ATA DA 276ª 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 dez minutos do dia 19 de setembro 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; Luciano Cunha de Araújo Pimenta e Alessandro
Beda, representantes da área de Sinais e Sistemas; Frederico Gadelha Guimarães 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. Aguirre iniciou a reunião informando sobre
a dúvida do aluno Henrique Fantoni, que questiona se seria possível aproveitar uma
publicação em revista de divulgação para atender o critério de defesa do Programa. O
discente foi informado que isso não é permitido, com o que os membros do colegiado
concordaram. Em seguida o Prof. Aguirre comunicou dos valores disponíveis em caixa para
gastos, contudo, indicou que não há possibilidade de gastar a verba em virtude da
necessidade de haver pregão aberto e de, dentro da estimativa dos pregões, haver
possibilidade de abarcar as demandas do Programa; ou seja, será importante que doravante
nos preparemos melhor. Assim sendo, ele indicou a possibilidade de que sejam incluídos
participantes externos para bancas de dissertação e mais um membro externo em bancas de
qualificação; além disso, o Prof. Aguirre ficou de verificar a possibilidade de convidar
membros de fora do país para bancas de defesa de tese. Em votação os membros do
colegiado apoiaram a definição por unanimidade. 2. Requerimento de Credenciamento:
O Colegiado do PPGEE deferiu por unanimidade a solicitação de credenciamento do Prof.
Michel Bessani. 3. Discussão de definição de perfil de docentes colaboradores: O Prof.
Aguirre indicou que será necessário discutir os critérios para credenciamento de membros
colaboradores, uma vez que essa informação afetará os números do Programa. 4.
Credenciamento para Coorientação: Marcone deferido por unanimidade. O Prof.
Frederico Gadelha sugeriu que fosse possível lançá-los como participantes externos para
efeito de registro na plataforma SUCUPIRA. Os demais casos foram deferidos por
unanimidade. 5. Referendums online: Defesas de Tese: Foi referendada a banca
examinadora para a Defesa de Tese de Doutorado do aluno João Pedro Hallack Sansão
intitulada "Análise de Medidas Objetivas e da Percepção Auditiva da Soprosidade Vocal"
no dia 21/09/2018 composta pelos seguintes membros: Prof. Dr. Maurílio Nunes Vieira Orientador (UFMG); Prof. Dr. Hani Camille Yehia (UFMG); Prof. Dr. Adriano Vilela
Barbosa (UFMG); Profa. Dra. Ana Cristina Côrtes Gama (UFMG); Prof. Dr. Rafael
Michelin Laboissière (Université Grenoble Alpes); Prof. Dr. Miguel Arjona Ramírez
(USP). - Exames de Qualificação: Foi referendada a banca examinadora para a Defesa do
Exame de Qualificação de Doutorado do aluno Luiz Melk de Carvalho intitulada "Lentes
Intraoculares com Topologia Difrativa para Extensão Focal" no dia 16/10/2018 composta
pelos seguintes membros: Prof. Dr. Davies William de Lima Monteiro - Orientador
(UFMG); Prof. Dr. Lucas de Souza Batista (UFMG); Prof. Dr. Alberto Diniz Filho
(UFMG); Prof. Dr. Carlos Henrique Lauro (UFSJ). Foi referendada a banca examinadora

para a Defesa do Exame de Qualificação de Doutorado do aluno Everthon de Souza
Oliveira intitulada "Análise de Estabilidade de Controle Neuro-fuzzy Adaptativo" no dia
27/09/2018 composta pelos seguintes membros: Prof. Dr. Walmir Matos Caminhas Orientador (UFMG); Prof. Dr. Ricardo Hiroshi Caldeira Takahashi - Coorientador
(UFMG); Prof. Dr. Leonardo Amaral Mozelli (UFMG); Prof. Dr. Leonardo Antônio
Borges Tôrres (UFMG); Prof. Dr. Valter Júnior de Souza Leite (CEFET-MG). - Defesas de
Dissertação: Foi referendada a banca examinadora para a Defesa de Dissertação de
Mestrado do aluno Hugo Daniel Melo Ferreira intitulada "Equações Parabólicas no
Domínio do Tempo Aplicadas à Análise de Cobertura e Desempenho de Sistemas de
Comunicação Sem Fio em Terrenos Irregulares" no dia 26/09/2018 composta pelos
seguintes membros: Prof. Dr. Cássio Gonçalves do Rego - Orientador (UFMG); Prof. Dr.
Glaucio Lopes Ramos (UFSJ); Prof. Dr. Fernando José da Silva Moreira (UFMG); Prof.
Dr. Sandro Trindade Mordente Gonçalves (UFMG). Foi referendada a banca examinadora
para a Defesa de Dissertação de Mestrado do aluno Bruno de Carvalho Faria intitulada
"Contribuição ao Estudo da Degradação de Módulos de Potência: Medição da Tensão VCE
Integrada ao Gate Driver" no dia 01/10/2018 composta pelos seguintes membros: Prof. Dr.
Braz de Jesus Cardoso Filho - Orientador (UFMG); Prof. Dr. Porfírio Cabaleiro Cortizo
(UFMG); Prof. Dr. Thales Alexandre Maia (UFMG). 6. Requerimento de Trancamento
Total de Matrícula: O Colegiado do PPGEE deferiu por unanimidade a solicitação de
trancamento total do aluno Paulo Achtschin Ferreira. 7. Definição da comissão de
avaliação do processo seletivo do Mestrado 2019-1: O Colegiado indicou os professores
Alessandro Beda, Víctor Costa, Bruno Adorno, Sidelmo Magalhães, Maria Helena Murta
Vale, Ivan José da Silva Lopez, Davies William, Fernando Moreira, Michel Bessani,
Frederico Gadelha sob a presidência da professora Maria Helana. 8. Edital de Seleção do
processo seletivo do Mestrado com entrada em 2019-1: Mudanças item 6.3, divulgação
do resultado final em 05 de dezembro de 2018. O Prof. Aguirre sugeriu que os membros do
Colegiado avaliem a possibilidade de uma eventual redução no número de vagas de
mestrado a partir de 2020. Ademais, os membros do Colegiado alteraram o número de
vagas dessa próxima chamada para 80 alunos totais com 16 vagas reservadas para alunos
cotistas. Além disso, o Prof. Luciano sugeriu alterarmos os critérios de seleção, levando em
consideração uma diferenciação maior entre os diplomas dos candidatos, ou seja, haver
uma faixa de 40 a 60 pontos. O Prof. Leonardo sugeriu que houvesse uma especificação na
Resolução informando que serão utilizando indicadores governamentais para avaliação dos
diferentes diplomas. O Prof. Alessandro sugeriu que no futuro se considerasse a
possibilidade de exigir que os candidatos ao mestrado também tivessem que incluir um
esboço de projeto. 9. Resolução 04-2018 - Critérios para marcação de defesas de
Dissertação, Qualificação e Tese: O Prof. Aguirre comunicou que realizou uma alteração
nessa resolução, indicando que as publicações devem ser realizadas em revistas avaliadas
pelo Qualis CAPES ou com fator de impacto 1,5. Os professores Luciano e Ricardo
indicaram que o fator de impacto igual a 1,5 é elevado; não obstante o Prof. Ricardo
mencionou ainda que haverá casos em que o aluno já submeteu seu artigo e caso a
publicação tenha sido rebaixada ocasionará efeitos que, caso aplicados retroativamente,
impedirão a defesa. Em votação, o Colegiado deferiu por unanimidade as alterações à
resolução 01-2016 que define os critérios de seleção do processo seletivo do mestrado. 10.

Homologação do resultado do Doutorado Fluxo Contínuo: O Prof. Frederico relatou que
candidato Babaek veio indicado de um antigo Residente Pós-Doutoral do próprio PPGEE e,
apesar do plágio parcial detectado no plano de trabalho apresentado durante o processo
seletivo, o projeto é original e não houve, no seu entendimento, má fé por parte do
candidato. Após fornecer as explicações o Prof. Frederico Gadelha se absteve da votação e
retirou-se da sala. O Prof. Leonardo indicou que o posicionamento do parecerista
demonstra que o texto submetido, infelizmente, apresenta cópia de palavra por palavra de
um total de três parágrafos e, assim sendo, não há razão para uma avaliação diferente da
reprovação. Ademais, ele indicou que o ônus para candidato seria apenas de tempo, já que
ele poderia submeter nova candidatura após reescrever o texto. Em votação os membros do
Colegiado reprovaram a candidatura de Babaek Rezaei por 6 votos e uma abstenção. Os
demais candidatos foram homologados por unanimidade. 11. Auxílio CTPMAG: O Prof.
Aguirre apresentou a documentação apresentada pelos docentes Hani Camille Yehia e
Eduardo Mazoni Andrade Marçal Mendes que demonstra o acordo realizado no passado
com a Coordenação do PPGEE que as três bolsas de pós-doc do CTPMAG passariam a ser
do Programa, sendo que uma delas ficaria reservada para o CTPMAG. Desta feita, o
Colegiado deferiu a solicitação dos docentes supracitados por unanimidade. 12. Outros
assuntos: O representante discente Frederico recebeu um questionamento do aluno
Neemias sobre um pedido de aproveitamento de créditos; lhe foi comunicado que a forma
de avaliação desses pedidos sofreu alterações, sendo aprovadas diretamente pela
coordenação.
Não havendo mais nada a ser tratado, a reunião foi encerrada às 16:55.
Belo Horizonte, 19 de setembro de 2018.
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