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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ESCOLA DE ENGENHARIA

PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ESTRUTURAS

ATA DA 357ª REUNIÃO DO COLEGIADO DE COORDENAÇÃO DIDÁTICA DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ESTRUTURAS DA UFMG REALIZADA EM 14 DE OUTUBRO DE

2022.

Aos quatorze dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, às quatorze 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 sé�ma reunião, à qual
compareceram os Professores: Leandro Lopes da Silva, Samuel Silva Penna, Marcelo Greco e White José
dos Santos. A convite da Coordenação e após aprovação dos membros presentes do Colegiado, os
discentes Fernanda Assunção Valim e Dabdon Conceição Nascimento também compareceram à reunião.
Ambos compõem a única chapa de candidatos à representação discente em consulta aos alunos, a ser
realizada antes da próxima reunião de Colegiado, Fernanda Valim como �tular da chapa e Dabdon
Nascimento como suplente. Verificada a existência de quórum, o Senhor Presidente declarou aberta a
sessão que teve como pauta: (1) Informes. (2) Aprovação de atas. (3) Aprovação de atos ad referendum
do Colegiado. (4) Homologação de atas de defesas. (5) Comissão para exame de qualificação de
doutorado. (6) Banca para defesa de dissertação de Mestrado. (7) Banca para defesa de tese de
Doutorado. (8) Solicitação de prorrogação de prazo. (9) Solicitação de trancamento. (10) Edital Processo
Sele�vo 2023/1°. (11) Formalização das ro�nas para marcação e realização de defesas de dissertação,
tese, projetos e Exame de Qualificação. (12) Nova proposta de redação para resolução que estabelece
critérios para os trabalhos obrigatórios de Elaboração de Projeto de Dissertação (EPD) e de Elaboração de
Projeto de Tese (EPT). (13) Assuntos diversos. Reunião: (1). Informes. (1.1) O Prof. Felício informou sobre
a realização do cadastro no TAC Carrefour realizada pelo Prof. Leandro Lopes da Silva, conforme decisão
tomada na 356° Reunião de Colegiado. (1.2). Também conforme definido na 356ª Reunião, a
Coordenação finalizou a solicitação de par�cipação no PDPG Emergencial de Consolidação Estratégica
dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu acadêmicos da CAPES. (1.3). O Prof. Felício relatou ter
recebido uma mensagem do Prof. Cimini sobre a possibilidade de viabilizar bolsas a alunos do PROPEEs
via projeto EMBRAPII. Uma solução proposta seria o pagamento como bolsas de estágio. Para isso,
porém, torna-se necessário que seja regulamentado o estágio como a�vidade curricular dos cursos de
mestrado e doutorado do PROPEEs. A Coordenação entrou em contato com a Assessoria Acadêmica da
Pró-Reitoria de Pós-Graduação para melhor se instruir sobre esse assunto. Assim que es�ver mais bem
informado a respeito, o Prof. Felício pretende retornar com esse tema para o Colegiado.  (1.4) O Prof.
Marcelo Greco informou ter solicitado a transferência para a Coordenação do PROPEEs da �tularidade da
coordenação das bolsas do Projeto associado à Chamada CNPq Nº 07/2022 Apoio a Pesquisa Cien�fica,
Tecnológica e de Inovação: bolsas de mestrado e de doutorado – CICLO 2022. O Prof. Felício explicou que,
embora tenha recebido o respec�vo termo para assinar, ainda não conseguiu fazê-lo por problemas no
sistema do CNPq, mas que está em contato com o órgão para resolver essa pendência. (2) Aprovação de
atas. Aprovada por quatro votos favoráveis e uma abstenção a Ata da 356° Reunião de Colegiado. O Prof.
White José jus�ficou sua abstenção devido à ausência na referida reunião. (3) Aprovação de atos ad
referendum do Colegiado. (3.1) Man�da por unanimidade a dispensa de Estágio Docência, devidamente
jus�ficada, da aluna de doutorado Fernanda Assunção Valim. (3.2) Man�da por unanimidade a alteração
da comissão para atualização das disciplinas do PROPEEs, com a subs�tuição do Prof. Felício Bruzzi Barros
pelo Prof. Marcelo Greco. (4) Homologação de defesas. Homologadas por unanimidade as seguintes
defesas: Defesa de Tese de Doutorado do aluno Samir Silva Saliba; Defesa de Tese de Doutorado do aluno
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Willian Luiz Fernandes; Defesa de Projeto de Mestrado da aluna Beatriz Paiva Vaz de Melo; Defesa de
Exame de Qualificação de Doutorado da aluna Cris�ane do Bom Conselho; Defesa de Exame de
Qualificação de Doutorado da aluna Ariany Cardoso Pereira. (5) Comissão para Exame de Qualificação de
Doutorado. Re�rada de pauta por ausência de solicitação. (6) Banca para defesa de Dissertação de
Mestrado. (6.1) Tainan Medeiros Brandão, orientador Prof. Marcelo Greco (DEEs-UFMG). Título do
trabalho: “MODELAGEM COMPUTACIONAL DA COLUNA TORÁCICA EM IDADE INFANTIL: Avaliação da
Contribuição da Cifose Re�ficada no Possível Desenvolvimento da Escoliose Idiopá�ca do Adolescente.”.
Após discussão, a seguinte comissão foi aprovada por unanimidade: �tulares – Prof. Marcelo Greco (DEEs
– UFMG) (presidente), Prof. Estevam Barbosa de Las Casas (DEEs – UFMG), Prof. Robinson Esteves Santos
Pires (Escola de Medicina - UFMG) e Carlos Rodrigo de Mello Roesler (UFSC). Suplentes: Prof. Max de
Castro Magalhaes (DEEs-UFMG), Prof. Pedro Yoshito Noritomi (CTI) e Prof. Rudolf Huebner (DEMEC-
UFMG). (6.2) Álefe Freitas Figueiredo, orientador Prof. Roque Luiz da Silva Pitangueira (DEEs-UFMG).
Título do trabalho: “The Challenges of Concrete Cons�tu�ve Modelling Via Ar�ficial Neural Networks”.
Após discussão, a seguinte comissão foi aprovada por unanimidade: �tulares – Prof. Roque Luiz da Silva
Pitangueira (DEEs-UFMG) (presidente), Prof. Lapo Gori (DEEs-UFMG), Prof. Adriano Alonso Veloso (DCC-
UFMG) e Profa. Michèle Cris�na Resende Farage (UFJF). Suplentes - Prof. Afonso Lemonge (UFJF) e Prof.
Samuel Silva Penna (DEEs-UFMG). (7) Banca para defesa de tese de Doutorado. Re�rada de pauta por
ausência de solicitação. (8) Solicitação de prorrogação de prazo. (7.1) Aprovada por unanimidade a
solicitação de prorrogação de prazo para defesa da aluna Caroline Mar�ns Calisto. (7.2) Aprovada por
unanimidade a solicitação de prorrogação de prazo para defesa do aluno Guilherme Ribeiro Caetano.
(7.3) Foi indeferida a solicitação da aluna Luciana Teixeira Ba�sta. Conforme iden�ficado pelo Colegiado,
a revista em que seu trabalho foi publicado, ainda que tenha elevado JCR, está classificada em
Engenharias I como A2, conforme Qualis atualmente divulgado pela CAPES.  Não foi a�ngida, então, a
pontuação mínima para que o trabalho seja subme�do à defesa, conforme Resolução 04/2017. (7.4) A
solicitação de prorrogação enviada pelo aluno Peterson Araújo Quadros foi re�rada de pauta e será
analisada pelo Colegiado na Reunião agendada para o mês de dezembro. Para tal, deverá o aluno enviar
para a secretaria comprovante de submissão do ar�go dentro do prazo informado no cronograma
apresentado na 350° Reunião de Colegiado. (9) Solicitação de trancamento. (9.1) Foi indeferido por
unanimidade o pedido de trancamento apresentado pelo aluno Gabriel Rhein Signorelli. (9.2) Solicitação
de trancamento do aluno Daniel Maia: O Colegiado solicitou um atestado de um médico especializado,
informando as razões que o impedem de prosseguir com o mestrado no momento atual. (10) Edital
Processo Sele�vo 2023/1°. O Colegiado, em amplo debate, definiu o Edital de Seleção para 2023/1°.
(10.1) Será formalizado à Assessória Acadêmica pedido de atualização do Edital do Processo Sele�vo
referente a atual polí�ca de Cotas adotada. (10.2) Aprovada por quatro votos favoráveis e um voto
contrário a suspensão da prova escrita do Processo Sele�vo de Mestrado 2023/1°. (10.3) Reprovada por
quatro votos contrários e um voto favorável a suspensão da prova escrita (Dissertação) do Processo
Sele�vo de Doutorado 2023/1°. (10.4) Aprovada por unanimidade a manutenção do fluxo con�nuo dos
Processos Sele�vos de Mestrado e Doutorado. (10.5) Definido o período de 13 a 17 de fevereiro de 2023
para seleção do Mestrado. (10.6) Definido o período de 27 de fevereiro a 03 de março de 2023 para
seleção do Doutorado. (10.7) Realizadas adaptações nos baremas e ponderações das notas das etapas de
seleção.  (11) Formalização das ro�nas para marcação e realização de defesas de Projeto de Dissertação,
Exame de Qualificação de Doutorado, Dissertação de Mestrado e Tese de Doutorado. Aprovado por
unanimidade a proposta do manual para formalização das ro�nas para marcação e realização de defesas
de Projeto de Dissertação, Exame de Qualificação de Doutorado, Dissertação de Mestrado e Tese de
Doutorado. O texto em sua forma final ainda passará pela avaliação dos membros do Colegiado em
consulta a ser feita por e-mail. (12) Nova proposta de redação para Resolução que estabelece critérios
para os trabalhos obrigatórios de Elaboração de Projeto de Dissertação (EPD) e de Elaboração de Projeto
de Tese (EPT). Por questão de tempo, este item de pauta foi transferido para a próxima reunião. (13)
Assuntos diversos. (13.1) Pedido de orientação: Aprovado por unanimidade o pedido de orientação do
aluno de doutorado Felipe Pereira dos Santos pelo Prof. Lapo Gori. (13.2) Pedido de reconsideração: Foi
discu�da a posição do PROPEEs diante da avaliação posi�va feita pela CAPES rela�va ao Quadriênio 2017-
2020. Na Reunião Geral de Docentes, realizada no dia 07/10/2022, observou-se que Programa teria boas
chances de ter alcançado a nota 6, se não fosse a decisão da Área de Engenharias I de impedir o aumento
ou redução de nota em mais de um nível. O Colegiado entendeu, então, que, mesmo tendo encerrado o
prazo estabelecido pela CAPES, um pedido de reconsideração seria redigido e que a Pró-Reitoria de Pós-
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Graduação, seria consultada a respeito do envio desse pedido à Coordenação da Área de Engenharias I.
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 358ª 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, 14 de outubro de 2022. 

LISTA DE PRESENÇA DA 358ª REUNIÃO DO COLEGIADO

1. Prof. Felício Bruzzi Barros (Coordenador);

2. Prof. Leandro Lopes da Silva (Subcoordenador)

3. Prof. Marcelo Greco;

4. Prof. Samuel Silva Penna;

5. Fernanda Assunção Valim (Representante discente);

6. Luciell de Souza Castro (Assistente administrativo).

Documento assinado eletronicamente por Luciell de Souza Castro, Assistente em Administração, em
17/11/2022, às 08:37, 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 17/11/2022, às 09:36, 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
17/11/2022, às 11:21, 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 17/11/2022, às 12:40, 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
17/11/2022, às 16:08, 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 Fernanda Assunção Valim, Usuária Externa, em
01/12/2022, às 09:48, 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 1901857 e
o código CRC 9A0CFE9C.
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