ATA DA 337ª REUNIÃO DO COLEGIADO DE COORDENAÇÃO DIDÁTICA DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ESTRUTURAS DA
UFMG REALIZADA EM 02 DE JULHO DE 2021.
Aos dois dias do mês de julho 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 sétima reunião, à qual compareceram os Professores: Felício
Bruzzi Barros, Estevam Barbosa de Las Casas, 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) Pedido de coorientação para o aluno
Felipe Pereira dos Santos (3) Pedido de marcação de banca de defesa para o aluno
Fernando Murilo Gontigo Ramos (4) Pedido de trancamento de matrícula do aluno
Reinaldo Antônio dos Reis (5) Solicitação de marcação de banca de defesa para a
aluna ElissaTalma (6) Discussão sobre comissão de Planejamento Estratégico (7)
Resoluções de Credenciamento-Recredenciamento. Reunião: (1) INFORMES. (1.1) O
Prof. Rodrigo Guerra Peixoto foi indicado para ser o presidente da Comissão para
escolha da tese a ser indicada para o Prêmio CAPES de Teses 2021. (1.2) O aluno de
doutorado Augusto Costa Silva realizou transferência para Universidade Federal do
Rio Grande do Sul. (1.3) Foi aprovado o edital para recomposição do Colegiado com
eleições no dia 27 de julho. De acordo com o regulamento, o Prof. Estevam Barbosa
de Las Casas poderá continuar como membro do Colegiado sem titular por 3 meses,
coincidindo com o final de seu mandato em agosto. (1.4) Os alunos de doutorado José
Onésimo Gomes Júnior na Universidade de Coimbra em Portugal e Cristiane Caroline
Campos Lopes na Universidade de Wroclaw na Polônia foram aprovados no Edital da
CAPEs Print para doutorado sanduíche. (1.5) O Programa está com a possibilidade de
receber alunos de pós-graduação para estágio convênio com a Universidade de
Valência por intermédio do Prof. Estevam Barbora de Las Casas. O senhor presidente
solicitou a alteração da ordem dos itens, iniciando pelos itens 6 e 7 para garantir a
participação do Prof. Estevam na discussão desses tópicos, já que poderá participar
somente do início da reunião, por ter outro compromisso. Todos os membros
concordaram com a alteração. (2) DISCUSSÃO SOBRE COMISSÃO DE
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO. Após discussão, o Colegiado decidiu, por
unanimidade, que a elaboração do planejamento estratégico será organizada pela
Coordenação do Programa em conjunto com o Colegiado do curso. Atividades
específicas relacionadas com o planejamento estratégico serão desenvolvidaspor
Comissões nomeadas pelo coordenador do curso. A primeira Comissão indicada foi
para elaboração do plano de autoavaliação do Programa e os membros indicados são
os professores Rodrigo Guerra Peixoto, Hermes Carvalho, Prof. Estevam Barbosa de
Las Casas, a funcionária Patrícia Aparecida da Silva e a aluna Gabriela Marinho da
Fonseca, sob a presidência do primeiro. (3) RESOLUÇÕES DE CREDENCIAMENTORECREDENCIAMENTO. Após discussão, o Colegiado aprovou, por unanimidade, as
resoluções de credenciamento de docentes permanentes, de jovens docentes e de
recredenciamento. O prof. Estevam ausentou-se da reunião para seu compromisso
antes da votação de aprovação dos documentos. (4) PEDIDO DE COORIENTAÇÃO
PARA O ALUNO FELIPE PEREIRA DOS SANTOS. O Prof. LapoGori solicitou a
inclusão do Prof. Enzo Marino da Universitàdegli Studi di Firenze como coorientador
do aluno de mestrado Felipe Pereira dos Santos. Após discussão, o Colegiado
aprovou a solicitação, por unanimidade, mediante apresentação da anuência do
departamentoe recomendou que fosse feito o cadastro na plataforma Lattes.(5)
PEDIDO DE MARCAÇÃO DE BANCA DE DEFESA PARA O ALUNO FERNANDO
MURILO GONTIJO RAMOS. O Colegiado analisou pedido do aluno de doutorado

Fernando Ramos para considerar a pontuação faltante de publicação para marcação
de banca de defesa de doutorado com base em uma publicação na
revista InternationalJournalofDevelopmentResearch (ISSN 22309926), feito em 24 de
junho de 2021. Após discussão, o Colegiado decidiu, por unanimidade, por não aceitar
a publicação para efeitos de pontuação, uma vez que, apesar da revista estar
classificada no Qualis 2016, na área Interdisciplinar como A2, ela não possui fator de
impacto JCR (JournalCitationReports) e não está classificada na área de EngenhariasI. OColegiado irá considerar o índice de classificação da revista mais favorável
Qualis/CAPES, considerando-se aquele no momento da publicação ou o vigente no
momento do pedido de marcação de defesa. Essa decisão garante que suas duas
publicações apresentadas, na revista Key Engineering (classificada como B2 no Qualis
2010-2012 Eng-I e não classificada no Qualis 203-2016 em Eng-I) e na
revista BioResources (classificada como A2 no Qualis 2013-2016 em Eng-I), tenham
suas respectivas pontuações mais favoráveis garantidas para efeitos de pontuação no
momento do pedido de marcação da defesa.(6) PEDIDO DE TRANCAMENTO DE
MATRÍCULA DO ALUNO REINALDO ANTONIO DOS REIS. O aluno de mestrado
Reinaldo Antônio dos Reis solicitou trancamento total de matrícula por motivos
pessoais. Após discussão, o Colegiado decidiu pelo indeferimento, por unanimidade, e
em razão das dificuldades causadas pela pandemia, o referido aluno poderá solicitar o
trancamento de matrícula na disciplina Introdução à Teoria da Elasticidade e à
Mecânica do Contínuo (EES834), atualmente em curso, juntamente com o pedido de
matrícula na disciplina Elaboração de Trabalho Final, visando manter seu registro no
Programa.(7) SOLICITAÇÃO DE MARCAÇÃO DE BANCA DE DEFESA PARA A
ALUNA ELISSA TALMA. O Colegiado analisou a solicitação de marcação de defesa
de tese da alunaElissaTalma– orientador Prof. Estevam Barbosa de Las Casas. Título
da tese “Computational and biological analysis of bone graft in a patient with palatine
fissure”. Membros sugeridos pelo orientador: Prof. Manuel Lagravere-Vich
(Universityof Alberta), Prof. Diego Alexander Garzon Alvarado (Universidad Nacional),
Prof. Henrique Pretti (FO-UFMG), Prof. Felicio Bruzzi Barros (DEEs-UFMG), Profa.
Claudia Silami de Magalhaes (FO-UFMG) e Prof. Rodrigo Guerra Peixoto. Discutida, a
seguinte composição da Comissão foi aprovada por unanimidade: Prof. Rodrigo
Guerra Peixoto (presidente), Prof. Manuel Lagravere-Vich (Universityof Alberta), Profa.
Dra. Flavia de Souza Bastos (UFJF) eProfa. Dra. Cláudia Silami de Magalhães.
Incluídos para a defesa de tese o orientador Prof. Estevam Barbosa de Las Casas e o
coorientador Prof. Henrique Pretti (FO-UFMG). Suplentes: Prof. Felício Bruzzi Barros
(DEEs-UFMF) e Prof. Diego Alexander Garzon Alvarado (Universidad Nacional).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, 02 de julho de 2021.
Ata aprovada na 338ª reunião.
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