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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ESCOLA DE ENGENHARIA

PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ESTRUTURAS

ATA DA 350ª REUNIÃO DO COLEGIADO DE COORDENAÇÃO DIDÁTICA DO PROGRAMA DE
PÓSGRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ESTRUTURAS DA UFMG REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE

2022. 

Aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às quatorze 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 reunião, à
qual compareceram os Professores: Samuel Silva Penna, Marcelo Greco, White José dos Santos 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 atas. (3) Aprovação de atos ad referendum do Colegiado. (4) Homologação
de atas de defesas. (5) Aprovação de banca para defesa de tese de doutorado. (6) Solicitação de
trancamento. (7) Calendário das reuniões. (8) Grade de disciplinas para 2022/2° e proposição de Curso /
disciplina dos professores Cimini e Sung Há. (9) U�lização dos recursos financeiros do PROPEEs. (10)
Apresentação dos trabalhos da comissão ins�tuída para realizar estudo sobre a situação do corpo
discente, e estabelecer um cronograma rela�vo aos prazos de defesa de dissertação de mestrado, defesa
de tese e exame de qualificação. (11) Planejamento de questões a serem deliberadas pelo Colegiado. (12)
Assuntos diversos. Reunião: (1) INFORMES (1.1) O presidente Prof. Felício informou o encaminhamento à
PRPG da proposta de bolsas suplementares conforme decidido na 348ª Reunião e o indeferimento da
solicitação tendo como jus�fica�va a não priorização. (1.2) O Prof. Felício informou que a secretaria
estava aguardando o levantamento das previsões de defesa para o final de 2022 para efe�var a
solicitação de vagas para 2023. (1.3) Foi informado sobre a Chamada interna 03/2022 PAME – PRPG, para
auxílio a estudantes de mestrado. Para avaliação e emissão de parecer sobre os pedidos a serem
apresentados ao Colegiado, foi sugerida e aprovada por unanimidade a ins�tuição da comissão composta
pelos professores: Prof. Lapo Gori, Prof. Samuel Silva Penna (presidente) e Prof. Leandro Lopes da Silva.
(2) APROVAÇÃO DE ATA DE REUNIÃO. (2.1) A ata da 348ª reunião do Colegiado foi aprovada por
unanimidade. (2.2) A ata da 349ª reunião do Colegiado foi aprovada por unanimidade. (3) APROVAÇÃO
DE ATOS AD REFEREUNDO DO COLEGIADO. (3.1) Man�da por unanimidade a decisão de ex�nguir a
comissão de elaboração da prova de mestrado composta pelos professores João Paulo Correia Rodrigues,
Hermes Carvalho e Lapo Gori A elaboração a prova será de responsabilidade da comissão de seleção de
mestrado, cons�tuída pelos professores Roque Luiz da Silva Pitangueira (presidente), Leandro Lopes da
Silva e Rodrigo Barreto Caldas. (3.2) Man�da por unanimidade a indicação da comissão composta pelos
professores Felício Bruzzi Barros, Estevam Barbosa de Las Casas e White José dos Santos para avaliação e
emissão de parecer sobre os pedidos enviados ao Colegiado para a Chamada interna 01/2022 PADO -
PRPG e a aprovação do referido parecer. (3.3) Man�da por unanimidade a aprovação da banca de
mestrado do aluno Raphael Pedrosa Heleno com trabalho in�tulado: “AVALIAÇÃO DE SEGURANÇA DE
CIRCULAÇÃO PARA TRENS DE ALTA VELOCIDADE SUBMETIDOS A VENTOS CRUZADOS”, perante Comissão
Examinadora composta pelo Prof. Hermes Carvalho (DEES-UFMG), orientador, Prof. Rodrigo Barreto
Caldas (DEES-UFMG), Prof. Diogo Rodrigo Ferreira Ribeiro (Universidade do Porto), Prof. Túlio Nogueira
Bi�encourt (USP), e Prof. Pedro Aires Moreira Montenegro (Universidade do Porto). Suplente Prof.
Ricardo Hallal Fakury (DEES-UFMG).  (3.4) Man�da por unanimidade a aprovação da banca de mestrado
do aluno Pedro Henrique Rocha de Menezes Braga com trabalho in�tulado: “O�mização de Torres
Autoportantes de Aço para Linhas de Transmissão u�lizando Algoritmos Gené�cos”, perante Comissão
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Examinadora composta pelo Prof. Hermes Carvalho (DEES-UFMG), orientador, Prof. Rodrigo Barreto
Caldas (DEES-UFMG), Prof. Leandro Fleck Fadel Miguel (UFSC). Suplente Prof. Armando Cesar Campos
Lavall (UFMG) e Prof. José Guilherme Santos da Silva (UERJ). (4) HOMOLOGAÇÃO DE ATAS DE DEFESAS.
(4.1) Homologada ata de dissertação de mestrado do aluno Cassio Scarpelli Cabral de Bragança. (5)
APROVAÇÃO DE BANCA PARA DEFESA DE TESE DE DOUTORADO Willian Luiz Fernandes, orientador Prof.
Marcelo Greco (DEES-UFMG). Título da tese “Análise Paramétrica da Instabilidade de Estruturas
Re�culadas Planas Esbeltas com Comportamento Dinâmico Geometricamente não Linear pelo Método
Posicional dos Elementos Finitos”. Membros sugeridos pelo orientador: Prof. Felício Bruzzi Barros (DEES-
UFMG) presidente da etapa de pré-defesa, Prof. Lapo Gori (DEES-UFMG), Prof. Paulo Ba�sta Gonçalves
(UFRJ), Prof. Ricardo Azoubel da Mota Silveira (UFOP); suplentes Prof. Zenon José Guzman Nuñez del
Prado (UFGO), Prof. Delfim Soares Júnior (UFJF) e Prof. Max de Castro Magalhaes (DEES-UFMG). Após
debate, a composição da banca para a Pré-defesa foi aprovada por três votos e uma abstenção do Prof.
Marcelo Greco, que pediu para se ausentar no momento da análise. Para a defesa de tese foi incluído o
orientador Prof. Marcelo Greco. (6) SOLICITAÇÃO DE TRANCAMENTO. Após debater o assunto, o
Colegiado aprovou por unanimidade a solicitação de trancamento total de matrícula, devidamente
jus�ficada, do segundo semestre de 2022, apresentada pela aluna de mestrado Ana Paula Moura. (7)
CALENDÁRIO DE REUNIÕES. Aprovado por unanimidade o calendário de reuniões do Colegiado do ano
de 2022 com as seguintes datas: Reunião 351 - 14 horas - 21/07/2022 (quinta-feira); Reunião 352 -
homologação do resultado da seleção de mestrado - 14 horas - 22/07/2022 (sexta-feira); Reunião 353 -
homologação do resultado da seleção de doutorado - 14 horas - 26/08/2022 (sexta-feira); Reunião 354 -
14 horas - 16/09/2022 (sexta-feira); Reunião 355 - 14 horas - 14/10/2022 (sexta-feira); Reunião 356 - 14
horas - 11/11/2022 (sexta-feira); Reunião 357 - 14 horas - 22/12/2022 (sexta-feira). (8) GRADE DE
DISCIPLINAS PARA 2022/2° E PROPOSIÇÃO DE CURSO / DISICPLINA DOS PROFESSORES CIMINI E SUNG.
(1.1)  Após debater o assunto, o Colegiado aprovou por unanimidade a grade de disciplinas proposta para
o 2022/2°. (1.2) O Prof. Felício apresentou a proposta de Tópicos Especial I “Projeto em Compósitos /
Special Topic / Design in composites”, encaminhada pelo Prof. Carlos Alberto Cimini Jr, com a par�cipação
do Prof. Sung Há (Hanyang University - Corea do Sul) a se realizar em sua maior parte durante o mês de
agosto. Discu�do o assunto, o Colegiado aprovou com três votos favoráveis e uma abstenção o programa
e ementa da disciplina e determinou que ela deverá ser ofertada durante o período le�vo regular, a
menos que a oferta em agosto seja autorizada pelo DRCA. (9) UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS
DO PROPEEs (9.1) O Prof. Felício informou ao Colegiado os recursos disponíveis do PROPEEs:
PAPG/FAPEMIG: R$ 4.800,00. Recursos próprios: R$ 2.730,02 (ainda sem contabilizar os valores do
processo sele�vo 2022/2°). PROAP: R$ 59.676,00. (9.2). Após debate o Colegiado decidiu por
unanimidade priorizar o pagamento de par�cipação em Congresso solicitado pelos discentes para o ano
de 2022, sendo aprovado o pagamento da inscrição de dois alunos no Congresso CILASCI em 27 de julho
de 2022. As demais solicitações serão analisadas em momento oportuno. (9.3) O colegiado aprovou a
solicitação do Prof. João Paulo para a compra de termopares com a ressalva de consultar o LAEEs da
disponibilidade do equipamento para o PROPEEs. (9.4) O Prof. Felício comunicou o desaparecimento de
um teclado e mouse da sala 4129, a reposição dos itens foi realizada mediante doação recebida do CCE-
EEUFMG. (10) APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO INSTITUÍDA PARA REALIZAR ESTUDO
SOBRE A SITUAÇÃO DO CORPO DISCENTE, E ESTABELECER UM CRONOGRAMA RELATIVO AOS PRAZOS
DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO, DEFESA DE TESE E EXAME DE QUALIFICAÇÃO. Após
apresentação realizada pelo Prof. White José dos Santos, o colegiado deliberou a prorrogação da
vinculação de todos os alunos atrasados que enviaram cronograma devidamente assinado pelo
orientador responsável até o final de dezembro de 2022. Foi decidido que no final desse novo prazo será
realizado novo levantamento e os discentes serão reavaliados com base no cronograma enviado e os
resultados prome�dos. Os alunos de mestrado com entrada nos anos 2018, 2019 e 2020 deverão
defender a dissertação até o final de 2022/2°. Os alunos de doutorado com entrada nos anos de 2014,
2015 e 2016 deverão defender a tese até o final de 2022/2°. Os alunos de doutorado com entrada em
2017 e 2018, �veram sua vinculação prorrogada até dezembro/2022, podendo ser concedida
prorrogação a depender da análise do cumprimento do cronograma enviado para comissão. Foi definido
prazo até agosto/2022 para os alunos atrasados apresentarem os textos do exame de qualificação e do
projeto de dissertação. (11) PLANEJAMENTO DE QUESTÕES A SEREM DELIBERADAS PELO COLEGIADO.
Por questões de horário o item 11 da pauta foi transferido para próxima reunião de colegiado. Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente franqueou a palavra e dela ninguém tendo feito uso, encerrou a
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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 352ª 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, 24 de junho de 2022.

LISTA DE PRESENÇA DA 352ª 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).

Documento assinado eletronicamente por Luciell de Souza Castro, Assistente em Administração, em
25/07/2022, às 10:12, 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 25/07/2022, às 10:26, 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
25/07/2022, 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, Professor do Magistério
Superior, em 26/07/2022, às 09:36, 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 08/08/2022, às 15:46, 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 22/08/2022, às 06:49, 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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