ATA DA 255ª REUNIÃO DO COLEGIADO DE COORDENAÇÃO DIDÁTICA DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA DA ESCOLA DE
ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS.

Às quatorze horas e quinze minutos do dia 19 de outubro de dois mil e dezesseis, reuniram-se
os membros do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica,
Professores Rodney Rezende Saldanha, Coordenador do PPGEE; Braz de Jesus Cardoso
Filho e Silverio Visacro Filho, representantes da área de Engenharia de Potência; Bruno
Vilhena Adorno e Luciano Cunha de Araújo Pimenta, representantes da área de Sinais e
Sistemas; Adriano Vilela e Frank Sill Torres, representantes da área de Sistemas de
Computação e Telecomunicações. 1. Informes: O Prof. Rodney iniciou a reunião dando boas
vindas aos novos membros eleitos para representação no Colegiado do PPGEE.
Comunicou-se, ainda, que há sinais de que a CAPES possua recursos, apesar dos cortes que
devem ser realizados com relação às bolsas de produtividade. Finalmente, o Prof. Rodney
comunicou que recebeu um e-mail da CAPES relacionado aos temas-áreas de pesquisa no
país. O Prof. Luciano comunicou que o Residente Pós-Doutoral Daniel de Castro Medeiros,
foi indicado para premiação. 2. Requerimentos de (re)credenciamentos permanentes: As
solicitações dos professores Diogo Batista de Oliveira e Vinícius Mariano Gonçalves foram
deferidas por unanimidade. 3. Requerimentos de credenciamento para Coorientação: A
solicitação do professor Eduardo Mazoni foi deferida por unanimidade, assim o docente
Daniel de Castro Medeiros passa a coorientar o aluno Anísio Furtado Borelli. 4.
Referendums online: Defesas de Dissertação: Foi referendada a banca examinadora para a
Defesa de Dissertação de Mestrado do aluno Brenner Santana Rego intitulada "Path
Tracking Control of a Suspended Load Using a Tilt-rotor UAV" no dia 08/11/2016 composta
pelos seguintes membros: Prof. Dr. Guilherme Vianna Raffo - Orientador (UFMG); Prof. Dr.
Bruno Otávio Soares Teixeira (UFMG); Prof. Dr. Leonardo Antônio Borges Tôrres
(UFMG). Foi referendada a banca examinadora para a Defesa de Dissertação de Mestrado do
aluno Daniel Neri Cardoso intitulada "Adaptive Control Strategies for Improved Forward
Flight of a Tilt-rotor UAV" no dia 09/11/2016 composta pelos seguintes membros: Prof. Dr.
Guilherme Vianna Raffo - Orientador (UFMG); Prof. Dr. Fernando de Oliveira Souza
(UFMG); Prof. Dr. Armando Alves Neto (UFMG). Foi referendada a banca examinadora
para a Defesa de Dissertação de Mestrado do aluno Juan Camilo Fonseca Galindo
intitulada "Estudo de Métodos de Extração de Características Aplicados ao Problema da
Estimação da Posição de um Vant em Navegação Autônoma com Visão Computacional" no
dia 24/10/2016 composta pelos seguintes membros: Prof. Dr. André Paim Lemos Orientador (UFMG); Prof. Dr. Janier Arias García (UFMG); Prof. Dr. Cristiano Leite de
Castro (UFMG). Foi referendada a banca examinadora para a Defesa de Dissertação de
Mestrado do aluno Petrus Emmanuel Oliveira Gomes Brant Abreu intitulada "Projeto de
Sensores Virtuais e Estudo de Algoritmos para Estimação Online de Parâmetros em Dados
com Excitação Intermitente" no dia 26/10/2016 composta pelos seguintes membros: Prof.
Dr. Alexandre Rodrigues Mesquita - Orientador (UFMG); Prof. Dr. Bruno Otávio Soares
Teixeira - Coorientador (UFMG); Prof. Dr. Alessandro Beda (UFMG); Prof. Dr. Dimas
Abreu Dutra (UFMG). Foi referendada a banca examinadora para a Defesa de Dissertação de
Mestrado do aluno Walace da Silva Castro intitulada "Posicionamento Ótimo de Para-raios

em Linhas de Transmissão" no dia 27/10/2016 composta pelos seguintes membros: Prof. Dr.
João Antônio de Vasconcelos - Orientador (UFMG); Prof. Dr. Wallace do Couto Boaventura
(UFMG); Prof. Dr. Ivan José da Silva Lopes (UFMG); Prof. Dr. Lucas de Souza Batista
(UFMG). Prorrogações de Defesa de Tese: A solicitação do aluno Marco Aurélio foi
indeferida por unanimidade, logo, será indicado que ele deverá reingressar no PPGEE em
momento posterior, uma vez que a documentação apresentada para a solicitação de
prorrogação não foi considerada suficiente pelo Colegiado. O Prof. Lenin corroborou a
orientação dos demais membros, indicando que uma segunda solicitação de prorrogação
deveria ser direcionada à resolução de situações mínimas. As demais solicitações foram
deferidas por unanimidade. Foi deferida a solicitação de Prorrogação de prazo para Defesa de
Tese do aluno Alfred Gimpel Moreira Pinto, por 5 (cinco) meses; desta feita o aluno deve
apresentar sua tese até 10 de março de 2017. Foi deferida a solicitação de Prorrogação de
prazo para Defesa de Tese do aluno Rodrigo de Carvalho, por 6 (seis) meses; desta feita o
aluno deve apresentar sua tese até 10 de março de 2017. Foi deferida a solicitação de
Prorrogação de prazo para Defesa de Tese do aluno Guilherme Gomes da Silva, por 3 (três)
meses; desta feita o aluno deve apresentar sua tese até 31 de outubro de 2016. 5. Edital de
Seleção do DFC: Por um problema no servidor, nem todos os docentes puderam avaliar o
conteúdo do edital, assim sendo, solicitou-se que averiguássemos a questão e
confirmássemos a disponibilidade da documentação no Dropbox. O representante discente,
Frederico, informou que foram feitas sugestões para modificações no edital do Doutorado
Fluxo Contínuo de forma que o sistema de inscrição, bem como o texto do edital sejam claros
quanto à documentação que deve ser apresentada. Por unanimidade o Colegiado deferiu o
Edital de Seleção do DFC. 6. Solicitações de criação de disciplinas para 2017-1: A Prof.
Maria Helena indicou que a proposta da disciplina do Prof. Igor Amariz Pires tem pontos
semelhantes com outras disciplinas ofertadas com conteúdo semelhante; assim sendo,
selecionou-se a Prof. Wadaed como parecerista dessa disciplina. O Prof. Luciano será o
parecerista da disciplina do Prof. Leonardo Tôrres. O Prof. Frank será o parecerista da
disciplina do Prof. Davies. O Prof. Alair será o parecerista da disciplina do Prof. Henrique. 7.
Requerimentos de Aproveitamento de Estudos: O requerimento do aluno Waner Wodson
Aparecido Gonçalves Silva foi indeferido, pendente assinatura do orientador fornecendo o
seu de acordo à solicitação. As solicitações dos alunos Allysson Steve Mota Lacerda, Bráulio
Frances Barcelos, Geraldo Pereria de Souza, e Rodrigo Dias foram deferidas por
unanimidade. 8. Requerimentos de Dispensa de Créditos: As solicitações dos alunos
Daniel Medeiros Rocha, Everthon de Souza Oliveira, e Ricardo Erikson Veras de Sena Rosa
foram deferidas por unanimidade. 9. Solicitação de prorrogação de prazo para conclusão
da carga de créditos do Mestrado: O Prof. Rodney sugeriu que fosse encaminhado um
ofício indicando tanto ao docente orientador quanto ao discente, Sr. Tiago Abreu Freitas, que
o Colegiado foi favorável ao deferimento da solicitação, mas entende que, por se tratar de
aluno bolsista, há penalidades ao Programa uma vez que o aluno não poderá dedicar-se
somente à publicação do artigo em congresso e à dissertação. 10. Homologação do
Resultado do DFC: Deferidos por unanimidade. 11. Resultado da renovação da bolsa
PNPD-CAPES do bolsista Daniel de Castro Medeiros: O Prof. Luciano reforçou que o
residente Daniel de Castro Medeiros foi indicado para concorrer ao melhor artigo do
Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica. O Prof. Rodney sugeriu que lhe fosse
permitido renovar por mais 6 meses, pendendo a publicação dos artigos demonstrando,
inclusive, sua afiliação ao PPGEE-UFMG. O Prof. Frank questionou o fator de impacto das
publicações do aluno, ao que o Prof. Bruno relembrou a fala do Prof. Aguirre na última

assembléia do PPGEE indicando que o fator Qualis é importante para os Programas de
Pós-Graduação, mas não é importante para a avaliação do pesquisador, a quem compete a
avaliação dos melhores meios para publicação de seus respectivos artigos. O Colegiado
deferiu por unanimidade a proposta apresentada pelo Prof. Rodney. 12. Outros assuntos: O
Prof. Lenin comunicou sobre a Semana de Ciência e informou que os interessados devem
submeter até a próxima segunda-feira; preferencialmente com atenção às características
operacionais das respectivas apresentações; os seus projetos para serem acrescentados nas
apresentações da Escola de Engenharia.
Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada às dezesseis horas e vinte minutos.
Para constar, eu, secretário, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e demais
presentes.
Belo Horizonte, 19 de outubro de 2016.
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