ATA DA 281ª 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 20 de março de dois mil e dezenove,
reuniram-se os membros do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Elétrica, Professores Luis Antonio Aguirre, Coordenador do
PPGEE; Leonardo Antônio Borges Torres, Subcoordenador do PPGEE; Danilo
Iglesias Brandão e Silvério Visacro Filho, representantes da área de
Engenharia de Potência; Guilherme Vianna Raffo e Alessandro Beda,
representantes da área de Sinais e Sistemas; Frederico Gadelha
Guimarães e Andrea Chiuchiarelli, representantes da área de Sistemas
de Computação e Telecomunicações; e Frederico Fernandes Afonso Silva,
representante discente. 1. Informes. O Prof. Luis Aguirre deu início
à reunião lembrando o caso de plágio ocorrido no segundo semestre de
2018 e informando que o processo aguarda data para realização da
advertência oral. Em seguida, comentou a demora por parte do DRCA para
registro dos alunos, os prejuízos causados por esse atraso e a falta
de previsão por parte do setor para conclusão da atividade. Mencionou,
por último que a seleção do mestrado para o 2º semestre de 2019 está
próxima e que as vagas ofertadas para cada linha de pesquisa devem ser
decididas o quanto antes e repassadas à coordenação do PPGEE para
formulação do edital. 2. Homologação das Atas 277, 278, 279 e 280. As
atas foram homologadas com a abstenção dos professores Silvério Visacro
e Alessandro Beda, por ausência em reuniões ocorridas em 2018.
3. Situação de livros disponíveis para doação à Biblioteca. Explicado
pelo Prof. Aguirre que os livros listados estavam no arquivo morto,
os membros foram consultados sobre a possibilidade de doação à
biblioteca da Escola de Engenharia. Colocada em votação, a doação foi
aprovada por unanimidade. 4. Referendums online: Exames de
Qualificação: Hudson Luiz Silva de Miranda. Defesas de Dissertação:
Thales Costa Silva. Prorrogações de Defesa de Dissertação: Gustavo Maia
Ferreira. Colocados em votação, todos os pedidos foram deferidos por
unanimidade. 5. Homologações Doutorado Fluxo Contínuo: Aprovados:
Márcia Luciana da Costa Peixoto, Henrique dos Reis Paula, Carlos
Eduardo Rodrigues Nogueira e Richard Alfonso Andrade Alfaro.
Reprovados (1ª ou 2ª etapa): Gustavo Vinícius Duarte (2ª etapa), João
Paulo Silva Dias (1ª etapa), Samuel Pereira da Rocha (1ª etapa).
Indeferidos pela secretaria devido à documentação estar incompleta:
Modesto Pereira Júnior, Fábio Cunha Correia, André de Freias Queles.
6. Requerimento de Alteração de Orientação: Prof. Davies William de
Lima Monteiro solicita passar a orientação de mestrado de Mateus
Gonçalves Silva ao Prof. Ricardo de Oliveira Duarte. O prof. Leonardo
informou que, com base no que estabelece o PPGEE, é vedada a orientação
de alunos por docentes cadastrados como colaboradores no Programa.
Dessa forma, colocada em votação, a alteração de orientação foi
indeferida por unanimidade.

7. Resolução sobre o uso da sala de servidores. Foi lida a proposta
de Resolução 01/2019 que estabelece regras para utilização das salas
2406 e 2407, onde estão hospedados os servidores do PPGEE e outros.
O Colegiado discutiu essas regras e determinou que as solicitações de
uso tanto para docentes do PPGEE quanto para docentes que pertençam
a outro departamento ou ainda para gabinetes provisórios devem passar
por Comissão para aprovação. O Colegiado foi unânime em aprovar os
termos da referida Resolução, cuja redação final será disponibilizada
pelo Prof. Aguirre, de forma a contemplar as observações discutidas
ao longo da reunião. 8. Pedido de anuência do Professor Jaime Arturo
Ramirez para oferecimento de Curso de Especialização em Engenharia de
Sistemas. Foi questionado pelos membros se precisaria haver
atualização na estrutura curricular do curso ou em alguma nomenclatura
para a oferta, uma vez que o curso foi criado em 2012 e até o momento
não foi ofertado. Outra questão levantada foi a possível exigência de
o coordenador do referido curso de Especialização ter que estar
credenciado no PPGEE. O Prof. Frederico tomou nota dos questionamentos
e retornará em reunião posterior com as respostas. 9. Pedido de dispensa
e aproveitamento do exame de qualificação da aluna Úrsula Vasconcelos
Abecassis. Analisada previamente a documentação apresentada pela
aluna, o pedido de dispensa de créditos e do aproveitamento do Exame
de Qualificação foi deferido por unanimidade. 10. Análise de Pedido
de Prorrogação do aluno: Reginaldo Vagner Ferreira. O Prof. Danilo
Iglesias contextualizou a situação do aluno e, com base nos pareceres
emitidos para o requerimento, o item foi colocado em votação e aprovado
com abstenção do Prof. Danilo, atual co-orientador do aluno. 11.
Solicitação de defesa de Tese do aluno Antônio Carlos Bana Chiella. Foi
incluído na pauta, a pedido do Prof. Guilherme Raffo, o pedido de defesa
de Tese do aluno Antônio Carlos Bana Chiella, que completa 48 meses
de doutorado em abril de 2019 e solicitou apresentação da Tese no mês
de maio do mesmo ano, sem, no entanto, possuir artigo aprovado para
publicação, apesar de já tê-lo submetido a um periódico da área. Tendo
discutido a solicitação cuidadosamente, o Colegiado entendeu que, como
o discente ainda não havia solicitado prorrogação de prazo, essa
alternativa fosse esgotada. Em votação, o Colegiado indeferiu a
solicitação e concedeu uma prorrogação de 5 (cinco) meses, período em
que o aluno aguardará resposta da Editora. 12. Levantamento sobre
Reestruturação das Linhas de Pesquisa do PPGEE/UFMG. O Prof. Leonardo,
responsável pelo levantamento, informou que a pesquisa ainda não
continha dados suficientes para verificação e por isso foi optado
discutir o item em reunião futura. 13. Outros Assuntos. Foi reforçado
com os presentes o repasse da quantidade de vagas de cada área
destinadas aos candidatos para entrada no mestrado no 2º semestre de
2019.
Não havendo outros assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada
às 17:10h.

Belo Horizonte, 20 de março de 2019.
Assinaturas para homologação da ata da 281ª reunião do Colegiado do
PPGEE:
Prof. Luis Antonio Aguirre ______________________________
Coordenador do PPGEE
Prof. Leonardo Antônio Borges Tôrres ______________________________
Subcoordenador do PPGEE

Danilo Iglesias Brandão ___________________________________________
Representante da área de Engenharia de Potência

Silvério Visacro Filho ___________________________________________
Representante da área de Engenharia de Potência

Guilherme Vianna Raffo ____________________________________________
Representante da área de Sinais e Sistemas;

Reinaldo Martinez Palhares________________________________________
Alessandro Beda (suplente)
Representante da área de Sinais e Sistemas;

Davies William de Lima Monteiro ___________________________________
Andréa Chiuchiarelli (suplente)
Representante da área de Sistemas de Computação e Telecomunicações;

Frederico Gadelha Guimarães _______________________________________
Representante da área de Sistemas de Computação e Telecomunicações;

Frederico Fernandes Afonso Silva __________________________________
Representante discente.

