
ATA DA 336ª REUNIÃO DO COLEGIADO DE COORDENAÇÃO DIDÁTICA DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ESTRUTURAS DA 
UFMG REALIZADA EM 07 DE JUNHO DE 2021. 
 
Aos sete dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às quinze 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 trigésima sexta reunião, à qual compareceram os Professores: Felício 
Bruzzi Barros, Estevam Barbosa de Las Casas,Roque Luiz da Silva Pitangueira, 
Samuel Silva Penna e a representante discente convidada, com direito a voz, mas 
sem direito a voto, Gabriela Marinho Fonseca. Verificada a existência de "quórum", o 
Senhor Presidente declarou aberta a sessão que teve como pauta:(1) Informes (2) 
Atos Ad Referendum (3) Distribuição de bolsas no Programa (4) Resoluções de 
credenciamento/recredenciamento docente (5) Pedido de coorientação para a aluna 
de doutorado ElissaTalma. Reunião: (1) INFORMES. (1.1) O Prof. Marcelo Greco 
informou sua participação na reunião da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, realizada no 
dia 25 de maio de 2021, com os coordenadores de Pós-Graduação. (1.2) A disciplina 
Fundamentos de Cálculo Integral e Diferencial foi cancelada, no dia 21 de maio de 
2021, por falta de demanda de alunos. (1.3) Dentre os alunos de mestrado 
ingressantes em 2020, cinco não realizaram a defesa do projeto. A secretaria deverá 
informá-los sobre a importância da defesa com prazo mínimo de 90 dias antecedentes 
da defesa final. (1.4) Será realizada no dia 1º.de julho a eleição para representantes 
discentes, sem direito a voto, junto ao Colegiado. (1.5) O edital para recomposição do 
Colegiado está em elaboração. (1.6) O Prof. Marcelo apresentou o retorno da 
Assessoria Acadêmica da PRPG sobre a Proposta do Programa submetida na 
Plataforma Sucupira. (1.7) Foi informado sobre o Agendamento de reunião ampliada 
com todo corpo docente do programa para o dia 18 de junho de 2021 às 14 horas com 
a pauta: Ensino Remoto Emergencial e Planejamento Estratégico. (2) ATOS AD 
REFERENDUM. (2.1) Solicitação de orientação do aluno de doutorado Kelson Pothin 
Wolff pelo Prof. Roque Luiz da Silva Pitangueira. O referido aluno reingressou no 
Programa em 2021 e já atendeu o critério de cursar 36 créditos e é necessária a 
orientação para matriculá-lo na disciplina Elaboração de Trabalho Final. A solicitação 
foi aprovada com uma abstenção do Prof. Roque Pitangueira. (2.2) Foram aplicados 
os seguintes critérios de seleção de alunos para disciplina isolada, realizado em 21 de 
maio de 2021: (2.2.1) Apenas poderão ser matriculados alunos com média do histórico 
igual ou superior a 75 pontos;  (2.2.2) Será aceita apenas uma matrícula de aluno por 
disciplina, respeitando a ordem de prioridade informada pelo candidato no momento 
da inscrição;  
(2.2.3) O limite de alunos em isolada por disciplina é 50% do número de alunos 
regulares matriculados, limitando-se o total de alunos da turma a 40;  
(2.2.4) Com a anuência do professor, poderão ser matriculados alunos de isolada 
acima do limite de 50%, até o limite de 40 alunos por turma;  
(2.2.5) O professor pode optar por não aceitar matrículas em isoladas.Após discussão, 
o Colegiado aprovou por unanimidade. (2.3) Foi solicitada a prorrogação de 3 meses 
de 5 bolsas da CAPES (3 de mestrado e 2 de doutorado), os bolsistas foram 
informados que esse prazo pode ser revisto de acordo com a demanda de novos 
alunos.Foi aprovado por unanimidade. (3) DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS NO 
PROGRAMA. O senhor presidente apresentou a lista de alunos interessados por 
bolsa, bem como a lista de classificação, seguindo os critérios da Resolução do 
PROPEEs 02/2018. A lista foi aprovada, por unanimidade. Após discussão, o 
Colegiado aprovou, por unanimidade, incluir a análise socioeconômica da FUMP para 
as futuras classificações dos interessados pela bolsa do CNPq. Na classificação atual, 
ficou em primeiro lugar a aluna de doutorado Gabriela Marinho que decidiu pelo 



repasse da bolsa CNPq, a que teria direito, para a segunda aluna mais bem 
classificada (Larissa Novelli),com a justificativa de já ter recebido verba para compra 
de um computador e acredita ser justo que o próximo classificado se beneficie da taxa 
de bancada. (4)RESOLUÇÕES DE CREDENCIAMENTO/RECREDENCIAMENTO 
DOCENTE. Foram apresentadas as propostas de atualização das resoluções de 
credenciamento e recredenciamento dos docentes do Programa. O Colegiado discutiu 
todos os pontos e a discussão continuará nas próximas reuniões. (5) PEDIDO DE 
COORIENTAÇÃO PARA A ALUNA DE DOUTORADO ELISSA TALMA.O Prof. 
Estevam Barbosa de Las Casas solicitou a formalização da coorientação do Prof. 
Henrique Pretty à aluna de doutorado ElissaTalma. Após discussão, o Colegiado 
aprovou, por unanimidade a coorientação mediante apresentação da anuência do 
departamento do Prof. Henrique Pretty. O Prof. Estevam não estava presente nesse 
momento da reunião. 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, 07 de junho de 2021. 
 
Ata aprovada na 338ª reunião. 
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