
ATA DA 284ª 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 onze minutos do dia dezenove de junho de dois mil e dezenove, 
reuniram-se na sala 2305 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 Wallace do 
Couto Boaventura, representantes da área de Engenharia de Potência; Luciano Cunha de 
Araújo Pimenta e Reinaldo Martinez Palhares, representantes da área de Sinais e 
Sistemas; Andrea Chiuchiarelli representante da área de Sistemas de Computação e 
Telecomunicações e Frederico Fernandes Afonso Silva, representante discente. 
1. Informes. Prof. Aguirre deu início à reunião relatando sobre o abaixo-assinado feito por 
alunos da Escola de Engenharia e entregues ao Colegiado pelo representante discente 
Frederico Fernandes, no qual exigem o descarte adequado dos móveis destinados a 
desfazimento e deixados próximos aos laboratórios utilizados pelos alunos. A secretaria 
emitiu o ofício OF./PPGEE/149/2019 à Diretoria solicitando providências, porém antes que 
entregássemos o documento, os móveis haviam sido removidos de onde estavam e 
espalhados pelo corredor do bloco, durante o fim de semana. A Diretoria se propôs a 
encontrar os autores e tomar as providências. O segundo assunto foi a ausência de 
rubrica dos recursos recebidos no PPGEE para arcar com o conserto de um datashow 
enviado para manutenção na empresa Tecnosys no início de 2018, quando o programa 
ainda estava sob a coordenação do Prof. Rodney. Diante das opções oferecidas pela 
empresa de ou pagar para retirar o aparelho - devido ao longo tempo de guarda - ou 
pagar para consertá-lo, foi feita uma consulta aos docentes do PPGEE que poderiam 
auxiliar no caso, ao que o Prof. Antônio Braga solicitamente ofereceu-se para realizar o 
pagamento do conserto do aparelho via projeto (FCO) sob sua coordenação. Foi finalizado 
também o assunto dos Prêmios CAPES e UFMG de Teses: o prof. Frederico Gadelha 
indicou uma terceira tese a qual, por algum problema de recebimento no e-mail não foi 
computada na primeira avaliação da Comissão. Foi avaliada então a documentação 
referente às três teses defendidas em 2018 e o resultado convergiu para a indicação, por 
unanimidade, da tese intitulada "Permutation-based Optimization for the Load Restoration 
Problem with Improved Time Estimation of Maneuversautor" de autoria de Fillipe Goulart 
Silva Mendes, ou seja, mesmo com a indicação da terceira tese, o trabalho indicado 
inicialmente permaneceu como o melhor avaliado. 2. Homologação da Ata da 283º 
Reunião. Ata da reunião de número 283 foi homologada com abstenção do Prof. Reinaldo 
Martinez. 3. Requerimentos de alteração de orientação. Quatro requerimentos foram 
avaliados: Prof. Pedro Francisco Donoso solicita a transferência de orientação do aluno de 
mestrado Rhonei Patric dos Santos para o Prof. Thiago Ribeiro de Oliveira e também pede 
aprovação de seu registro como coorientador do aluno. Prof. Leonardo Antônio Borges 
Tôrres solicita aprovação da indicação do Prof. Alessandro Beda como coorientador do 
aluno de mestrado Adler Fonseca de Castro. Prof. Leonardo Tôrres solicita também 
aprovação da indicação dos Professores Alberto Resende De Conti e Sidelmo Magalhães 
Silva como coorientadores do aluno de doutorado Daniel Alves Costa; Prof. Wallace do 
Couto Boaventura solicita aprovação da indicação de Leonardo Henrique de Melo Leite 
como coorientador do aluno de mestrado Lucas de Godoi Teixeira. Sobre o primeiro 
pedido, foi observado que o Prof. Thiago está credenciado no PPGEE como colaborador e 
que sua aprovação como orientador seria apenas para a defesa do aluno, que será em 



breve. Os quatro requerimentos foram homologados com abstenção do Prof. Leonardo 
Torres para itens de interesse próprio. 4. Homologações Doutorado Fluxo Contínuo. Os 
aprovados em junho foram: Antônio Hamilton Magalhães, Daniel Almeida Godinho, Diogo 
Pereira Vilela Galo, João Henrique de Oliveira, Laís Abrantes Vitoi, Modesto Pereira 
Júnior, Renata Oliveira de Sousa, Rodrigo Cássio de Barros e Thales Francisco Mota 
Carvalho. O resultado foi homologado por unanimidade. 5. Referendums online: 
Dissertações de mestrado: Lara Hoffmann Sathler, Miguel Monteiro Costa, Felipe Augusto 
Costa de Oliveira, Adler Fonseca de Castro, Lucas de Godoi Teixeira e Lara Toledo 
Cordeiro. Exames de Qualificação: Maria Izabel Correa dos Santos, Daniel Alves Costa, 
Lucas Vinícius Ribeiro Alves, Erick Matheus da Siveira Brito, Lívia Maria Leite da Silva e 
Juan José Quiroz Omaña. Defesas de Tese: Camila Elias Almeida e Klenilmar Lopes Dias. 
Prorrogações de defesa de Dissertação: Franklin Meer Garcia Acevedo, Camilo Lelis Mota 
de Paula e Guilherme Cristiano Fraga. Prorrogações de Tese de Doutorado: João Paulo 
Ramos Gomes e Allysson Steve Mota Lacerda. 6. Solicitações de prorrogação em 
processo de avaliação. Foi apresentada aos membros uma lista com dezenove alunos 
que solicitaram prorrogação de prazo entre os dias 27 de maio e 15 de junho, para os 
quais a coordenação do Programa não indicou paecerista adhoc e consequentemente não 
foram votados pelos membros até o dia da reunião. Os professores Leonardo Torres e Luis 
Aguirre sugeriram uma aprovação geral desses pedidos a fim de permitir a matrícula dos 
alunos para o próximo semestre, cuja data limite é 05/07 sem, no entanto, deixar de 
tramitar as solicitações pelo acesso restrito para avaliação individual dos membros. Em 
caso de aprovação, haveria entre os listados a exceção do aluno Mozar Dênio, cujo prazo 
máximo para defesa foi excedido em março do ano corrente, o que resulta em exclusão de 
acordo com a Resolução 04/2018 do PPGEE: "[o aluno] que não obtiver sua aprovação no 
Exame de Qualificação no prazo máximo de 30 (trinta) meses será desligado do 
Programa". Em discussão, as solicitações foram aprovadas por unanimidade. 7. 
Solicitação de prorrogação de prazo dos alunos. Foram discutidos quatro pedidos. 
Paulo Azevedo Meijon Campolina: aluno de mestrado que solicitou prorrogação de 05 
meses e cujo pedido não foi deferido por se tratar do segundo requerimento desse tipo, 
sem aceite de artigo. Aline Rocha de Assis: consta erroneamente em seu registro que foi 
bolsista, motivo que a trouxe em discussão. Iniciou no curso em 2015/2 e é seu primeiro 
pedido de prorrogação, ao que o Colegiado convergiu pelo deferimento. Rafaella de 
Souza Henriques: trata-se do segundo pedido de prorrogação da aluna de doutorado, até 
o momento sem aceite do artigo submetido. Rodrigo Augusto Ricco, também aluno de 
Doutorado, solicita o segundo pedido de prorrogação para defesa de tese, também sem 
aceite de artigo. Em votação, foi deferido o requerimento da aluna Aline e para os demais 
ficou acordado que, caso houvesse aceite do artigo até o dia 04 de julho (um dia antes do 
término do prazo para matrícula), os pedidos seriam deferidos automaticamente. Caso 
contrário, seriam finalizados com o indeferimento. 8. Requerimentos de dispensa de 
créditos do aluno Rafael Wilson Soares Ladeira. O Prof. Antônio Braga pede ao 
Colegiado a dispensa de oito créditos do aluno Rafael tendo em vista seu aproveitamento 
"A" em 4 disciplinas cursadas em dois semestres (2017/2018). Em votação, a dispensa foi 
deferida por unanimidade. 9. Requerimentos de trancamento de matrícula. O aluno 
Rodrigo Andrade da Silveira cursa atualmente três disciplinas no PPGEE e apresenta 
requerimento de trancamento parcial pois informa não ter condições de conclusão de uma 
delas, por motivo de saúde. Em discussão, foi lembrado pelos membros que o prazo para 
requerimento de trancamento parcial de disciplinas se encerrou em 8 de abril e, por estar 
fora do prazo, foi sugerido orientar ao aluno que permanecesse apenas com as duas 



disciplinas que julga poder concluir, abdicando de uma delas. A aluna Elany Marinho 
solicita ao Colegiado o trancamento do primeiro e do segundo semestre de 2019, também 
por motivo de saúde. Em discussão, foi acordado que seria concedido apenas o 
trancamento do primeiro semestre e que, para o segundo, houvesse novo requerimento, 
com novos laudos/atestados. Em votação, a posição do colegiado para cada caso, como 
descrito, foi aprovada por unanimidade. 10. Homologação dos resultados do Processo 
Seletivo do Mestrado com entrada em 2019/2. Apresentadas as Portarias 014 e 
015/2019 com a listagem dos aprovados para ampla concorrência e cotistas, 
respectivamente, os resultados foram homologados por unanimidade. 11. Pedido de 
auxílio financeiro do Prof. Gustavo Medeiros Freitas e estudantes para participação 
em evento de competição. O Prof. Leonardo explicou brevemente sobre a competição 
Artificial Intelligence Robotic Racing (AIRR), evento no qual participaram cerca de 400 
equipes de todo o mundo. A equipe XQuad, formada por alunos de pós-graduação - dois 
do mestrado e dois de doutorado - e professores em Ciência da Computação e 
Engenharia Elétrica está agora em 8º lugar e é a única da América Latina a se classificar 
como finalista. O grupo então pede auxílio financeiro para custeio das passagens e diárias 
para as próximas etapas do evento. Em discussão, o Colegiado sugeriu aprovação do 
custeio de diárias até o limite de R$19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais), valor 
previsto na documentação enviada pela equipe. Em votação, o custeio das diárias para a 
competição foi aprovada com um voto contra. 12. Indicação de membros para a 
Comissão de Credenciamento de docentes no PPGEE. Foi acordado em 2018 que 
seriam abertos dois eventos (períodos) para credenciamento de docentes no ano de 
2019: o primeiro em fevereiro e o segundo em julho. O Prof. Aguirre explicou que quem 
está na categoria de colaborador pode pedir credenciamento permanente e que era 
preciso definir uma data para envio do arquivo XML dos currículos Lattes, bem como os 
membros da Comissão. Foram sugeridos para compor a Comissão de Credenciamento os 
nomes Luciano Cunha de Araújo Pimenta para presidente, Adriano Vilela Barbosa e 
Ricardo Caldeira Takahashi cujos nomes foram aprovados por unanimidade. A comissão 
terá um prazo de sessenta dias para conclusão dos trabalhos a partir do recebimento da 
Portaria. 13. Proposta de Resolução sobre distribuição de bolsas de Mestrado. Por 
sugestão do Prof. Frederico Gadelha em reunião antecedente, foi apresentada pelo Prof. 
Aguirre uma proposta de resolução com critérios para a distribuição de bolsas de mestrado 
por linhas de pesquisa e na sequência de notas em que os candidatos fossem aprovados. 
Foram lidos os parágrafos e discutidos os argumentos de cada membro representante de 
suas linhas. Alguns membros do colegiado sugeriram outros critérios que pareciam mais 
adequados. O item não foi votado e ficou solicitado aos membros do Colegiado que 
tragam para a próxima reunião propostas para uma melhor forma de realizar a atual 
distribuição de bolsas de mestrado. Outros assuntos. O Prof. Aguirre apresentou ao 
Colegiado um pedido de trancamento total por um semestre do aluno de mestrado 
Matheus Henrique Couto Bueno, vítima de um grave acidente ocorrido em maio deste 
ano. A documentação médica e o requerimento foram entregues por familiares pouco 
antes da reunião e, em votação, o pedido de trancamento foi deferido por unanimidade. 
Outro item foi sobre o apoio do PPGEE para o custeio de passagens e/ou diárias para a 
vinda de professores pesquisadores visitantes à UFMG. Foi pedido ao Colegiado, que 
considerasse questões referentes a limites de valores e possíveis critérios para subsidiar a 
análise dos pedidos. O assunto será retomado posteriormente. Não havendo outros 
assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada às dezessete horas e quarenta e cinco 
minutos. 
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