
ATA DA 285ª 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 nove minutos do dia dez de julho de dois mil e dezenove, 
reuniram-se na sala 2405 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; Silvério Visacro Filho, representante 
da área de Engenharia de Potência; Luciano Cunha de Araújo Pimenta, representante 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. A reunião, 
presidida pelo Prof. Aguirre, teve início com a informação do cancelamento do exame de 
qualificação do aluno Juan José Quiroz, representante suplente dos discentes no 
colegiado - até então agendado para 15 de julho - devido a problemas familiares graves. 
Em seguida, foi relatado que a linha de pesquisa Inteligência Computacional alterou, em 
consequência de recurso apresentado, a classificação dos seus candidatos aprovados no 
mestrado. Com a retificação, os aprovados foram: Victor Marcius Magalhães Pinto, Ramon 
Gomes Durães de Oliveira, Paulo Pinheiro Junqueira, Pedro Vinícius Almeida Borges de 
Venâncio e Rafael Ramos Celestino Silva, nesta ordem. O último informe foi a reunião 
ocorrida dia dez de julho entre os coordenadores do PPGEE e o Diretor da Escola sobre 
as dificuldades enfrentados para arcar com os custos de manutenção do sistema CAPG 
utilizado pela secretaria, pagamento esse que deve ser realizado por meio do setor de 
compras da Escola de Engenharia. Em função do assunto, foi agendada nova reunião no 
dia dezesseis de julho com a Procuradoria Jurídica. 2. Homologação da Ata da 283º 
Reunião. A ata da reunião de junho foi homologada com duas abstenções. 3. 
Referendums online. Dissertações de Mestrado: Victor Ricardo Fernandes Miranda, Alan 
Cândido de Souza, Isternândia Araújo França, Matheus Bezerra Eiras da Silva, Cleber 
Arantes Amorim, Pedro Henrique Soares Vilela, Filipe Andersonn Teixeira, Ricardo de 
Magalhães Araújo, Thiago Martins Firmo. Exames de Qualificação: Arthur Noronha 
Montanari e Rafael Átila Silva. Defesas de Tese: Fidel Edson de Souza. Prorrogações de 
Dissertação de Mestrado: Frederico Eustáquio Guimarães Mendes. Prorrogações de Tese 
de Doutorado: Adrielle de Carvalho Santana, João Francisco Cristeli do Vale. À parte, 
foram discutidos os casos dos seguintes alunos: Felipe Roncalli de Paula Carneiro, o qual 
já possui uma prorrogação de prazo para dissertação concedida em 2018 e cuja defesa 
estava agendada pra dia 26 de julho, ainda sem aceite do artigo. O colegiado, em sua 
maioria e com fundamento em episódio semelhante ocorrido na reunião de junho, definiu 
que caso o aceite do artigo ocorra até 30/07 a defesa poderá acontecer. Caso contrário, o 
aluno será jubilado do Programa. Bernardo Lavall Marques, aluno de mestrado que 
também teve uma prorrogação de prazo concedida em 2018 e cuja defesa estava 
agendada para dia 02 de agosto. No entanto, por apresentar indisponibilidade por parte 
de um dos membros da banca e seu prazo para defesa ser 31/07/2019, solicitou ao  
Colegiado que autorizasse a defesa no dia 20 de agosto, data que atenderia a todos os 
membros da banca. Em votação, a prorrogação dos dias foi aprovada pela maioria. André 
Luiz Costa de Carvalho, aluno de doutorado que pede a segunda prorrogação de prazo 
para defesa de sua tese, ao que o Colegiado votou pelo indeferimento, segundo 
entendimento de que todos os pedidos de segunda prorrogação, seja de candidatos ao 
mestrado, seja de doutorado, deverão ser indeferidos a menos daqueles que constituírem 



casos excepcionais como tratamento médico prolongado, trancamento total, licença 
maternidade ou transferência por ser membro das Forças Armadas. O pedido de 
prorrogação do aluno João Francisco Cristeli do Vale não foi votado, pois gerou dúvidas 
que não puderam ser esclarecidas no momento e será discutido na próxima reunião. 4. 
Requerimento de trancamento total de matrícula do aluno Marcus Vinícius do 
Carmo Bastos. Aluno de mestrado, solicitou trancamento dos 2 semestres de 2019 por 
motivo de saúde, conforme declaração médica. Em votação, foi concedido apenas o 
trancamento do 1º semestre e acordado que caso o aluno necessite trancar também o 2º 
semestre será necessário fazê-lo durante o respectivo período, por meio de novo 
formulário e de laudos médicos atualizados. Decisão que foi aprovada por unanimidade. 5. 
Requerimento de dispensa de créditos de Samuel Pereira da Rocha. Sobre a 
solicitação do aluno de doutorado, o Colegiado entendeu que como as disciplinas foram 
cursadas e usadas para a integralização de créditos de mestrado, elas não devem ser 
aproveitadas para outro curso, no caso o doutorado. Em votação, a decisão do Colegiado 
pelo indeferimento foi unânime. 6. Definição do cronograma para o Edital PNPD. Nesse 
momento o Prof. Silvério Visacro se retirou e foi substituído pelo Prof. Walace Boaventura. 
O Prof. Aguirre comunicou a abertura de uma vaga para bolsista PNPD em virtude do 
desligamento antecipado do residente pós-doutoral Guilherme Costa Silva, cujo término de 
vínculo estava previsto para outubro/19. Sobre o cronograma para o edital, foram 
sugeridos os seguintes prazos: 14 dias para inscrições via postal (correios) e 21 dias para 
inscrições presenciais; 7 dias para análise da documentação pela banca e 3 dias para a 
divulgação do resultado; um período de recurso obrigatório de dez dias e a homologação 
prevista para a reunião que ocorrerá em 18 de setembro. As datas serão definidas e 
repassadas posteriormente. 7. Definição dos tutores para auxílio dos alunos 
ingressantes no mestrado em 2019/2. Foram sugeridos os nomes a seguir para 
atuarem como tutores nas respectivas linhas de pesquisa: Prof. Victor Flores para 
Compatibilidade Eletromagnética e Qualidade de Energia (CEQE); Prof. Thiago Oliveira 
para Engenharia de Potência (EP); Prof. Silvério Visacro para Sistemas de Energia Elétrica 
(SEE); Prof. Eduardo Mazoni para Modelagem, Análise e Controle de Sistemas 
Não-Lineares (MACSNL); Prof. Guilherme Raffo para Controle, Automação e Robótica 
(CAR); Prof. Frederico Gadelha para Inteligência Computacional (IC); Prof. Michel Bessani 
para Otimização (OT); Prof. Hugo Hernandez para Microeletrônica e Microssistemas 
(MeMs) e Prof. Ricardo Adriano para Antenas, Propagação de Ondas de Rádio e 
Eletromagnetismo Aplicado (APE). Em votação, os tutores sugeridos foram aprovados por 
unanimidade. 8. Critérios para alocação de recursos para professores pesquisadores 
visitantes. Item, sem votação, foi trazido à discussão no intuito de estabelecer critérios 
para a distribuição de recursos para os pedidos de auxílio por parte de professores do 
PPGEE para vinda de professores visitantes à UFMG. Foi unânime a exigência de que o 
convidado tenha pelo menos um trabalho atrelado à vinda (palestra, seminário, curso, 
banca, etc.). Pelo fato de ainda não haver relatório dos gastos do Programa até o 
momento, ficou acordado que não haveria limite mínimo ou máximo para a solicitação, 
sendo cada caso discutido pelo Colegiado, enquanto a secretaria faria um levantamento 
dos gastos até o momento. Até o momento foram aprovados os valores aproximados de: 
três mil e quinhentos reais para um convidado do Prof. Guilherme Raffo, oito mil reais para 
um convidado do Prof. Reinaldo Palhares e cinco diárias para Leonardo Luiz Portes dos 
Santos, convidado do Prof. Luis Aguirre. 9. Conversão de bolsas de Mestrado para 
Doutorado. Prof. Leonardo Torres recordou o pedido do PPGEE à Pró-Reitoria de 
Pós-Graduação, em maio, para a conversão de 3 bolsas de mestrado em 2 de doutorado, 



que não chegou a ser analisado pelo setor visto ao anúncio da suspensão de bolsas não 
alocadas pela CAPES ocorrido à época. Agora, em virtude do encerramento do semestre 
e consequentes defesas, houve a vacância de dezessete bolsas de mestrado da CAPES, 
ao que o Prof. Leonardo sugeriu fazer novamente um pedido de conversão, desta vez de 
seis bolsas de mestrado em quatro de doutorado e distribuir dez bolsas uma para cada 
linha de pesquisa, de forma imediata. Em votação, tanto a conversão das 6 bolsas quanto 
a distribuição das restantes foi aprovada por unanimidade. 10. Discussão sobre 
redistribuição de bolsas de mestrado para 2019/2 e novas formas de distribuição de 
bolsas de mestrado. Com a conversão das 6 bolsas de mestrado acordada no item 
anterior, foi colocada em discussão uma forma de distribuição das bolsas restantes, ao que 
foi sugerido fazer uma chamada às linhas de pesquisa para que cada uma indicasse um 
aluno de acordo com seus próprios critérios, sem no entanto alterar a pontuação da tabela 
de bolsas. A sugestão foi aprovada por unanimidade. 11. Outros assuntos. Primeiro item 
foi a solicitação do Prof. Eduardo Mazoni ao Colegiado para auxílio na compra de cinco 
dos vinte cilindros de gás Hélio necessários para o funcionamento do Laboratório do 
CTPMAG (Centro de Tecnologia e Pesquisa em Magneto Ressonância) até o fim do ano. 
Em carta, ele informa que cada cilindro tem cotação aproximada de oitocentos reais, o que 
totalizaria o valor de quatro mil reais. O Colegiado, entendendo a importância do 
funcionamento do setor, foi unanimemente favorável à solicitação do auxílio. Segundo item 
se referiu ao pedido feito pelo Prof. Victor Flores para dispensa do aluno de mestrado 
Rafael César Nolasco de cursar a disciplina EEE952 - Seminário A, cujo motivo é o fato de 
o aluno residir atualmente em outro estado, por motivos profissionais. Esclarecido que o 
aluno cumpriu todos os demais créditos necessários para a integralização no curso, o item 
foi votado e deferido por unanimidade. Terceiro assunto relatado foi o pedido da Profa. 
Luciana Pedrosa para custeio de 2,5 diárias para participação em evento nacional. Ela 
argumenta que apesar de não ser membro permanente do Programa, apresentará artigos 
de dois alunos da pós-graduação orientados por docentes do PPGEE. Em votação, o 
pedido de custeio foi aprovado por unanimidade.  
Não havendo outros assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada às dezessete 
horas e trinta e dois minutos. 
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