ATA DA 329ª REUNIÃO DO COLEGIADO DE COORDENAÇÃO DIDÁTICA DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ESTRUTURAS DA
UFMG REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO DE 2020.
Aos treze dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às dezesseis horas, 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 vigésima nona 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 os itens: (1) Solicitação de
Prorrogação de Bolsa da aluna Maira Rodrigues. (2) Análise dos pedidos para lecionar
disciplinas em 2020/2. Reunião: (1) SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE BOLSA
DA ALUNA MAIRA RODRIGUES A bolsa de doutorado da CAPES da aluna Maira
Neves Rodrigues encerra-se em outubro e, conforme o setor de Bolsas, a bolsa será
recolhida com o cancelamento. É possível solicitar a prorrogação de mais 3 (três)
meses, totalizando 6 (seis) meses de prorrogação, conforme previsto na Portaria
CAPES N°121, de 19 de agosto de 2020. Após discussão, o Colegiado aprovou a
prorrogação por unanimidade. (2) ANÁLISE DOS PEDIDOS PARA LECIONAR
DISCIPLINAS EM 2020/2. Durante a discussão o Professor Samuel Silva Penna
lembrou que o Colegiado já havia definido pela não oferta de disciplinas no semestre
2020/2 e que, na opinião dele, se o Colegiado alterasse este entendimento, aprovando
oferta de disciplinas, a grade do semestre 2020/1 deveria ser integralmente retomada
e ofertada em 2020/2. A proposta do Professor Samuel Silva Penna foi então colocada
em votação, sendo rejeitada por três votos a um. Todos os membros que votaram em
contrário alegaram tratar-se de uma boa proposta, entretanto infactível de
implementação no momento, uma vez que os encargos didáticos dos cursos de
graduação já estavam aprovados pela Câmara do Departamento de Engenharia de
Estruturas. Em seguida, foi colocado em votação se o colegiado mudaria o
entendimento anterior, no sentido de ofertar disciplinas no semestre 2020/2 a partir
das solicitações individuais apresentadas pelos professores. Por três votos a um,
decidiu-se pela mudança de entendimento, abrindo a possibilidade da oferta de
disciplinas no semestre 2020/2. A partir daí, passou-se à análise de cada pedido
individual, sendo aprovadas as ofertas das seguintes disciplinas por três votos a favor
e uma abstenção: Tópicos em Engenharia de Estruturas IV: Fadiga e Integridade
Estrutural (Prof. Hermes Carvalho), Tópicos em Engenharia Mecânica: Mecânica das
Células (Prof. Estevam Barbosa de Las Casas, disciplina compartilhada com o
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica), Estudos Avançados em
Estruturas de Perfis Formados a Frio (Prof. Francisco Carlos Rodrigues), Tópicos em
Engenharia de Estruturas IV: Método dos Elementos Finitos para Biocientistas (Prof.
Carlos Alberto Cimini Junior) e Tópicos em Engenharia de Estruturas II: História da
Resistência dos Materiais (Prof. Carlos Alberto Cimini Junior). Em particular, esta
última disciplina, foi proposta pelo Professor Cimini para ser lecionada em 60 horas (4
créditos). Após discussão, o Colegiado entendeu por bem limitá-la a 30 horas (2
créditos). 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, 13 de outubro de 2020.

Ata aprovada na 330ª reunião.
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