
ATA DA 340ª REUNIÃO DO COLEGIADO DE COORDENAÇÃO DIDÁTICA DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ESTRUTURAS DA UFMG REALIZADA EM 15 DE OUTUBRO 
DE 2021. 
 
Aos quinze dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por 
videoconferência, devido ao distanciamento social para combater o avanço da pandemia de 
COVID-19, sob a presidência do Professor Marcelo Greco, coordenador do Programa de Pós-
Graduação em Engenharia de Estruturas da UFMG, realizou-se a tricentésima quadragésima 
reunião, à qual compareceram os Professores: Carlos Alberto Cimini Júnior, Felício Bruzzi Barros, 
Leandro Lopes da Silva, Samuel Silva Penna e o representante discente convidado, com direito 
a voz, mas sem direito a voto, Bruno Marani Siciliano. Verificada a existência de quórum", o 
Senhor Presidente declarou aberta a sessão que teve como pauta: (1) Informes. (2) Ato Ad 
Referendum. (3) Aprovação de Ata de reunião. (4) Edital de Seleção 2022. (5) Questionário sobre 
o ERE. (6) Pedido de reinclusão de aluno no programa.  (7) Assuntos diversos. Reunião: (1) 
INFORMES.  (1.1) O senhor presidente informou que o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
da UFMG aprovou a resolução nº 07/2021, de 09 de setembro de 2021, sobre a regulamentação 
do Ensino Hibrido Emergencial (EHE) para os cursos de pós-graduação durante a pandemia da 
Covid-19. (1.2) informou que o Pró-Reitor de Pós-Graduação da UFMG publicou um manifesto 
contra a suspensão de avaliação da CAPEs. (1.3) O senhor presidente deu boas-vindas a chapa 
eleita para representante de membro do Colegiado constituída pelos professores Leandro Lopes 
da Silva (titular) e Lapo Gori (suplente). (1.4) O Conselho de Pós-Graduação deliberou que as 
secretarias dos Programas de Pós-Graduação devem informar ao Diretório Acadêmico (DA) da 
Escola de Engenharia a chapa eleita para representação discente que, por sua vez, deve 
comunicar ao Diretor da Escola de Engenharia para que seja registrado na secretaria geral. (2) 
ATO AD REFERENDUM. Foi aprovada, por unanimidade, pelos membros do Colegiado a banca 
de defesa de tese da aluna Carla Cristiane da Silva – orientador Prof. Rodrigo Barreto Caldas 
(DEEs-UFMG) e coorientador Prof. Ricardo Hallal Fakury (DEEs-UFMG). O pedido para montagem 
de banca havia sido discutido pelos membros do Colegiado via mensagens de e-mail durante o 
período de recesso letivo. Título da tese “Momento Fletor Resistente à Flambagem Lateral com 
Distorção de Vigas Casteladas Mistas de Aço e Concreto”. Membros sugeridos pelo orientador: 
Profa. Adenilcia Fernanda Grobério Calenzani (UFES), Prof. Maximiliano Malite (EESC-USP), Prof. 
Gustavo de Souza Veríssimo (UFV), Prof. Hermes Carvalho (DEEs-UFMG), Prof. Pedro Colmar 
Gonçalves da Silva Vellasco (UERJ), Prof. José Luiz Rangel Paes (UFV), Profa. Renata Gomes Lanna 
da Silva (CEFET-MG). Na discussão por e-mail, a seguinte composição da Comissão foi aprovada 
por unanimidade: Prof. Hermes Carvalho (DEEs-UFMG) – presidente, Prof. Gustavo de Souza 
Veríssimo (UFV) Prof. Eduardo de Miranda Batista (COPPE) e Arlene Maria Cunha Sarmanho 
(UFOP). Incluído, para a defesa de tese, o orientador Prof. Rodrigo Barreto Caldas e o 
coorientador Prof. Ricardo Hallal Fakury (DEEs-UFMG). Suplentes: Prof. Armando Cezar Campos 
Lavall (DEEs-UFMG), Profa. Adenilcia Fernanda Grobério Calenzani (UFES), Prof. José Luiz Rangel 
Paes (UFV), Profa. Renata Gomes Lanna da Silva (CEFET-MG), Prof. Maximiliano Malite (EESC-
USP) e Prof. Pedro Colmar Gonçalves da Silva Vellasco (UERJ). (3) APROVAÇÃO DE ATA DE 
REUNIÃO. A ata da 339ª reunião foi aprovada com uma abstenção. (4) EDITAL DE SELEÇÃO 2022. 
O Colegiado decidiu que irá solicitar sugestões do corpo docente do Programa para finalizar o 
edital na próxima reunião. (5) QUESTIONÁRIO SOBRE O ERE. O representante discente Bruno 
apresentou os resultados do questionário respondido pelos alunos do Programa para avaliação 
do Ensino Remoto Emergencial (ERE). O relatório foi discutido pelos membros do Colegiado e 
anexo à esta ata. (6) PEDIDO DE REINCLUSÃO DE ALUNO NO PROGRAMA. O aluno de 
doutorado Reinaldo Antônio dos Reis não realizou a matrícula dentro do prazo estipulado e foi 
excluído do Sistema Acadêmico. Diante dessa situação, o referido aluno solicitou a reinclusão 
no sistema para realizar sua matrícula. Após discussão, o Colegiado aprovou, por unanimidade, 
a matrícula fora do prazo, estritamente por causa das dificuldades enfrentadas nesse período 



de pandemia. (7) ASSUNTOS DIVERSOS. A assessoria acadêmica da PRPG solicitou uma 
mudança no ofício de anuência à proposta de Estudos Transversais em Bioengenharia. O 
coordenador do curso pediu ao Colegiado a abertura de um novo ponto de pauta sobre 
o assunto. Após autorização para inclusão de novo ponto de pauta, o Colegiado convidou o Prof. 
Estevam Barbosa de Las Casas, coordenador da proposta de Estudos Transversais, para explicar 
a necessidade de adequação do ofício de encaminhamento. Houve discussão sobre o assunto 
e decidiu-se manter o ofício encaminhado anteriormente. 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, 15 de outubro de 2021. 
 
Ata aprovada na 341ª reunião. 
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PARECER RELATIVO AO FORMULÁRIO 

SOBRE O ENSINO REMOTO 

EMERGENCIAL 

 

 A representação discente, através de seu representante titular, Raphael Cabana e 

seu suplente, Bruno Marani, vem por meio deste parecer enunciar alguns pontos 

considerados relevantes a partir dos resultados obtidos através do formulário sobre o 

ensino remoto emergencial, desenvolvido com o propósito inicial de captar a opinião dos 

discentes e gerar, assim, discussões pertinentes entre os professores e membros do 

colegiado, visando uma melhor qualidade de ensino para o semestre de 2021/2. O 

formulário em questão foi respondido por 20 discentes, sendo 13 de mestrado e 7 de 

doutorado. 

 Assim, as seguintes tendências foram observadas: 

• 15% dos alunos (3 alunos) consideraram seu aprendizado ruim. 30% dos 

alunos (6 alunos) o considerou moderado. Os demais 55% (11 alunos) acreditam 

que seu aprendizado foi muito bom. 

• 15% dos discentes (3 alunos) tiveram dificuldades em encontrar os 

materiais didáticos de uma das disciplinas. Os demais 85% (17 alunos) não 

tiveram. 

• 100% dos discentes (20 alunos) gostariam de ter como materiais didáticos 

tanto livros-texto das disciplinas quanto slides formulados pelos professores. 

• 36.8% dos discentes (7 alunos) sentiram-se totalmente isolados dos demais 

colegas ao longo do último semestre. Os demais 63.2% (13 alunos) não se 

sentiram isolados. 

• 50% dos discentes (10 alunos) preferem um plano de ensino com somente 

aulas síncronas. Os outros 50% preferem aulas assíncronas do conteúdo gravadas 

pelos professores e aulas síncronas apenas para tirar dúvidas sobre a matéria. 



• 85% dos alunos (17 alunos) preferem apenas trabalhos e listas de 

exercícios como formas de avaliação. Os demais 15% (3 alunos) preferem provas, 

trabalhos e listas de exercícios. 

• 45% dos alunos (9 alunos) acham que as provas são coerentes com o ERE 

desde que haja mais tempo que o comum para a realização. 40% dos alunos (8 

alunos) acreditam que as provas são incoerentes com a modalidade ERE. Os 

demais 15% (3 alunos) discentes acham que as provas são coerentes com o ERE. 

 

Belo Horizonte – MG  

15 de outubro de 2021 
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