ATA DA 338ª REUNIÃO DO COLEGIADO DE COORDENAÇÃO DIDÁTICA DO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ESTRUTURAS DA UFMG REALIZADA EM 09 DE AGOSTO DE
2021.
Aos nove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às quinze 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 trigésima oitava reunião, à qual
compareceram os Professores: Estevam Barbosa de Las Casas, Felício Bruzzi Barros, Samuel Silva
Penna e o representante discente convidado, com direito a voz, mas sem direito a voto, Raphael
Nonato Cabana Vieira. Verificada a existência de "quórum", o Senhor Presidente declarou aberta
a sessão que teve como pauta: (1) Informes. (2) Atos ad referendum. (3) Aprovação de Atas. (4)
Oferta de disciplinas para segundo semestre de 2021. (5) Pedido de trancamento de disciplinas
da aluna de doutorado Thais de Oliveira Azevedo. (6) Pedido de prorrogação de bolsa CAPES da
aluna de mestrado Ana Paula Moura. (7) Pedido de pagamento de taxa de publicação em revista
do Prof. Carlos Alberto Cimini Junior. (8) Pedido de liberação para Doutorado Sanduíche - Projeto
CAPES/FCT do Prof. Carlos Alberto Cimini Junior. (9) Solicitação de indicação de banca da Larissa
Novelli. Reunião: (1) INFORMES. (1.1) O senhor presidente deu boas vindas ao representante
discente eleito Raphael Nonato Cabana Vieira e ao seu suplente Bruno Marani Siciliano. (1.2) O
Coordenador informou que reenviará a carta de adesão do PPG à Pró-Reitoria de Pós-Graduação
referente ao projeto de Estudos Transversais em Bioengenharia, indicando o Prof. Estevam
Barbosa de Las Casas para compor o comitê gestor do projeto. (1.3) O Prof. Roque Luiz da Silva
Pitangueira encaminhou carta à Coordenação (anexada a esta ata) informando a renúncia à sua
representação de membro titular junto ao Colegiado do Programa por motivo de saúde e, por
não ter suplente, será necessário realizar nova eleição. O edital foi enviado para a secretaria da
Diretoria da Escola para publicação. (1.4) Eduardo Galvão, responsável pelo sistema CAPG,
solicitou pagamento referente às últimas atualizações realizadas na página do Programa. Será
verificada a possibilidade de pagamento com a verba do PAPG/FAPEMIG gerenciada pela
FUNDEP. (1.5) A aluna de mestrado Carolina Silva Oliveira solicitou licença maternidade e foi
concedido o período de quatro meses, mediante apresentação da certidão de nascimento,
conforme estabelecido pelo setor de bolsas da PRPG. (1.6) Foi informado que muitos alunos
solicitaram trancamento de disciplinas e desligamento do Programa devido às dificuldades
enfrentadas pela Pandemia. O representante discente Raphael se prontificou a consultar os
alunos sobre a experiência com o ensino remoto emergencial e suas dificuldades. (1.7) Foram
solicitadas 25 vagas de mestrado e 10 vagas de doutorado para o processo seletivo de 2022. (2)
ATOS AD REFERENDUM. Indicação da banca de defesa de tese do aluno João Victor Fragoso
Dias, que foi previamente discutida com os membros do Colegiado via mensagens eletrônicas.
Orientador Prof. Ricardo Hallal Fakury. Título da tese: “Formulação para Determinação do
Momento Fletor Resistente de Flambagem lateral com Distorção de Vigas Mistas de Aço e
Concreto em Situação de Incêndio". Membros sugeridos pelo orientador: Prof. Francisco Carlos
Rodrigues (DEEs-UFMG), Prof. Hermes Carvalho (DEEs-UFMG), Profa. Ana Lydia Reis de Castro e
Silva (DEEs-UFMG), Profa. Adenilcia Fernanda Grobério Calenzani (UFES), Prof. Jorge Munaiar
Neto (USP), Prof. João Paulo Correia Rodrigues (DEEs-UFMG), Prof. José Carlos Lopes Ribeiro
(UFV). A urgência em se indicar a banca antes de discuti-la em reunião de Colegiado deveu-se à
aprovação do aluno João Victor em concurso para professor adjunto A na UFES e a possibilidade
de ser chamado em data próxima para assumir o cargo. A seguinte composição da Comissão foi
designada pelo Prof. Marcelo Greco e homologada por unanimidade pelo Colegiado: Prof.
Francisco Carlos Rodrigues (DEEs-UFMG) – presidente, Profa. Adenilcia Fernanda Grobério
Calenzani (UFES), Prof. Jorge Munaiar Neto (USP) e Prof. João Paulo Correia Rodrigues (DEEsUFMG). Incluído para a defesa de tese o orientador Prof. Ricardo Hallal Fakury e o coorientador
Prof. Rodrigo Barreto Caldas. Suplentes: Prof. Hermes Carvalho (DEEs-UFMG), Profa. Ana Lydia

Reis de Castro e Silva (DEEs-UFMG), Prof. José Carlos Lopes Ribeiro (UFV) e Prof. Maximiliano
Malite(USP). (3) APROVAÇÃO DE ATAS. As atas das reuniões 332ª, 333ª, 334ª, 335ª, 336ª e 337ª
foram homologadas por unanimidade. (4) OFERTA DE DISCIPLINAS PARA SEGUNDO SEMESTRE
DE 2021. Após discussão, o Colegiado decidiu, por unanimidade, ofertar para o segundo
semestre de 2021 as seguintes disciplinas: EES 833 - Método dos Elementos Finitos (Prof. Samuel
Silva Penna), EES 861 - Comportamento das Estruturas de Concreto Armado (Prof. Leandro Lopes
da Silva), EES 864 - Estudos Avançados em Estruturas de Aço (Prof. Hermes Carvalho), EES 859 Tópicos Especiais em Engenharia de Estruturas IV: Estruturas Mistas de Aço e Concreto (Prof.
Rodrigo Barreto Caldas), EES 857 - Fundamentos de Mecânica dos Sólidos (Prof. Estevam Barbosa
de Las Casas), EES 872 - Introdução à Teoria da Plasticidade (Prof. Lapo Gori), EES 859 - Tópicos
Especiais em Engenharia de Estruturas IV - Segurança das Estruturas em Situação de Incêndio
(Prof. João Paulo Correia Rodrigues). Decidiu-se também que o Coordenador do Curso deve
fazer os convites ao Prof. Rodrigo Guerra Peixoto e, como segunda opção, ao Prof. Gabriel
Oliveira Ribeiro para ofertar a disciplina EES 841 - Introdução à Mecânica da Fratura e ao Prof.
Armando Cesar Campos Lavall e, como segunda opção, à Profa Ana Lydia Reis Castro e Silva para
ofertar a disciplina EES862 - Estabilidade das Estruturas. Após discussão, o Colegiado decidiu
permanecer a oferta das disciplinas no regime de Ensino Emergencial Remoto (ERE) e, caso
algum professor opte pelo ensino hibrido, deve-se apresentar solicitação para avaliação do
Colegiado. (5) PEDIDO DE TRANCAMENTO DE DISCIPLINAS DA ALUNA DE DOUTORADO THAIS
DE OLIVEIRA AZEVEDO. O Prof. Samuel ausentou-se da reunião por ter tido vínculo recente de
orientação com a aluna e ser mencionado por ela em mensagem endereçada à Coordenação. A
aluna de doutorado Thais de Oliveira Azevedo solicitou trancamento das duas disciplinas
atualmente em curso por dificuldades enfrentadas decorrentes da pandemia. Após discussão, o
Colegiado aprovou, por unanimidade, o trancamento das disciplinas em curso Tópicos Especiais
em Engenharia de Estruturas IV – Dinâmica das Estruturas e Tópicos Especiais em Engenharia de
Estruturas IV – Teoria das Placas e Cascas e matrícula na disciplina Elaboração de Trabalho final
para manter o registro ativo, mediante solicitação de orientação a ser avaliada pelo Colegiado.
A aluna deverá entrar em contato com o possível orientador para que solicite a orientação. (6)
PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE BOLSA CAPES DA ALUNA DE MESTRADO ANA PAULA MOURA.
A aluna Ana Paula Moura solicitou prorrogação de três meses da bolsa CAPES, totalizando os
seis meses do prazo de vigência das bolsas de estudo de mestrado concedido pela CAPES, em
caráter excepcional, de acordo com a Portaria CAPES N°121, de 19 de agosto de 2020. Após
discussão, o Colegiado aprovou, por unanimidade, a prorrogação de um mês da bolsa. Ao fim
desse prazo, o Colegiado poderá analisar a possibilidade de prorrogação de mais dois meses da
bolsa de acordo com a demanda de bolsas no Programa. (7) PEDIDO DE PAGAMENTO DE TAXA
DE PUBLICAÇÃO EM REVISTA DO PROF. CARLOS ALBERTO CIMINI JUNIOR. O Prof. Cimini
solicitou o pagamento de taxa de publicação do artigo feito em co-autoria com o ex-aluno de
mestrado Diego Magela Lemos no valor de 400 euros. Após discussão, o Colegiado aprovou por
unanimidade, tendo em vista os interesses do Programa e a possibilidade de fazê-lo sem prejuízo
de outras despesas previstas para o ano vigente. (8) CONSULTA SOBRE LIBERAÇÃO PARA
DOUTORADO SANDUÍCHE FEITA PELO PROF. CARLOS ALBERTO CIMINI JUNIOR. O Prof. Cimini
fez consulta à secretaria do PPG sobre a possibilidade de liberação do aluno Leonardo de Paula
Silva Ferreira para doutorado sanduíche no segundo semestre de 2022, com previsão de defesa
no inicio de 2023. O referido aluno concluiu 48 meses de curso em março de 2021 e está com
seu prazo de defesa prorrogado até que as condições de acesso às dependências da UFMG sejam
totalmente normalizadas, em função das restrições impostas pela pandemia de COVID-19.
Durante a discussão foi lembrado que o Colegiado não impõe impedimento de afastamento do
aluno, uma vez que o mesmo já se qualificou. Tendo em vista o planejamento do estágio no
exterior para o segundo semestre de 2022, a duração prevista de seis meses e a exigência da
CAPES de retorno ao Brasil pelo menos seis meses antes da defesa de tese, a previsão é de que
o aluno Leonardo precisará manter-se no doutorado pelo menos até julho de 2023. Por

unanimidade, o Colegiado entendeu que, no momento, não há como garantir a extensão prévia
do prazo de defesa para 2023 dadas as incertezas da conjuntura atual de pandemia e do
posicionamento da CAPES para os tempos de defesa de tese dentro do presente cenário.
Indicou-se que, alternativamente, o aluno poderia tentar ingressar novamente no processo
seletivo do doutorado 2022, garantindo-se os créditos cursados e sua aprovação no exame de
qualificação no mesmo tema e com mesmo orientador, o que daria mais quatro anos completos
para que o aluno possa realizar seu estágio no exterior. (9) SOLICITAÇÃO DE INDICAÇÃO DE
BANCA DA LARISSA NOVELLI. Indicação de Comissão do Exame de Qualificação da aluna Larissa
Novelli - orientador Prof. Roque Luiz da Silva Pitangueira. Título do projeto de tese: “Métodos
meshfree adaptativos emodelos de phase-field para fratura". Membros sugeridos pelo
orientador: Prof. Felício Bruzzi Barros (DEEs-UFMG), Prof. Ramon Pereira da Silva (DEEs-UFMG),
Prof. Rodrigo Guerra Peixoto (DEEs-UFMG), Prof. Samuel Silva Penna (DEEs-UFMG), Prof. Renato
Cardoso Mesquita (DEE-UFMG), Prof. José Antônio Santiago (UFRJ), Prof. Luis Fernando Martha
(PUC-Rio), Profa. Deane Mesquita Roehl (PUC-Rio), Prof. Roberto Daledone Machado (UFPR). A
seguinte composição da Comissão foi aprovada por unanimidade pelo Colegiado: Prof. Samuel
Silva Penna (DEEs-UFMG) – presidente, Prof. Renato Cardoso Mesquita (DEE-UFMG) e Prof. José
Antônio Santiago (UFRJ). Suplentes: Prof. Felício Bruzzi Barros (DEEs-UFMG), Prof. Rodrigo
Guerra Peixoto (DEEs-UFMG), Prof. Ramon Pereira da Silva (DEEs-UFMG), Prof. Luis Fernando
Martha (PUC-Rio), Profa. Deane Mesquita Roehl (PUC-Rio) e Prof. Roberto Daledone Machado
(UFPR). 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, 09 de
agosto de 2021.
Ata aprovada na 339ª reunião.
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Renúncia da Representação Docente

De : roque@dees.ufmg.br

Qui, 29 de jul de 2021 18:30

Assunto : Renúncia da Representação Docente
Para : Marcelo Greco <mgreco@dees.ufmg.br>
Ao Prof. Marcelo Greco,
Coordenador do PROPEEs-UFMG
Prezado Professor,
Tendo em vista problemas de saúde que ora enfrento e para os quais tenho que me
dedicar integralmente,
venho informar minha impossibilidade de exercer a Representação Docente no
Colegiado do PROPEEs, à qual renuncio.
Aproveito para agradecer por todas as oportunidades que tive junto ao Colegiado de
estabelecer debate acadêmico franco, transparente,
isonômico e profícuo, com urbanidade e respeito entre ao pares, o que levou o
PROPEEs a conquistar o desempenho qualificado, contabilizado ao final do último
quadriênio.
Me despeço, desejando que continuemos com esse trabalho vitorioso, cuja meta
fundamental é a formação dos discentes.
Cordialmente,
Prof. Roque Pitangueira
-Prof. Titular do DEES-UFMG
Projeto INSANE:
https://linktr.ee/insaneufmg
Lattes:
http://lattes.cnpq.br/6350941947291905
ORCID:
https://orcid.org/0000-0003-4116-5111
ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Roque_Pitangueira
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