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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ESCOLA DE ENGENHARIA

PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ESTRUTURAS

ATA DA 359ª REUNIÃO DO COLEGIADO DE COORDENAÇÃO DIDÁTICA DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ESTRUTURAS DA UFMG REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE

2022. 

Aos vinte e um dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, às oito horas, por videoconferência,
sob a presidência do Professor Felício Bruzzi Barros, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em
Engenharia de Estruturas da UFMG, realizou-se a trecentésima quinquagésima nona reunião, à qual
compareceram os Professores: Leandro Lopes da Silva, Samuel Silva Penna, Marcelo Greco, Hermes
Carvalho e a representante discente convidada, com direito a voz, mas sem direito a voto, Fernanda
Assunção Valim. Verificada a existência de quórum, o Senhor Presidente declarou aberta a sessão que
teve como pauta: (1) Informes. (2) Aprovação de atas. (3) Aprovação de atos ad referendum do
Colegiado. (4) Homologação de atas de defesas. (5) Marcação de defesa de dissertação. (6) Marcação de
defesa de tese. (7) Solicitação de prorrogação de prazo. (8) Comissões para a seleção de Mestrado e de
Doutorado. (9) Credenciamento JDP. (10) Assuntos diversos. Reunião: (1) Informes. (1.1) Foi informado
sobre a solicitação de desligamento enviada pela aluna de Doutorado Maíra Neves Rodrigues. (1.2)
Findado o prazo regular de matrícula para o semestre 2023/1°, não apresentaram proposta de matricula
os seguintes alunos: Gabriel Rhein Signorelli, Paulo Gonçalves de Oliveira Júnior e Raphael Augusto Rocha
Medeiros. Todos serão excluídos do PROPEEs pelo sistema acadêmico. (1.3) O Prof. Felício informou sobre
o comunicado enviado pela CAPES referente ao Calendário para preenchimento da Plataforma Sucupira.
(1.4) No dia 19/12/2022, das 14:30h às 15h, na sala 1010 do bloco de ligação da Escola de Engenharia, foi
realizada reunião para apresentação, atualização e esclarecimento a respeito da formação transversal em
bioengenharia. A reunião foi presidida pelo Prof. Estevam Barbosa Las Casas, coordenador do Programa
de Estudos Transversais em Bioengenharia, e contou com a presença de
Coordenadores/Subcoordenadores e Secretários dos Programas de Pós-Graduação envolvidos com os
Estudos Transversais. Como representante do PROPEES, par�cipou o Subcoordenador Prof. Leandro
Lopes da Silva. Na oportunidade, esclareceram-se aspectos operacionais do programa, de forma a
facilitar o ingresso de discentes. (2) Aprovação de atas. Aprovada por 4 votos favoráveis e 1 abstenção a
ata da 358° Reunião de Colegiado. O Prof. Hermes absteve-se por não ter par�cipado da referida
Reunião. (3) Aprovação de atos ad Referendum do Colegiado. (3.1) Man�da por unanimidade a
aprovação da orientação do aluno Felipe Cassiano Fernandes Chagas pelo Prof. Carlos Alberto Cimini Jr.
(3.2) Man�da por unanimidade a aprovação da orientação do aluno Ângelo Almeida Freitas pelo Prof.
Carlos Alberto Cimini Jr. (3.3) Man�da por unanimidade aprovação da orientação do aluno Mateus
Mar�ns Marinho pelo Prof. Leandro Lopes da Silva. (3.4) A deliberação sobre a coorientação da aluna
Karen Peroni Maia pelo Prof. Lucas Ribeiro dos Santos proposta pelo orientador da aluna Prof. White José
dos Santos, foi suspensa até a discussão do item (9) no qual o pedido de credenciamento JDP do docente
será discu�do. (3.5) A deliberação sobre a coorientação do aluno Dabdon Conceição Nascimento pelo
Prof. Lucas Ribeiro proposta pelo orientador do aluno Prof. White José, foi suspensa até a discussão do
item (9) no qual o pedido de credenciamento JDP do docente será discu�do. (3.6) Man�da por
unanimidade a aprovação da dispensa de Estágio docência do aluno Alex Rogerio Barle�a dos Santos.
(3.7) Man�da por quatro votos favoráveis e uma abstenção, do Prof. Hermes Carvalho, a aprovação da
banca de defesa de dissertação da aluna Caroline Mar�ns Calisto – Orientador Prof. Hermes Carvalho
(DEES_UFMG). Título da Dissertação: “Estudo numérico de vigas híbridas de aço subme�das à flexão”.
Banca �tular: Prof. Hermes Carvalho (DEES-UFMG), Profa. Ana Lydia Reis de Castro e Silva (UFMG), Prof.



08/03/2023, 16:21 SEI/UFMG - 2128728 - Ata

https://sei.ufmg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2293446&infra_sistema… 2/4

Rodrigo Barreto Caldas (DEES-UFMG), Profa. Renata Gomes Lanna da Silva (CEFET). Suplentes: Prof.
Francisco Carlos Rodrigues (DEES-UFMG), Prof. João Paulo Correia Rodrigues (DEES-UFMG), Prof. Lapo
Gori (DEES-UFMG), Prof. Lucas Ribeiro dos Santos (DEES-UFMG). (4) Homologação de defesas.
Homologada por unanimidade as seguintes defesas: Defesa de dissertação de Mestrado do aluno
Guilherme Ribeiro, defesa de dissertação de Mestrado da aluna Tainan Medeiros e defesa de exame de
qualificação da aluna Cris�ane Caroline Campos Lopes. (5) Marcação de defesa de dissertação. Re�rada
de pauta. (6) Marcação de defesa de tese. Aprovada por quatro votos favoráveis e uma abstenção, do
Prof. Hermes Carvalho, a indicação da banca de defesa de tese de doutorado da aluna Laura Maria Paes
de Abreu – Orientador Prof. Hermes Carvalho (DEES_UFMG). Título da tese: “Análise numérico-
experimental de chumbador de base de pilar de aço subme�do ao cisalhamento”. Titulares: Prof. Hermes
Carvalho (DEES-UFMG) (orientador), Prof. Ricardo Hallal Fakury (DEES-UFMG) (coorientador), Profa. Ana
Lydia Reis de Castro e Silva (DEES-UFMG), Prof. João Paulo Correia Rodrigues (DEES-UFMG), Profa. Arlene
Maria Cunha Sarmanho (UFOP), Prof. Eduardo de Morais Barreto Campello (USP). Suplentes: Prof.
Francisco Carlos Rodrigues (DEES-UFMG), Prof. João Victor Fragoso Dias (UFES), Prof. José Guilherme
Santos da Silva (UERJ), Prof. Rodrigo Barretos Caldas (DEES-UFMG). (7) Solicitação de prorrogação de
prazo. Após análise dos Cronogramas e das jus�fica�vas, foram deferidos os seguintes pedidos de
prorrogação de prazo para defesa de mestrado ou doutorado: Solicitação Frederico Frust Bi�erncourt:
prorrogado até março/2023; Solicitação Karen Aparecida Freitas Peroni: Foi deferida parcialmente a
solicitação de prorrogação de prazo para defesa de tese de Doutorado. A aluna deverá enviar a marcação
de defesa de exame de qualificação até abril/2023 e realizar a defesa até maio/2023, para as demais
prorrogações deverá a aluna cumprir as datas propostas no cronograma e encaminhar uma atualização
do mesmo para apreciação do Colegiado. Prazo para defesa da tese setembro/2024; Solicitação Ana
Paula Moura: Prorrogado até junho de 2023; Solicitação Ricardo Morais Lanes: Prorrogado até
junho/2023; Solicitação Karla Fernanda dos Santos: Prorrogado até junho/2023 registrada abstenção do
Prof. Felício Bruzzi Barros (orientador); Solicitação Alexandre Kokke: Prorrogado até dezembro/2023;
Solicitação Neimar Silveira: Prorrogado até março/2023, registrada abstenção do Prof. Felício Bruzzi
Barros (orientador); Solicitação Thaianne Simone�: Prorrogado até julho/2023, registrada abstenção do
Prof. Felício Bruzzi Barros (orientador) e do Prof. Samuel da Silva Penna (coorientador); Solicitação
Mariana Pimenta: Prorrogado até março/2024. Verificação do cronograma na úl�ma reunião de cada
semestre; Solicitação Larice Jus�no: Prorrogado até outubro/2023; Solicitação Lorena Leocadio:
Prorrogado até junho/2023, registrada abstenção do Prof. Felício Bruzzi Barros (orientador); Solicitação
Saulo Silvestre: Prorrogado até setembro/2023; Solicitação Alba Bruna: Prorrogado até janeiro/2024.
Verificação do cronograma na úl�ma reunião de cada semestre. Registrada a abstenção do Prof. Felício
Bruzzi Barros (orientador); Solicitação Leonardo de Paula Silva Ferreira: Prorrogado até dezembro/2023. A
esse respeito, foi iden�ficado que na reunião 339, o orientador do aluno, Prof. Carlos Alberto Cimini Jr.,
solicitou autorização de que o ele realizasse o doutorado sanduíche em Portugal no ano de 2022, período
posterior ao prazo regulamentar de doutorado.  Na solicitação do professor, enviada para a Coordenação
em 02 de setembro de 2022, a previsão de defesa apresentada para jus�ficar a solicitação era de no
máximo meados de 2023. Registra-se que a decisão de realizar o doutorado sanduíche no período
2022/2023 não foi oficialmente solicitado ao Colegiado, alterando, então, o cenário considerado para a
decisão da reunião 339Peterson Quadros: Prorrogada até julho/2023 condicionada a apresentar na
reunião de março/2023 o comprovante de envio do ar�go. (8) Comissões para a seleção de mestrado e
de doutorado. Após debater o assunto o Colegiado definiu as seguintes comissões: Comissão Mestrado:
Prof. Samuel Silva Penna (presidente), Prof. Lucas Ribeiro dos Santos e Prof. Juliano dos Santos Becho.
Suplentes: Prof. Roque Luiz da Silva Pitangueira e Prof. Leandro Lopes da Silva. Comissão Doutorado: Prof.
Marcelo Greco (presidente), Prof. Leandro Lopes da Silva e Prof. Rodrigo Guerra Peixoto. Suplente: Prof.
Samuel Silva Penna. (9) Credenciamento JDP.  Nesse momento, o Prof. Marcelo Greco teve que deixar a
reunião para cumprir um outro compromisso. (9.1) Informada a solicitação de credenciamento como JDP
(Jovem Docente Permanente) dos Profs. Juliano dos Santos Becho e Lucas Ribeiro dos Santos. (9.2) Após
análise da documentação enviada pelo Prof. Juliano  Becho e pelo Prof. Lucas Ribeiro, foram aprovados os
credenciamentos por dois anos como JDP, conforme previsto pela Resolução 03/2021, que estabelece os
critérios para credenciamento de Jovens Doutores Permanentes. O PROPEES passa a contar então com 15
docentes permanentes, sendo que 4 são JDPs, em conformidade com o ar�go 2º. da Resolução 03/2021.
(9.3) Foram aprovados, por unanimidade, os pedidos apresentados pelo Prof. White José dos Santos de
coorientação pelo Prof. Lucas Ribeiro dos alunos Dabdon Conceição Nascimento e Karen Peroni Maia,
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referentes aos itens (3.4) e (3.5) desta ata.  (9.4) O Colegiado apreciou a documentação enviada pelos
professores Leandro Lopes da Silva e Lapo Gori, atendendo o Art. 7º da Resolução 03/2021 – “O
credenciamento como Jovem Docente Permanente aprovado pelo Colegiado terá a validade de dois anos,
condicionado ao atendimento dos seguintes requisitos, ao final do primeiro ano: a) apresentar, até o final
do mês de novembro, os mesmos documentos das alíneas a, b e c do Art. 4º.”. Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente franqueou a palavra e dela ninguém tendo feito uso, encerrou a sessão. Para
constar, eu, Luciell de Souza Castro, assistente administra�vo do Programa de Pós-Graduação em
Engenharia de Estruturas, lavrei a presente ata, que será subme�da à apreciação dos senhores membros
na 362ª Reunião e, se aprovada, será assinada pelo Presidente do Colegiado no momento da aprovação,
e por mim. As assinaturas dos membros, que aprovaram esta ata, constam na lista anexa a esta ata. Belo
Horizonte, 21 de dezembro de 2022. 

LISTA DE PRESENÇA DA 362ª REUNIÃO DO COLEGIADO

1. Prof. Felício Bruzzi Barros (Coordenador);

2. Prof. Leandro Lopes da Silva (Subcoordenador)

3. Prof. Marcelo Greco;

4. Prof. Samuel Silva Penna;

5. Prof. White José dos Santos;

6. Luciell de Souza Castro (Assistente administrativo).

7. Fernanda Assunção Valim (Representante discente)

Documento assinado eletronicamente por Luciell de Souza Castro, Assistente em Administração, em
08/03/2023, às 08:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Greco, Professor do Magistério Superior, em
08/03/2023, às 09:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por White Jose dos Santos, Professor do Magistério Superior,
em 08/03/2023, às 09:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Felicio Bruzzi Barros, Coordenador(a) de curso de pós-
graduação, em 08/03/2023, às 09:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Samuel Silva Penna, Professor do Magistério Superior,
em 08/03/2023, às 11:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Leandro Lopes da Silva, Subcoordenador(a), em
08/03/2023, às 13:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Fernanda Assunção Valim, Usuária Externa, em
08/03/2023, às 16:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.
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