
ATA DA 344ª REUNIÃO DO COLEGIADO DE COORDENAÇÃO DIDÁTICA DO PROGRAMA DE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ESTRUTURAS DA UFMG REALIZADA EM 11 DE 
FEVEREIRO DE 2022. 
 
Aos onze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, 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 quarta reunião, à 
qual compareceram os Professores: Carlos Alberto Cimini Júnior, Felício Bruzzi Barros, Lapo Gori, 
White José dos Santos. O representante discente Raphael Nonato Cabana Vieira não participou 
da reunião por problema de conexão da internet. 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) Distribuição de Bolsas de Mestrado da FAPEMIG. (4) Pedido de Trancamento de 
Disciplina de aluna de Mestrado não bolsista. (5) Pedido de Trancamento Total de aluna de 
Doutorado não bolsista com justificativa. (6) Pedido de Prorrogação de Prazo para Qualificação 
de aluna de Doutorado bolsista. (7) Pedido de Trancamento de Disciplina de aluno de Mestrado 
bolsista. (8) Resultados Parciais da Comissão de Autoavaliação. (9) Pedido de montagem de 
Banca de Defesa de Doutorado. (10) Assuntos Diversos. Reunião: (1) INFORMES. (1.1) O senhor 
presidente informou que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação reiterou, por meio do Ofício Circular 
1/2022/PRPG/GAB-UFMG, o retorno do ensino presencial integralmente a partir do primeiro 
semestre de 2022. (1.2) O Prof. White informou que o projeto, que teve a anuência do Programa 
registrada na Ata da 342ª reunião do Colegiado, intitulado “Reciclagem de máscaras faciais de 
uso único COVID-19 para confecção de produtos cimentícios a serem empregados na construção 
civil” referente a chamada do Edital nº 12/2021 da CAPES foi aprovado e ainda não se tem 
informação sobre a quantidade de bolsas. (1.3) Prof. Marcelo comunicou que a decisão de 
prorrogação de data de vínculo de todos os alunos para 30 de junho, decidido na 342ª reunião 
do Colegiado, não foi registrado na ata da reunião. Como solução, acordou-se que uma errata 
seria preparada para ser aprovada em uma próxima reunião. (2) APROVAÇÃO DE ATA DE 
REUNIÃO. A ata da reunião 343ª foi aprovada por unanimidade. (3) DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS 
DE MESTRADO DA FAPEMIG. O Prof. Lapo foi contemplado com uma bolsa de mestrado da 
FAPEMIG que obteve pelo Edital de Demanda Universal em 2021 e solicitou diretrizes de 
critérios do Colegiado para implementação da bolsa. Após discussão, o Colegiado definiu que 
apenas no caso de bolsas provenientes de projetos individuais dos docentes, o critério para 
implementação da bolsa será definido pelo professor desde que o aluno atenda aos requisitos 
de alunos regulares descritos no Regulamento do Programa e não será necessário atender a 
Resolução 02/2018 referente a concessão e manutenção de bolsistas do Programa. Foi aprovado 
por unanimidade. (4) PEDIDO DE TRANCAMENTO DE DISCIPLINA DE ALUNA DE MESTRADO 
NÃO BOLSISTA. Antes da análise da solicitação, o Prof. Cimini propôs que os itens 4 a 7 fossem 
aprovados sem discussão. Foi aberta votação e a proposta foi recusada com 4 votos contra e um 
favorável. O pedido foi então apresentado. A aluna de mestrado Natália Baêta Vieira Lima 
solicitou o trancamento da disciplina EES-833-Método dos Elementos Finitos e o orientador Prof. 
João Paulo manifestou estar de acordo com a solicitação. Após discussão, o Colegiado aprovou 
o trancamento por unanimidade. (5) PEDIDO DE TRANCAMENTO TOTAL DE ALUNA DE 
DOUTORADO NÃO BOLSISTA COM JUSTIFICATIVA. A aluna de doutorado Thais de Oliveira 
Azevedo solicitou trancamento total de matrícula com justificativa. Após análise da solicitação, 
o Colegiado indeferiu o pedido com quatro votos contra e um favorável pelo fato da aluna não 
ter apresentado uma justificativa consistente. O Prof. Cimini solicitou, em seguida, que seja 
realizada consulta à PRPG sobre a possibilidade de trancamento sem justificativa. (6) PEDIDO 
DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA QUALIFICAÇÃO DE ALUNA DE DOUTORADO BOLSISTA. As 
alunas de doutorado Cristiane Caroline Campos Lopes e Lívia Ramos Santos Pereira solicitaram 
prorrogação do prazo de defesa do exame de qualificação com a manutenção das respectivas 



bolsas. Após discussão, o Colegiado aprovou, por unanimidade, a prorrogação de defesa para o 
prazo de regulamentar de trinta meses com a manutenção da bolsa, em caráter excepcional 
devido à pandemia. Essa decisão foi estendida para todos os alunos bolsistas com entrada em 
2020. Ao final da discussão desse item, o Prof. Marcelo solicitou registrar em ata que repudia 
veementemente os termos utilizados pelo Prof. Cimini durante a discussão, em especial a parte 
na qual o referido professor diz que o Colegiado do Curso é hipócrita e ridículo. Afirmou ainda 
ter se sentido pessoalmente ofendido e que, para haver diálogo civilizado, é necessário respeito 
e educação nos órgãos colegiados. O Prof. Felício concordou com o ato de repúdio apresentado 
pelo Prof. Marcelo e lembrou ser recorrente esse comportamento do Prof. Cimini.  (7) PEDIDO 
DE TRANCAMENTO DE DISCIPLINA DE ALUNO DE MESTRADO BOLSISTA. O aluno de mestrado 
Aílton Candido solicitou o trancamento da disciplina Introdução à teoria da plasticidade com 
manutenção de bolsa, o que estaria em desacordo com o Art. 12 da Resolução PROPEEs 
02/2018, que estabelece critérios e procedimentos para a concessão e manutenção de bolsas 
de Mestrado e Doutorado. O referido aluno é bolsista do CNPq e o Colegiado já havia aprovado, 
na 339ª reunião, o trancamento da disciplina Computação Aplicada em Engenharia. Após 
discussão da solicitação, o Colegiado aprovou o trancamento da disciplina sem a possibilidade 
de manutenção da bolsa, com dois votos favoráveis, um contra e duas abstenções. (8) 
RESULTADOS PARCIAIS DA COMISSÃO DE AUTOAVALIAÇÃO. A Comissão irá apresentar os 
resultados na próxima reunião por estar próximo ao horário do final dessa reunião. (9) PEDIDO 
DE MONTAGEM DE BANCA DE DEFESA DE DOUTORADO. O aluno Anderson Renato Vobornik 
Wolenski solicitou designação de banca defesa de tese, sendo orientado pelo Prof. Rodrigo 
Guerra Peixoto e coorientado pelo Prof. André Luiz Christoforo. Título da tese “Abordagem 
Probabilística para Estimativa das Propriedades de Resistência e Rigidez visando o 
Dimensionamento de Estruturas de Madeira”. Membros sugeridos pelo orientador: Prof. Andre 
Luis Christoforo (UFSCar), Prof. Francisco Carlos Rodrigues (DEEs-UFMG), Prof. Tulio Hallak 
Panzera (UFSJ), Profa. Marília da Silva Bertolini (FAPESP), Prof. Maximiliano dos Anjos Azambuja 
(UNESP), Prof. Luis Eustáquio Moreira (DEEs-UFMG), Prof. Rodrigo Teixeira Santos Freire (UFSJ), 
Prof. Lourival Marin Mendes (UFLA). Discutida, a seguinte composição da comissão foi aprovada 
por unanimidade para a pré-defesa: Prof. Francisco Carlos Rodrigues (DEEs-UFMG) – presidente, 
Profa. Marília da Silva Bertolini (FAPESP), Prof. Maximiliano dos Anjos Azambuja (UNESP) e Prof. 
Lourival Marin Mendes (UFLA). Incluídos, para a defesa de tese, o orientador Prof. Rodrigo 
Guerra Peixoto e o coorientador Prof. André Luiz Christoforo. Suplentes: Prof. Luis Eustaquio 
Moreira (DEEs-UFMG), Prof. Rodrigo Teixeira Santos Freire (UFSJ) e Prof. Tulio Hallak Panzera 
(UFSJ). (10) ASSUNTOS DIVERSOS. Não houve assuntos diversos. 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 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, 11 de fevereiro de 2022. 
 
Ata aprovada na reunião 347. 
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Belo Horizonte, 02 de maio de 2022.
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