
 

ATA DA 271ª 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 18 de abril de dois mil e dezoito, reuniram-se os 
membros do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Professores Luis 
Antonio Aguirre, Coordenador do PPGEE, e Leonardo Antônio Borges Tôrres, Sub-Coordenador 
do PPGEE; Braz de Jesus Cardoso Filho e Wallace do Couto Boaventura, representante da área de 
Engenharia de Potência; Luciano Cunha de Araújo Pimenta, representante da área de Sinais e 
Sistemas; Adriano Vilela Barbosa e Ricardo Luiz da Silva Adriano, representantes da área de 
Sistemas de Computação e Telecomunicações; contaram ainda com a presença do representante 
discente Frederico Fernandes Afonso Silva. 1. Informes: O Prof. Luis Antonio Aguirre iniciou a 
reunião informando a respeito da discussão realizada junto à PRPG sobre o Edital CAPES-PrInt. 
Dado que o Pró-Reitor sugeriu que seria importante a entrada do Programa no CAPES-PrInt, uma 
vez que ele julga fundamental a participação do PPGEE, pois ele considera que isso auxiliaria, 
inclusive, nas avaliações do Programa pela CAPES. Houve, desta feita, uma nova consulta aos 
membros do Colegiado, porém, não foi possível atingir consenso e, consequentemente, a resposta 
do Programa permanece negativa quanto ao ingresso no CAPES-PrInt. Em seguida, o Prof. Aguirre 
informou que a situação da aluna Natália Cristina Borges de Lima será discutida diretamente com a 
estudante, que chegou a entrar em contato com a Diretoria da Unidade. A reunião entre a 
Coordenação e aluna; da qual participarão o Coordenador, o Sub-Coordenador, a Secretária 
Fernanda Avelar Bretas, a aluna Natália Cristina e um acompanhante dela. Finalmente, ele 
apresentou o comunicado do aluno Pedro Augusto de Castro e Castro, coassinado pelo seu 
orientador, Prof. Seleme Isaac Seleme Júnior, de um estágio que será realizado na França entre 
setembro de 2018 até janeiro de 2019. 2. Requerimentos de (re)credenciamento: Identificou-se 
que há DOi nos artigos das solicitações feitas pelos docentes Igor Amariz Pires e Felipe Campelo 
França Pinto e, com isso, o Colegiado deferiu ambas. Contudo, o Prof. Aguirre sugeriu que seja 
feita uma nova discussão sobre a forma de contabilizar os artigos para evitar eventuais duplicidades 
na contagem dos artigos publicados. 3. Referendums online: Defesas de Tese: Foi referendada a 
banca examinadora para a Defesa de Tese de Doutorado do aluno Mateus Antunes Oliveira Leite intitulada 
"Construção de Modelos Reduzidos para Simulação Dinâmica e Otimização de Modelos Eletromagnéticos" 
no dia 24/04/2018 composta pelos seguintes membros: Prof. Dr. João Antônio de Vasconcelos - Orientador 
(UFMG); Prof. Dr. Benoit Delinchant - Orientador (UGA); Prof. Dr. Jean Michel Gichon (UGA); Prof. Dr. 
Stéphane Clénet (Paris Tech); Prof. Dr. Adroaldo Raizer (UFSC); Prof. Dr. Márcio Matias Afonso (CEFET-
MG), Prof. Dr. Ricardo Luiz da Silva Adriano (UFMG). - Exames de Qualificação: Foi referendada a 
banca examinadora para o Exame de Qualificação de Doutorado do aluno Edson Bernardes Ferreira Filho 
intitulada "Segregação Descentralizada em Exames de Robôs Heterogêneos com Uso de Abstrações" no dia 
19/04/2018 composta pelos seguintes membros: Prof. Dr. Luciano Cunha de Araújo Pimenta - Orientador 
(UFMG); Prof. Dr. Guilherme Vianna Raffo (UFMG); Prof. Dr. Leonardo Antônio Borges Tôrres (UFMG); 
Prof. Dr. Luiz Chaimowicz (UFMG); Dr. Heitor Judiss Savino (UFAL). 4. Homologação Doutorado 
Fluxo Contínuo: O Prof. Aguirre comunicou que há alguns casos envolvendo as avaliações dos 
candidatos de doutorado designados ao avaliador Felipe Campelo França Pinto, uma vez que ele 
não estava credenciado e havia solicitado sua remoção da Comissão no início do ano. Assim, o 
Prof. Aguirre indicou que esses casos estão sendo solucionados de maneira paleativa por ele 
mesmo. Desta feita, ele comunicou que o candidato Iuri Valente de Bessa foi adicionado à lista dos 
candidatos aprovados. Em votação o Colegiado homologou o resultado com uma abstenção e seis 
votos favoráveis. 5. Edital de Seleção de Mestrado 2018/2: Foi comunicado que os editais 
suplementares não serão publicados nesse momento em virtude de orientação da própria Pró-
Reitoria. Em votação o Colegiado deferiu o Edital por unanimidade. 6. Definição da Comissão de 



Seleção do Mestrado: O Colegiado nomeou como presidentes das respectivas linhas de pesquisas 
para o processo seletivo do Mestrado com entrada prevista para 2º semestre de 2018 os docentes 
Danilo Iglesias Brandão Victor Flores Mendes, e Fernando Henrique Silveira da Área de 
Concentração em EP; Danilo Melges, Eduardo Mazoni Andrade Marçal Mendes, e Armando da 
Área de Concentração em SS; Davies William de Monteiro Lima, Ricardo Luiz da Silva Adriano, 
Rodney Rezende Saldanha, e Cristiano de Castro Leite da Área de Concentração em SCT. 7. 
Orçamento do PPGEE via CAPES-PROAP: O Prof. Aguirre informou aos membros do 
Colegiado o valor total destinado ao PPGEE pelo CAPES/PROAP, que somam um montante no 
valor de R$ 227 mil. Como sugestão ele e o Prof. Leonardo Antônio Borges Tôrres indicaram a 
seguinte distribuição: R$ 80 mil para alunos do Curso de Mestrado participarem de Congressos; R$ 
80 mil para participação de membros externos em bancas de defesa; R$ 50 mil para viabilização da 
funcionária Fabíola Peroni; R$ 12 mil para manutenção do CAPG. Em discussão, definiu-se que 
será convocada uma Assembléia com o corpo discente do PPGEE para comunicar os valores. 
Finalmente, o Prof. Aguirre comunicou que o número de bolsas permanecerá inalterado na CAPES 
e no CNPq, sendo que pode haver uma perda somente nas bolsas FAPEMIG. Ele comunicou, ainda, 
a possibilidade de haver uma transferência de 3 bolsas de mestrado por 2 de doutorado, entretanto, 
essa realocação, após realizada, é irreversível. O Prof. Braz questionou se foi feito levantamento 
estatístico de quantas bolsas seriam necessárias para normalizar a situação da fila de espera, porém, 
tal levantamento não foi feito. Em votação o Colegiado deferiu por unamidade a troca de 3 bolsas 
de mestrado por 2 de doutorado o mais brevemente possível; sendo possível haver mais uma troca 
de bolsas de mestrado por bolsas de doutorado a partir de julho de 2018, caso a situação da fila de 
espera dos bolsistas do Curso de Doutorado não se normalize. 8. Apoio financeiro para 
participação em eventos: O Prof. Aguirre comunicou das solicitações de participação em eventos 
entregues por alunos e comunicou que somente serão atendidas as solicitações de alunos do 
mestrado, em conformidade com a previsão orçamentária indicada no item anterior. Em votação o 
Colegiado deferiu por unanimidade a indicação feita pelo Prof. Aguirre. 9. Discussão Resolução de 
Defesas: Em virtude das mudanças orçamentárias do Programa, o Prof. Aguirre sugeriu alteração da 
resolução de defesa visando a criação de uma alternativa a custo zero para que os alunos de 
Mestrado possam apresentar suas defesas via publicação de um artigo em periódico. Ademais, a 
proposta da nova redação da resolução de defesas, no caso dos alunos de doutorado, prevê ainda o 
corte da bolsa no caso dos alunos que percam o prazo do 24 mês para apresentação dos exames de 
qualificação. O Prof. Braz sugeriu que fosse previsto na nova resolução além da submissão, no 
mínimo, a resposta da primeira rodada de revisão. Em votação o Colegiado deferiu por unanimidade 
as alterações à resolução de defesas. 10. Outros assuntos: O Prof. Luis Antonio Aguirre consultou 
os membros do Colegiado em relação à aprovações ad referendum das solicitações de 
Trancamentos Parciais e Totais, bem como Aproveitamentos de Estudos e Dispensas de Créditos, 
que, sendo apresentados dentro dos critérios estabelecido pelo Programa, que o Colegiado o 
autorize a realizar aprovações ad referendum de modo que somente os casos especiais sejam 
trazidos à reunião do Colegiado. Em votação os membros do Colegiado deferiram a sugestão por 
unanimidade. Em seguida, o Prof. Aguirre apresentou a solicitação de trancamento total da aluna 
Luciana Rita Nicácio nesse 1º semestre de 2018 em virtude dela não ter conseguido liberação da sua 
universidade para realização de trabalho de campo em Viçosa. Em votação o Colegiado deferiu a 
solicitação com um voto contrário e cinco votos favoráveis. O próximo caso foi a solicitação de 
aproveitamento de estudos feita pelo aluno Miguel, que cursou disciplinas no CEFET-MG, via 
equivalência, assim sendo, o Prof. Aguirre consultou o Prof. Elson, responsável pela disciplina no 
PPGEE. O Prof. Elson indicou que não há equivalência e, portanto, a solicitação foi indeferida 
unanimemente. Finalmente, o Prof. Aguirre indicou que há três computadores que foram adquiridos 
pelo PPGEE para serem atribuídos, sendo que a indicação do Prof. Rodney seria que um dos 
computadores fosse para o DEE, outro para o DELT, com um último para determinação pelo 
Colegiado. Em votação os membros do Colegiado deferiram o encaminhamento dos equipamentos 
aos departamentos por unanimidade. O último computador será avaliado qual opção será mais 
favorável ao Programa. 



Não havendo mais nada a ser tratado, a reunião foi encerrada às 17:10. 
 

Belo Horizonte, 18 de abril de 2018. 
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