ATA DA 342ª REUNIÃO DO COLEGIADO DE COORDENAÇÃO DIDÁTICA DO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ESTRUTURAS DA UFMG REALIZADA EM 03 DE DEZEMBRO
DE 2021.
Aos três dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, 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 segunda reunião,
à qual compareceram os Professores: Carlos Alberto Cimini Júnior, Felício Bruzzi Barros, Leandro
Lopes da Silva, White José dos Santos 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) Recredenciamento Docente 2022. (4) Programa de prova para o Edital de
Seleção 2022 e Montagem de comissões. (5) Solicitação de aluna de doutorado. (6) Pedido de
marcação de Exame de Qualificação. (7) Aprovação de Atas de reuniões (8) Assuntos Diversos.
Reunião: o senhor presidente deu boas-vindas à chapa eleita de representação do Colegiado
composta pelo Prof. White José dos Santos (titular) e pelo Prof. Hermes Carvalho (suplente),
manifestou agradecimento aos organizadores da 8ª Mostra PROPEEs que foi realizada com
sucesso e solicitou aprovação para alterar a ordem do item de aprovação das atas de terceiro
para o último, sendo aprovado pelo Colegiado. (1) INFORMES. (1.1) O diretor da Escola de
Engenharia informou que a regularização jurídica do Diretório Acadêmico (DA) está prestes a ser
finalizada. (1.2) A CAPES informou pelo Ofício 36/2021, de 24 de novembro de 2021, que a coleta
de dados da Plataforma Sucupira referente ao ano 2021 será retomada. (2) ATOS AD
REFERENDUM. (2.1) O Prof. White José dos Santos solicitou a anuência do Programa para
apresentação de projeto intitulado “Reciclagem de máscaras faciais de uso único COVID-19 para
confecção de produtos cimentícios a serem empregados na construção civil” à CAPES referente
a chamada do Edital nº 12/2021. O projeto será em parceria com o Prof. Rodrigo Barreto Caldas
e com as universidades federais de Juiz de Fora, Ouro Preto, Fluminense e Tocantins e estão
buscando ajuda de custo para as pesquisas e bolsas de doutorado para os alunos do PROPEEs.
(2.2) Alteração da oferta do curso de mestrado para fluxo contínuo no processo seletivo de 2022
com o objetivo de ter flexibilidade no cronograma da seleção. (3) RECREDENCIAMENTO
DOCENTE 2022. (3.1) O Prof. Ricardo Hallal Fakury informou sua decisão de aposentar-se no
início de 2022 e assim não solicitou o recredenciamento. O Colegiado registrou o
reconhecimento e agradecimento por toda contribuição do professor ao Programa. (3.2)
Solicitações de recredenciamento: após análise das solicitações, seguindo os critérios
estabelecidos pela Resolução 01/2021 de 12/07/2021 do PROPEEs, os professores Carlos
Alberto Cimini Junior, Estevam Barbosa de Las Casas, Felício Bruzzi Barros, Hermes Carvalho,
Marcelo Greco, Rodrigo Barreto Caldas, Rodrigo Guerra Peixoto, Roque Luiz da Silva Pitangueira,
Samuel Silva Penna e White José dos Santos tiveram os pedidos de recredenciamento, pelo
período de três anos, aprovados por unanimidade. (3.2.1) A solicitação de recredenciamento do
Prof. Francisco Carlos Rodrigues não foi aprovada, por unanimidade, por causa de
inconsistências nos dados informados na solicitação. (3.3) Solicitações de credenciamento de
Jovem Docentes Permanentes: após análise das solicitações, seguindo os critérios estabelecidos
pela Resolução 03/2021 de 12/07/2021 do PROPEEs, o pedido do Prof. Lapo Gori foi aprovado
por unanimidade. (3.3.1) O Prof. Leandro retirou-se da reunião para discussão de sua solicitação.
Após discussão, o Colegiado não aprovou a solicitação, por unanimidade, por não ter cumprido
o requisito de publicação. Decidiu-se ainda que o Prof. Leandro poderia apresentar um novo pedido
posteriormente de recredenciamento no mês de janeiro de 2022 assim que conseguir cumprir o requisito. O
Prof. Leandro retornou à reunião. (3.4) Solicitação de credenciamento: após análise da
solicitação do professor João Paulo Correia Rodrigues, seguindo os critérios estabelecidos pela
Resolução 02/2021 de 12/07/2021 do PROPEEs, o pedido de credenciamento foi aprovado por

unanimidade. (3.5) Solicitações de orientações: O Colegiado aprovou, por unanimidade, as
seguintes solicitações de orientação. (3.5.1) Prof. Carlos Alberto Cimini Junior: Roberto Antônio
da Silva Cardoso. (3.5.2) Prof. Lapo Gori: Gabriel Rhein Signorelli. (3.5.3) Prof. Rodrigo Guerra
Peixoto: Beatriz Borges Faria Fonseca. (3.5.4) Prof. João Paulo Correia Rodrigues: Beatriz Paiva
Vaz de Melo e Marcus César Quintão Araújo. (4) PROGRAMA DE PROVA PARA O EDITAL DE
SELEÇÃO 2022 E MONTAGEM DE COMISSÕES. (4.1) Após discussão, o Colegiado aprovou, por
unanimidade, o programa da prova para seleção de mestrado (documento anexo). (4.2) O
Colegiado constituiu, por unanimidade, as seguintes Comissões para o processo seletivo de
mestrado e de doutorado: (4.2.1) Comissão de elaboração da prova do processo seletivo de
mestrado composta pelos professores Hermes Carvalho, Rodrigo Barreto Caldas e Lapo Gori,
sob a presidência do primeiro. (4.2.2) Comissão do processo seletivo de mestrado composta
pelos professores Felício Bruzzi Barros, Leandro Lopes da Silva e Rodrigo Guerra Peixoto, sob a
presidência do primeiro, com suplência do Prof. João Paulo Correia Rodrigues. (4.2.3) Comissão
do processo seletivo de doutorado composta pelos professores Estevam Barbosa de Las Casas,
Samuel Silva Penna e White José dos Santos, sob a presidência do primeiro, com suplência do
Prof. Lapo Gori. (5) SOLICITAÇÃO DE ALUNA DE DOUTORADO. A aluna de doutorado Ariany
Cardoso Pereira, ingressante em 2021, solicitou o trancamento da disciplina Tópicos Especiais
em Engenharia de Estruturas IV: Estruturas Mistas de Aço e Concreto e matrícula na disciplina
Elaboração de Trabalho Final com a manutenção da bolsa sem o atendimento do requisito de
integralização de créditos no primeiro de ano do curso por motivo, relatado pela aluna, de saúde
mental e por dificuldades enfrentadas por consequência da pandemia. Após análise da
solicitação, o Colegiado aprovou, por unanimidade, o trancamento da disciplina Tópicos
Especiais em Engenharia de Estruturas IV: Estruturas Mistas de Aço e Concreto e matrícula na
disciplina Elaboração de Trabalho Final e decidiu que a manutenção da bolsa deve ser solicitada
perto do encerramento da bolsa em março de 2022 para nova análise do Colegiado. (6) PEDIDO
DE MARCAÇÃO DE EXAME DE QUALIFICAÇÃO. O Prof. Marcelo retirou-se da reunião por ser
parte interessada. O Colegiado analisou a solicitação de marcação de defesa de exame de
qualificação de doutorado do aluno Daniel Henrique Nunes Peixoto – orientador Prof. Marcelo
Greco. Título do projeto “Contribuição para o estudo de grandes deformações: comparação
entre medidas de deformação clássicas e proposição de novas medidas de deformação”.
Membros sugeridos pelo orientador: Prof. Armando Cesar Campos Lavall (DEES-UFMG), Prof.
Francisco Celio de Araújo (UFOP), Prof. Sérgio Persival Baroncini Proença (USP-São Carlos), Prof.
Felício Bruzzi Barros (DEES-UFMG), Prof. Estevam Barbosa de Las Casas (DEES-UFMG), Prof.
Ricardo Azoubel da Mota Silveira (UFOP), Prof. Edson Denner Leonel (USP-São Carlos), Prof.
Francisco de Assis das Neves (UFOP) e Prof. Daniel Nelson Maciel (UFRN). Discutida, a seguinte
composição da Comissão foi aprovada por unanimidade: Prof. Armando Cesar Campos Lavall
(DEES-UFMG) - presidente, Prof. Francisco Celio de Araújo (UFOP), Prof. Sergio Persival Baroncini
Proença (USP-São Carlos). Suplentes: Prof. Felício Bruzzi Barros (DEES-UFMG), Prof. Estevam
Barbosa de Las Casas (DEES-UFMG), Prof. Ricardo Azoubel da Mota Silveira (UFOP), Prof. Edson
Denner Leonel (USP-São Carlos), Prof. Francisco de Assis das Neves (UFOP) e Prof. Daniel Nelson
Maciel (UFRN). O Prof. Marcelo retornou à reunião. (7) APROVAÇÃO DE ATAS DE REUNIÕES. A
ata da 341ª reunião foi aprovada por unanimidade. A aprovação das atas relacionadas com
reuniões de gestões anteriores será tratada na próxima reunião do Colegiado. (8) ASSUNTOS
DIVERSOS. (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. 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, 03 de dezembro de 2021.
Ata Aprovada na 343ª reunião.

