
 ATA DA 317ª REUNIÃO DO COLEGIADO DE COORDENAÇÃO DIDÁTICA DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ESTRUTURAS DA 
UFMG REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2019. 
 
Aos dezenove dias do mês de março de dois mil e dezenove, às dezesseis horas, na 
sala 4120 do Departamento de Engenharia de Estruturas, sob a presidência do 
Professor Estevam Barbosa de Las Casas, Decano do Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia de Estruturas da UFMG, realizou-se a tricentésima décima sétima reunião, 
à qual compareceram os Professores: Felício Bruzzi Barros e Samuel Silva Penna e o 
representante discente convidado, com direito a voz, mas sem direito a voto, João Victor 
Fragoso Dias. Verificada a existência de "quórum", o Senhor Presidente declarou aberta 
a sessão que teve como pauta: 1- Homologação do resultado da seleção de doutorado. 
Reunião: (1) HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DA SELEÇÃO DE DOUTORADO. 
O senhor presidente agradeceu à Comissão Examinadora composta pelos professores 
Felício Bruzzi Barros (presidente), Carlos Alberto Cimini Jr, Estevam Barbosa de Las 
Casas, Francisco Carlos Rodrigues, Marcelo Greco, Rodrigo Guerra Peixoto pelo 
trabalho e dedicação no processo seletivo do doutorado, que teve um total de  21 
candidatos da ampla concorrência para o grupamento A e 2 candidatos para as vagas 
de ações afirmativas e 1 candidato para o grupamento B. No dia 13 de março, às 15h, 
deu-se início a primeira etapa do processo seletivo com análise dos projetos. Nos dias 
14 e 15 de março realizaram-se as arguições dos candidatos e nessa etapa foram 
aprovados 13 candidatos de ampla concorrência e 2 candidatos de ações afirmativas. 
Na segunda etapa, que consiste em análise do histórico escolar, todos os 15 candidatos 
foram aprovados para a terceira etapa, análise do currículo. Em resultado final, foram 
aprovados e classificados 8 candidatos e aprovado um candidato de ampla concorrência 
e aprovados e classificados 2 candidatos para as vagas de ações afirmativas. 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, 19 de março de 2019. 
 
Ata aprovada na 322ª reunião. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




