ATA DA 283ª 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 oito minutos do dia vinte e dois de maio 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 Tôrres, Subcoordenador do PPGEE; Danilo Iglesias Brandão e Silvério Visacro
Filho, representantes da área de Engenharia de Potência; Luciano Cunha de Araújo
Pimenta e Alessandro Beda, representantes da área de Sinais e Sistemas; Davies William
de Lima Monteiro e Frederico Gadelha Guimarães, representantes da área de Sistemas de
Computação e Telecomunicações e Frederico Fernandes Afonso Silva, representante
discente.
1. Informes. Prof. Aguirre deu início à reunião passando a palavra ao representante
discente Frederico Fernandes que expôs sobre o documento elaborado por ele com o
auxílio da coordenação do Programa estabelecendo as Diretivas da Representação
Discente no Colegiado do PPGEE - UFMG, o qual será disponibilizado no site para
consulta. Foi citado também o ofício emitido pelo setor de Compras da Escola de
Engenharia sobre a solicitação de software de gerenciamento de banco de dados e
processos administrativos feita pelo PPGEE para atendimento às demandas do Programa.
O documento cita a importância do software para as atividades diárias da secretaria e
informa que, apesar de o PPGEE possuir atualmente um fornecedor para este serviço, a
Escola tem interesse em "verificar possíveis formas de contratar esse serviço
externamente". As decorrências desse ofício serão informadas nas próximas reuniões.
Outro assunto, descrito pela secretária do PPGEE, foi a proposta por parte de nove das
onze secretarias de Pós-Graduação que pertencem à Escola de Engenharia, da criação de
uma central de atendimento para docentes e discentes. Na proposta, o setor funcionaria
de 8 às 22h para atendimento de demandas mais simples como emissão de históricos e
declarações, acertos de matrícula, pedidos de aproveitamento, entre outros serviços da
pós graduação, e os servidores teriam carga horária diária de seis horas ao invés de oito,
como é atualmente. O projeto será enviado para a comissão responsável por avaliações de
jornada especial de 30 horas para servidores técnico-administrativos e responderá dentro
do prazo estabelecido para tal. O resultado será comunicado em reunião futura. O último
assunto dos informes foi a respeito do corte de bolsas da CAPES dos Programas de
Pós-Graduação. O PPGEE perdeu um total de seis bolsas: 3 de mestrado e 3 de
pós-doutorado (CAPES/PNPD), que não estavam implementadas. As primeiras estavam
ociosas, pois aguardavam serem convertidas em 2 bolsas de doutorado, como autorizado
pelo Colegiado e solicitado à PRPg. As três últimas aguardavam definição das linhas de
pesquisa que lançariam editais ainda este ano.
2. Homologação da Ata da 282º Reunião. Ata da reunião de abril foi homologada com 3
abstenções.

3. Requerimentos de credenciamento para coorientação. Prof. Antônio de Pádua Braga

solicitou o credenciamento do Prof. Luiz Carlos Bambirra Torres como coorientador do
aluno de mestrado Murilo Vale Ferreira Menezes e o Prof. Frederico Gadelha Guimarães
solicitou o credenciamento da Profa. Sílvia Grasiella Moreira Almeida como coorientadora
da aluna de doutorado Tamires Martins Rezende. Ambos os requerimentos foram
deferidos por unanimidade.
4. Homologações Doutorado Fluxo Contínuo. Os aprovados em maio foram: Daniel
Edilson de Souza, Lourenço Ribeiro Grossi Araújo e Rafael Mário da Silva. O resultado foi
homologado por unanimidade.
5. Referendums online: Dissertações de mestrado: Marcos Paulo Brito Gomes e Gustavo
Maia Ferreira. Exames de Qualificação: Luciana Rita Nicácio, Petrus Emmanuel Oliveira
Gomes Brant, Igor Almeida Baratta, Bruno Randazzo Baroni, Brayan Rene Acevedo
Jaimes, Rodrigo Farias Araújo, Luiz Alberto Queiroz Cordovil Júnior. Defesas de Tese: Luiz
Melk de Carvalho, Eduardo José de Araújo e Welyson Tiano dos Santos. Prorrogações de
defesa de Tese: Gustavo Oliveira Fortes. Prorrogações de defesa de Dissertação: Clayton
Guimarães de Almeida, Natália Antunes, Lara Toledo Cordeiro, Felipe de Oliveira Zanon,
Rodrigo de Abreu e Fabiano Viana Oliveira da Cunha. As bancas para as defesas e os
pedidos de prorrogação foram deferidos por unanimidade.
6. Requerimentos de dispensa e aproveitamento de estudos. Foram avaliados três
requerimentos. Primeiro: aluna Jermana Lopes de Moraes solicitou aproveitamento de
disciplina e o prof. Guilherme Augusto Pereira emitiu parecer sobre o requerimento, no
qual afirma existir relação apenas parcial com o que é oferecido no PPGEE. O parecer,
contrário ao aproveitamento, foi discutido pelos membros e sugeriu-se a dispensa desses
créditos, uma vez que há interseção entre a disciplina que a aluna cursou e a oferecida
pelo PPGEE. Segundo: Prof. Frank Sill pede dispensa de créditos para o aluno Daniel
Medeiros Rocha re-ingressante no mestrado (iniciou em 2015 e se desligou em 2017). O
aluno cursou disciplinas de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Ciência da
Computação e Bioinformática, todas na UFMG, cuja documentação foi vista pelos membros
e sugerida a dispensa de 17 créditos e a validação dos 8 créditos que ele já possuía no
histórico, integralizando os 25 créditos necessários para defesa. Terceiro: o Prof. Wallace
Boaventura pede dispensa de 8 créditos para o aluno de doutorado Danny Augusto
Tonidandel. Avaliando o histórico, um dos membros indicou que uma das disciplinas
precisaria somente de integralização ao invés de dispensa. A documentação foi avaliada e,
colocados em votação, os três pedidos foram deferidos com abstenção do Prof. Alessandro
Beda para o primeiro pedido, por ser orientador da aluna Jermana.
7. Registro de Residência Pós-Doutoral. O Prof. Cássio Gonçalves do Rego solicitou o
registro do aluno Cláudio Garcia Batista e o Prof. Braz de Jesus Cardoso solicitou o
registro do aluno Tomás Perpétuo Correa, ambos como Residentes Pós-Doutorais do
PPGEE. Foi emitido parecer da Prof. Maria Helena, no qual se manifestou favorável à
aprovação dos planos de trabalho. Ambos pareceres foram lidos pelo Prof. Luis Aguirre.
Colocados em votação, os dois pedidos de registro foram deferidos por unanimidade.

8. Requerimentos de trancamento total de matrícula. A aluna Maíza Mafra de Souza
solicitou trancamento do 1º e 2º semestres de 2019 por motivo de saúde. O Colegiado
convergiu a favor de permitir apenas o trancamento do 1º semestre e acompanhar a
situação a aluna, que poderá fazer requerimento semelhante em agosto caso não
apresente melhoras em seu estado de saúde e não consiga manter suas atividades. Foi
discutido também o pedido de trancamento do 1º semestre da aluna Mariana Chamon
Ladeira, no qual alega interesse em mudar de Estado por ter passado em concurso no Rio
de Janeiro. Em discussão, os membros consideraram que este não é um motivo para
trancamento, visto que não há previsão de retorno caso ela se adapte na outra cidade;
além disso, o trancamento do mestrado na UFMG não garante vaga no mestrado em outra
universidade. Em votação, foi deferido por unanimidade o pedido da aluna Maíza, e
indeferido por unanimidade o da aluna Mariana.
9. Prêmios CAPES e UFMG de Teses, Edição 2019. A Comissão designada pela Portaria
001/2019 do PPGEE, composta por Carlos Andrey Maia, Fernando José da Silva Moreira
e Eduardo Mazoni Mendes recebeu, dentro do prazo dado aos professores, duas
indicações de teses para avaliar. O parecer foi lido pelo Prof. Aguirre e nele o trabalho do
aluno Filipe Goulart Silva Mendes, intitulado “Permutation-based Optimization for the Load
Restoration Problem with Improved Time Estimation of Maneuvers”, foi considerado o
melhor indicado para concorrer aos dois prêmios. No entanto, o prof. Frederico Gadelha,
presente na reunião, informou ao Colegiado que indicou por email para a secretaria uma
terceira tese (apresentou cópia impressa), a qual, por algum problema de recebimento não
foi computada nessa avaliação. Ficou acordado então que a comissão refaria o trabalho
considerando a tese indicada pelo prof. Frederico, e que se aguardaria a emissão de novo
parecer para decidir como proceder à indicação.
10. Avaliação dos pedidos de criação de novas disciplinas para o segundo semestre
de 2019. As disciplinas "Tópicos Especiais em Engenharia de Potência: Armazenadores
de Energia", "Tópicos Especiais em Sinais e Sistemas: Lógica e Pensamento
Matemático" e "Tópicos Especiais em Engenharia de Computação e Telecomunicações:
Circuitos de Microondas", foram sugeridas respectivamente pelos professores Igor Amariz
Pires (com Thales Alexandre Maia), Bruno Vilhena Adorno e Hugo Hernandes Herrera,
este último que, por engano, submeteu apenas o formulário eletrônico e o não entregou
formulário impresso para ser disponibilizado na reunião. Colocados em votação, os três
pedidos foram aprovados por unanimidade.
11. Discussão sobre a Resolução 02/2019 do PPGEE, que tratará da distribuição de
bolsas PNPD/CAPES. Em reunião ocorrida em 2018 foram discutidas alterações na
resolução 03/2016 do PPGEE "Critérios para a distribuição das bolsas PNPD/CAPES do
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PPGEE) da EEUFMG". No entanto,
tais sugestões não constaram em ata à época e a elas não foi dado prosseguimento. O
Prof. Luis Aguirre fez as correções, disponibilizou previamente aos membros, e informou
que, caso o texto fosse aprovado, a nova resolução teria data de maio de 2019 e o
número trocaria de 03/2016 para 02/2019. As alterações foram aprovadas e homologadas
por unanimidade e serão disponibilizadas no site do Programa.

12. Revisão do item "Tabela I – Pontuação das atividades realizadas para candidatos
ao Curso de Mestrado", constante na Resolução 05/2018 do PPGEE. Foi explicado
que as Resoluções PPGEE nº 05/2018 e PPGEE nº 06/2018 estabelecem,
respectivamente, os critérios para seleção de candidatos ao curso de mestrado e
doutorado e que em novembro de 2018 foram realizadas alterações na tabela nomeada
"Pontuação das atividades realizadas para candidatos ao Curso de Doutorado" (Art 6º,
Tabela 3), constante na resolução 06/2018 (doutorado), porém a tabela que estabelece os
critérios para o mestrado não foi juntamente corrigida à época. Foram sugeridas então
alterações na tabela do mestrado que contém a pontuação atribuída a cada atividade, de
forma a permitir atribuir notas dentro de uma faixa, o que não é possível com a redação
atual. As alterações foram aprovadas por unanimidade, vigorarão a partir do processo
seletivo de 2020/1 e serão disponibilizadas no site com data e número atualizados em
momento oportuno.
13. Aprovação de orçamento do PPGEE. O prof. Luis Aguirre informou o recebimento do
recurso da CAPES na semana do dia 17/05 e expôs que o valor é equivalente ao recebido
em 2018 e a distribuição padrão é prevista da seguinte forma: material de consumo,
serviços pessoa jurídica, auxílio a estudantes e bolsistas PNPD (sem detalhamento).
Como em 2018 não houve tempo hábil para empenhar os recursos e parte deles acabou
sendo devolvida, sugeriu-se que todos os que pretendessem solicitar apoio financeiro em
algum momento do segundo semestre, encaminhassem o pedido à Secretaria ate o fim de
julho. Quanto aos itens que poderiam ser financiados, foi sugerido: 1) apoio a alunos de
mestrado para participação em eventos nacionais - um por ano -- (apenas diárias, por
restrição de rubrica da CAPES). Seriam pagas somente diárias, usando-se a tabela
disponibilizada no guia do aluno. 2) apoio a alunos de doutorado para participação em
eventos - um por ano - (apenas diárias, por restrição de rubrica da CAPES). Se for
nacional, os valores seriam os mesmos daqueles para o mestrado. Se o evento for
internacional, o valor estaria limitado a 3 mil reais, somente para diárias; 3) apoio a
docentes que não tenham taxa de bancada: até 3 mil reais (apenas diárias), se o evento
for internacional e ate 1,5 mil reais (apenas diárias) se o evento for nacional. Um evento
por ano. Para fazer jus ao auxílio, a apresentação de trabalho nos eventos é condição
necessária. O Colegiado propôs apresentar na reunião de agosto de 2019 um relatório do
que foi gasto, do que está em caixa, no intuito de verificar a necessidade de restringir ou
aumentar os gastos.
Outros assuntos. Em virtude do alto índice de requerimentos de aproveitamento de
estudos por parte de alunos cujo tempo decorrido da disciplina é superior ao estabelecido
pela atual resolução do Programa, discutiu-se os critérios necessários para aprovar tais
solicitações no PPGEE. De acordo com a Resolução 01/2006, para solicitar
aproveitamento, o tempo máximo decorrido da conclusão das disciplinas deve ser de: até
36 meses para disciplinas isoladas cursadas no PPGEE; de até 36 meses para disciplinas
cursadas nos Cursos de Especialização do PPGEE e de até 24 meses para disciplinas
cursadas em outros Programas de Pós-Graduação. Em discussão, os membros não
julgaram necessário aumentar ou diminuir estes prazos, mantendo a decisão de avaliar
inicialmente as condições de aproveitamento das disciplinas por conta do orientador do

aluno, em casos específicos com análise de um parecerista da área e em casos especiais
a apresentação ao Colegiado. Outro assunto tratado foi a oferta de vagas do PPGEE para
2020. Foi informado aos membros que 30/05 é a data-limite para solicitação online, à
PRPG, de abertura de vagas a serem oferecidas nos processos seletivos para mestrado e
doutorado nos 1º e 2º períodos letivos de 2020. Foi proposto ofertar o total de 100 (cem)
vagas para o mestrado (50 para o primeiro semestre e 50 para o segundo) e 70 (setenta)
vagas para o doutorado, fluxo contínuo. A sugestão foi aprovada por unanimidade.
Terceiro item foi o pedido do Prof. Reinaldo Martinez Palhares para financiamento da
vinda de professores estrangeiros para a UFMG no intuito de colaboração em projetos. O
coordenador do Programa, Prof. Luis Aguirre, optou por verificar mais detalhadamente a
possibilidade e retornar o assunto ao Colegiado em momento adequado.
Não havendo outros assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada às dezessete
horas e trinta e cinco minutos.
Assinaturas para homologação da ata da 283ª reunião do Colegiado do PPGEE:

Prof. Luis Antonio Aguirre ______________________________
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Prof. Guilherme Vianna Raffo ____________________________________________
Representante da área de Sinais e Sistemas;

Prof. Reinaldo Martinez Palhares________________________________________
Representante da área de Sinais e Sistemas;

Prof. Davies William de Lima Monteiro ___________________________________
Representante da área de Sistemas de Computação e Telecomunicações;

Prof. Lucas de Souza Batista ___________________________________________

Representante da área de Sistemas de Computação e Telecomunicações;

Frederico Fernandes Afonso Silva __________________________________
Representante discente.

