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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ESCOLA DE ENGENHARIA

PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ESTRUTURAS

ATA DA 353ª REUNIÃO DO COLEGIADO DE COORDENAÇÃO DIDÁTICA DO PROGRAMA DE
PÓSGRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ESTRUTURAS DA UFMG REALIZADA EM 21 DE JULHO DE

2022. 

Aos vinte e um dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às dezessete 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 terceira reunião, à qual
compareceram os Professores: Leandro Lopes da Silva, Samuel Silva Penna, Marcelo Greco, White José
dos Santos. Verificada a existência de quórum, o Senhor Presidente declarou aberta a sessão que teve
como pauta única: (1) HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO DE MESTRADO 2°/2022.
Reunião: A Comissão de Seleção de novos alunos para o curso de mestrado do Programa de Pós-
Graduação em Engenharia de Estruturas da UFMG, formada pelos professores Roque Luiz da Silva
Pitangueira (Presidente), Leandro Lopes da Silva e Rodrigo Barreto Caldas, reuniu-se nos dias 18 a 21 de
julho de 2022 para selecionar os candidatos inscritos para o mestrado, conforme Edital publicado em 19
de novembro de 2021. No dia 18 de julho, às 09:00, deu-se início a primeira etapa do processo sele�vo
com a aplicação da prova específica de conhecimentos aos candidatos, cuja correção foi realizada pela
Comissão a par�r do dia seguinte. Após a correção da prova, classificaram-se para a segunda etapa do
processo sele�vo sete candidatos com graduação em engenharia, que alcançaram nota maior ou igual a
60 pontos, conforme Edital. Na segunda etapa do processo sele�vo, a Comissão analisou o Histórico
Escolar dos candidatos classificados na primeira etapa. Foram classificados os mesmos sete candidatos,
que alcançaram nota maior ou igual a 70 pontos, conforme Edital. Na terceira etapa do processo sele�vo,
a Comissão analisou, conforme critério estabelecido no Edital, o Curriculum Vitae e a documentação
comprobatória apresentados pelos sete candidatos classificados na segunda etapa. Os sete candidatos
foram classificados, tendo alcançado nota igual ou superior ao mínimo de 20 pontos exigidos pelo Edital.
Não houve candidatos com graduação em área dis�nta da engenharia. Assim, a Comissão de Seleção
considerou aprovados, para o curso de mestrado, os sete candidatos que ob�veram nota final igual ou
superior a 65 pontos, conforme especificado no Edital, todos com graduação em engenharia, sendo um
autodeclarado negro. Foram reprovados seis candidatos, dos quais, dois não compareceram para
realização da prova específica de conhecimentos. Candidatos classificados e aprovados em ampla
concorrência: 1° Lucas Almeida Botelho, 2° Mateus Mar�ns Marinho, 3° Ângelo Almeida Freitas, 4° Felipe
Cassiano Fernandes Chagas, 5° Daniel Maia Silva, 6° Amanda Laureano Raso. Candidatos classificados e
aprovados autodeclarados negros: 1° Dabdon Conceição Nascimento. Candidatos reprovados: Pedro Davi
Gedeão Ferreira dos Santos, Frederico Duarte Baião Pessoa, Ithalo Bruno Vilela Bueno, Luiz Gustavo
Machado Júnior, Ailton Queiroz Junior e Nayara de Oliveira Silva. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente franqueou a palavra e dela ninguém tendo feito uso, encerrou a 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 355ª
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, 21 de julho de 2022. 

LISTA DE PRESENÇA DA 355ª REUNIÃO DO COLEGIADO
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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
29/08/2022, às 14:27, 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 29/08/2022, às 15:03, 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 29/08/2022, às 15:05, 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
29/08/2022, às 20:34, 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 30/08/2022, às 06:46, 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 Leandro Lopes da Silva, Subcoordenador(a), em
30/08/2022, às 10:27, 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 1716169 e
o código CRC B5DFC0EA.
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