente Permanente ou Colaborador em nenhum
outro Programa de Pós-Graduação; atender à exigência mínima de produção de 1,05
(seguindo a pontuação especificada na resolução de credenciamento de docentes:
Resolução 06/2017) ou um artigo A1 nos últimos 5 anos. Para garantir o
recredenciamento como Jovem Docente Permanente para o ano de 2021, o docente
deve: Possuir seis anos ou menos de conclusão do doutorado em 01/01/2022; ter
lecionado um mínimo de 45 horas/aula em 2020 e apresentar uma produção mínima
de 0,5 ponto (seguindo a pontuação especificada na resolução de credenciamento de
docentes: Resolução 06/2017, atualizada com o novo Qualis a ser divulgado em
2020). (6) CREDENCIAMENTO DOS PROFESSORES COLABORADORES PARA
EFEITO DE DEFESA FINAL. Após discussão, o Colegiado definiu que os professores
não credenciados serão inseridos no sistema com credenciamento especial somente
no mês da realização da defesa do respectivo orientando. A professora Sofia Maria
Carrato Diniz será credenciada no mês de dezembro para a defesa da aluna Luíza
Cardoso Ribas e Castro. Os professores Edgar Vladimiro Mantilla Carrasco e Max de
Castro Magalhães serão credenciados em 2020 para as respectivas defesas de Élvio
Mosci Piancastelli e Rafaella Cristina Oliveira. (7) DESIGNAÇÃO DE BANCA DE
EXAME DE QUALIFICAÇÃO E DEFESA DE TESE. A solicitação de designação de
banca da aluna Denise Aparecida Barbosa não foi avaliada por estar incompleta, será
solicitado ao orientar que indique o total de nove professores para designação na
próxima reunião do Colegiado. (8) SOLICITAÇÃO DO PÓS-DOUTORANDO LUCAS
GRILO PARA RENOVAÇÃO DA BOLSA PNPD. Após análise da solicitação, o
Colegiado determinou, por unanimidade, que o plano de trabalho deve ser revisado,
incluindo cronograma para um ano e informar a meta de publicação do trabalho. O
coordenador poderá analisar a nova versão do plano de trabalho e aprovar ad
referendum. Nesse momento, o Prof. Marcelo Greco ausentou-se da reunião por ter
um compromisso. (9) DEFINIÇÃO DE DIRETRIZES PARA O EDITAL DE SELEÇÃO
DE PÓS-DOUTORANDOS. Após discussão, o Colegiado determinou, por
unanimidade, que o candidato deverá apresentar plano de trabalho com resultado
esperado de no mínimo um artigo A1 submetido à publicação e, ao final, apresentar
um relatório final para verificação do cumprimento dos resultados previstos. A
chamada para a seleção de pós-doutorado sem bolsa deverá ser divulgada com
inscrições até o dia 05 de dezembro. E o edital para bolsista deverá ser apresentado e
aprovado na próxima reunião do Colegiado. (10) ANÁLISE DO PEDIDO DE

MARCAÇÃO DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO SEM ATENDIMENTO À
RESOLUÇÃO DE 03/2017 PELA ALUNA ANA THAIS ALMEIDA DE MELO. Após
discussão, o Colegiado decidiu, com três votos a favor e um contra, aprovar a defesa
de dissertação de mestrado da referida aluna. (11) ANÁLISE DO PEDIDO DE
REVISÃO DA DECISÃO DO COLEGIADO REFERENTE AO APROVEITAMENTO
DE DISCIPLINA DO ALUNO TÚLIO ANTUNES PINTO COELHO. O referido aluno
solicitou a revisão da decisão anterior do Colegiado referente ao indeferimento à
integralização da disciplina Fundamentos e Estratégias de Implementação de Projetos
Públicos para integralização de créditos. Após discussão, o Colegiado resolveu, por
unanimidade, manter a decisão de não integralizar os créditos mediante a não
anuência do orientador. (12) HOMOLOGAÇÃO DAS ATAS DE DEFESAS DE
EXAMES DE QUALIFICAÇÃO, DISSERTAÇÃO E TESE Foi homologada, por
unanimidade, a Ata de Defesa de Dissertação de Mestrado do aluno: (10.3) José
Osvaldo Ferreira Filho com o trabalho intitulado “Estudo Numérico sobre o
Comportamento de Vigas de Aço com Almas Esbeltas Enrijecidas Longitudinalmente”
perante Comissão Examinadora composta pelo Prof. Hermes Carvalho – Orientador (DEEs-UFMG), Profa. Ana Lydia Reis de Castro e Silva – Coorientadora (DEEsUFMG), Prof. Rodrigo Barreto Caldas (DEEs-UFMG) e Prof. Maximiliano Malite (USP).
(13) ASSUNTOS DIVERSOS. (13.1) Foi determinado que a próxima reunião do
Colegiado será no dia 06 de dezembro de 2019 às oito horas e trinta minutos. Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente franqueou a palavra e dela ninguém tendo
feito uso, encerrou a sessão. Para constar eu, Juliana Xavier de Castro, secretária do
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Estruturas, lavrei a presente ata, que
será submetida à apreciação dos senhores membros presentes à reunião. Belo
Horizonte, 22 de novembro de 2019.
Ata aprovada na 326ª reunião.

