
ATA DA 341ª REUNIÃO DO COLEGIADO DE COORDENAÇÃO DIDÁTICA DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ESTRUTURAS DA UFMG REALIZADA EM 05 DE NOVEMBRO 
DE 2021. 
 
Aos cinco dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às nove 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 
primeira reunião, à qual compareceram os Professores: Carlos Alberto Cimini Júnior, Felício 
Bruzzi Barros, Leandro Lopes da Silva 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) Aprovação de Ata 
de reunião. (3) Edital de Seleção 2022. (4) Assuntos diversos. Reunião: (1) INFORMES.  (1.1) O 
senhor presidente informou que o diretor da Escola de Engenharia da UFMG Prof. Cícero Murta 
Diniz Starling e o Coordenador do Conselho de Pós-Graduação da Escola de Engenharia da UFMG 
Prof. Rodrigo Lambert Oréfice manifestaram para a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFMG, 
por meio de ofício aprovado pela Congregação da Escola de Engenharia da UFMG em 
22/10/2021, descontentamento e preocupação com a suspensão da Avaliação Quadrienal 
CAPES 2017-2020, que se encontrava em fase de finalização, reivindicando a retomada imediata 
do processo avaliativo. (2) APROVAÇÃO DE ATA DE REUNIÃO. A ata 340 foi aprovada por 
unanimidade. (3) EDITAL DE SELEÇÃO 2022. De acordo com a decisão do Colegiado na 340ª 
reunião de solicitar sugestões do corpo docente do Programa, o Prof. Marcelo apresentou a 
manifestação do Prof. Hermes Carvalho, sugerindo o cancelamento da prova escrita para a 
seleção de mestrado por acreditar que dessa forma o número de inscritos seria maior. Após 
discussão, o Colegiado decidiu por manter a prova por unanimidade. Logo após, o Prof. Cimini 
sugeriu que o processo seletivo de 2022 deveria ser cancelado por conta dos atrasos nas defesas 
causados pela pandemia. Após discussão, o Colegiado decidiu, com três votos favoráveis e um 
contrário, por manter o processo seletivo de 2022.  Logo em seguida, o Colegiado iniciou a 
análise da versão do Edital apresentado pelo Prof. Marcelo e determinou as seguintes 
modificações para a versão definitiva: (i) alteração no número de questões da prova de 
mestrado que passou a ter 6 questões e alteração do período de resolução da prova para três 
horas. (ii) alteração do período de elaboração da dissertação de doutorado para três horas. 
Foram realizados também, ajustes pontuais no barema. (4) ASSUNTOS DIVERSOS. O senhor 
presidente solicitou permissão da participação do Prof. Estevam Barbosa de Las Casas na reunião 
para explicar a nova demanda da Pró-Reitoria de Pós-Graduação referente à proposta de criação 
de Estudos Transversais em Bioengenharia. Foi informado que a proposta deve ser protocolada 
por um Programa e não por um docente. Após discussão, o Colegiado decidiu, por unanimidade, 
protocolar a proposta junto a Pró-Reitoria. 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, 05 de novembro de 2021. 
 
Ata aprovada na 342ª reunião. 
 
 
 
 
 
 
 






