
ERRATA DA ATA DA 342ª REUNIÃO DO COLEGIADO DE COORDENAÇÃO 
DIDÁTICA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE 

ESTRUTURAS DA UFMG REALIZADA EM 03 DE DEZEMBRO DE 2022 
 
No item 8 da ata da 342ª. reunião – ASSUNTOS DIVERSOS – onde se lê “8.1) Em 
documento enviado ao Colegiado, o Prof. Carlos Alberto Cimini Júnior solicitou incluir 
na pauta de todas as reuniões do Colegiado o item de discussão do planejamento do 
quadriênio. Após discussão, o Colegiado entendeu que essa discussão será pautada 
após a divulgação do resultado da Avaliação Quadrienal da CAPES. (8.2) O Prof. 
Estevam consultou sobre a possibilidade de pagamento de passagem e diárias para 
professor do exterior para ministras disciplinas e palestras no Programa. A secretaria do 
Programa irá verificar a possibilidade do pagamento das passagens e diárias” deve-se 
corrigir para “(8.1) O pedido de prorrogação de prazo para defesa de Tese de Doutorado 
feito pelo aluno Thiago Henrique Lara Pinto foi analisado. Após discussão, o Colegiado 
entendeu que todos os alunos do programa na mesma situação terão os prazos de 
defesas estendidos até o dia 30/06/2022 (8.2) Em documento enviado ao Colegiado, o 
Prof. Carlos Alberto Cimini Júnior solicitou incluir na pauta de todas as reuniões do 
Colegiado o item de discussão do planejamento do quadriênio. Após discussão, o 
Colegiado entendeu que essa discussão será pautada após a divulgação do resultado 
da Avaliação Quadrienal da CAPES. (8.3) O Prof. Estevam consultou sobre a 
possibilidade de pagamento de passagem e diárias para professor do exterior para 
ministras disciplinas e palestras no Programa. A secretaria do Programa irá verificar a 
possibilidade do pagamento das passagens e diárias.” Para constar eu, Marcelo Greco, 
lavrei a presente errata, que será submetida à apreciação dos senhores membros do 
Colegiado 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, 02 de maio de 2022.  
 
Errata aprovada na reunião 347. 
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ESTRUTURAS
LISTA DE PRESENÇA DA 347ª REUNIÃO DO COLEGIADO

 

1. Prof. Felício Bruzzi Barros (Subcoordenador);

3. Prof. Estevam Barbosa de Las Casas;

4. Prof. White José dos Santos

5. Bruno Marani Siciliano (representante discente)

6. Luciell de Souza Castro (secretário).

 

 

Belo Horizonte, 02 de maio de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Estevam Barbosa de Las Casas, Diretor(a), em
04/05/2022, às 14:43, 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, Subcoordenador(a), em
04/05/2022, às 14:48, 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 05/05/2022, às 09:38, 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 Bruno Marani Siciliano, Usuário Externo, em 05/05/2022,
às 12:24, 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 Luciell de Souza Castro, Assistente em Administração, em
17/05/2022, às 16:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1431723 e
o código CRC DAB066F7.
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