ATA DA 331ª REUNIÃO DO COLEGIADO DE COORDENAÇÃO DIDÁTICA DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ESTRUTURAS DA
UFMG REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2020.
Aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às oito horas e trinta
minutos, por videoconferência, devido ao distanciamento social para combater o
avanço da pandemia de COVID-19, sob a presidência do Professor Rodrigo Guerra
Peixoto, coordenador Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Estruturas da
UFMG, realizou-se a tricentésima trigésima primeira reunião, à qual compareceram
os Professores: Felício Bruzzi Barros, Roque Luiz da Silva Pitangueira, Marcelo
Greco (substituído durante a reunião por seu suplente: Prof. Estevam Barbosa de
Las Casas), Samuel Silva Penna e a suplente da representante discente convidada,
com direito a voz, mas sem direito a voto, Lorena Leocádio Gomes. Verificada a
existência de "quórum", o Senhor Presidente declarou aberta a sessão que teve
como pauta de item: (1) Informes. (2) Definição da comissão para elaboração da
prova escrita para o processo seletivo de alunos para o mestrado 2021. (3) Pedidos
de recredenciamento de docentes permanentes. (4) Pedidos de recredenciamento
de jovens docentes permanentes. (5) Pedidos de credenciamento. (6) Análise do
ofício apresentado pelo Prof. Cimini. Reunião: (1) INFORMES. A CPPD aprovou a
prorrogação de 6 meses para a contratação do Prof. João Paulo Correia Rodrigues,
como professor visitante estrangeiro do Departamento de Engenharia de Estruturas
da Escola de Engenharia. (2) DEFINIÇÃO DA COMISSÃO PARA ELABORAÇÃO
DA PROVA ESCRITA PARA O PROCESSO SELEVO DE ALUNOS PARA O
MESTRADO 2021. Após discussão, o Colegiado indicou os professores Felício
Bruzzi Barros, Estevam Barbosa de Las Casas, Lapo Gori e Marcelo Greco, sob a
presidência do primeiro, para elaboração das provas escritas do processo seletivo
de mestrado 2021. Para suplência foram indicados os professores Hermes
Carvalho, Leandro Lopes da Silva, Rodrigo Barreto Caldas e Samuel Silva Penna.
(3) PEDIDOS DE RECREDENCIAMENTO DE DOCENTES PERMANENTES. Após
análise das solicitações de recredenciamento e, seguindo os critérios estabelecidos
pela Resolução 05/2017 de 14/12/2017 do PROPEEs, com exceção do item (c) do
Artigo 7º, que estabelece a carga mínima de disciplinas lecionadas nos últimos
anos, pela dispensa em ofertar as disciplinas em 2020 devido a pandemia, os
seguintes professores tiveram os pedidos de recredenciamento aprovados por
unanimidade: Carlos Alberto Cimini Junior, Estevam Barbosa de Las Casas, Felício
Bruzzi Barros, Hermes Carvalho, Marcelo Greco, Ricardo Hallal Fakury, Rodrigo
Barreto Caldas, Rodrigo Guerra Peixoto, Roque Luiz da Silva Pitangueira e Samuel
Silva Penna. O Prof. Francisco Carlos Rodrigues enviou a solicitação de
recredenciamento após o prazo determinado e o Colegiado concordou em analisar a
solicitação. Determinou-se que o referido professor deve apresentar a comprovação
das publicações indicadas e informar como será a divisão entre demais autores
docentes do Programa até o dia 14/12/2020, para que o seu pedido seja novamente
analizado. (4) PEDIDOS DE RECREDENCIAMENTO DE JOVENS DOCENTES
PERMANENTES. Os professores Lapo Gori e Leandro Lopes da Silva solicitaram
recredenciamento como jovens docentes permanentes com o pedido de
reconsideração do intem (d) do artigo 1º da resolução 01/2019 do PROPEEs. Os
referidos professores informaram que não conseguiram cumprir o requisito de
publicação devido às adversidades causadas pela pandemia do Covid 19. Após
discussão, o Colegiado entendeu que os requisitos de publicação atribuídos aos
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JDP eram de fato rigorosos e por não serem considerados no denominador de
avaliação da CAPES, aprovou, por unanimidade, o recredenciamento de ambos até
31/12/2021. (5) PEDIDOS DE CREDENCIAMENTO. Os professores Max de Castro
Magalhães, Sofia Maria Carrato Diniz do Departamento de Engenharia de Estruturas
e o Prof. White José dos Santos do Departamento de Engenharia de Materiais de
Construção Civil solicitaram credenciamento para o Programa. Após análise dos
pedidos, o Colegiado indeferiu, por unanimidade, os pedidos dos professores Max e
Sofia por não atenderem o requisito de publicação e aprovou, por unanimidade, o
pedido do prof. White por atender todos os requisitos da resolução 06/2017 do
PROPEEs. O Prof. Marcelo retirou-se da reunião devido à um compromisso no
Colegiado do Curso de Engenharia Aeroespacial da UFMG e foi substituído pelo seu
suplente Prof. Estevam. (6) ANÁLISE DO OFÍCIO APRESENTADO PELO PROF.
CIMINI. O Prof. Carlos Alberto Cimini Junior enviou para o Colegiado o ofício com a
solicitação de inclusão na pauta da reunião de seis itens para discussão. Nos três
primeiros itens, o Prof. Cimini solicitou estabelecer canal comunicação entre
docentes e discentes (lista de e-mails), divulgar previamente, a todo o corpo
docente e discente do Programa, as datas e as pautas das Reuniões do Colegiado
e disponibilizar no site do Programa as atas homologadas das reuniões. Essas
medidas já haviam sido discutidas anteriormente e serão implementadas. Nos itens
4 e 5, o Prof. Cimini solicita que a coordenação realize uma reunião por
videoconferência com os docentes e discentes para avaliação e planejamento do
Programa. Após discussão, o Colegiado aprovou com 3 votos favoráveis e uma
abstenção pela a realização de tais reuniões no mês de maio de 2021. No item 6, o
Prof. Cimini solicitou a oferta, ainda no segundo semestre de 2020, das disciplinas
obrigatórias Introdução à Teoria da Elascidade e à Mecânica do Contínuo e Método
dos Elementos Finitos. Após discussão, o Colegiado aprovou, por unanimidade, a
manutenção da decisão de não ofertar disciplinas em 2020, conforme deliberado na
327ª reunião do Colegiado, uma vez que as mudanças temporárias no projeto
pedagógico do curso então propostas, minimizam eventuais prejuízos à formação
dos alunos neste período de pandemia. 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 PósGraduação em Engenharia de Estruturas, lavrei a presente ata, que será submetida
à apreciação dos senhores membros presentes à reunião. Belo Horizonte, 11 de
dezembro de 2020.

Ata aprovada na 332ª reunião.
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