ATA DA 286ª 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 vinte e um de agosto de dois mil e
dezenove, reuniram-se na sala 2409 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; Seleme Isaac Seleme Júnior e Silvério Visacro Filho, representantes da
área de Engenharia de Potência; Guilherme Vianna Raffo e Reinaldo Martinez
Palhares, 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 iniciou a reunião relatando sobre
a solicitação de dispensa do aluno de mestrado Rafael César Nolasco de cursar a
disciplina EEE952 – Seminário A. O DRCA informou que não podia fazer a
dispensa por se tratar de uma disciplina obrigatória e não haver uma atividade de
origem realizada na UFMG ou fora. O coordenador sugeriu solicitar ao aluno a
realização de uma apresentação de seminário em data e sobre assunto
determinado pelo professor. O segundo assunto foi comentado sobre o professor
Fernando Henrique Silveira ter sido alçado a posição de Senior Member IEEE. 2.
Requerimento de trancamento total de matrícula da aluna Aretha Campos do
Carmo. Prof. Aguirre relatou o caso dessa aluna. O trancamento total por
motivo de saúde foi aprovado por unanimidade. 3. Requerimento de
prorrogação de defesa de tese de Rafaella de Souza Henriques. Após a
identificação de que o pedido de prorrogação de Tese foi indeferido na
reunião de colegiado de julho/2019 considerando a pendência do artigo,
atualmente a aluna conseguiu esse aceite do artigo e ela ainda tem vínculo
com a UFMG. Dessa forma, foi feita a votação, e por unanimidade, foi aceito o
pedido de prorrogação da aluna, que defenderá a tese em 29/08/2019. 4.
Análise de restrições dos alunos Ane Caroline Macedo de Oliveira, Rogério
Santos Pozza e João Francisco Cristeli do Vale. A aluna Ane Caroline Macedo
de Oliveira solicitou a 2ª prorrogação do prazo de defesa de dissertação.
Como a aluna não havia pedido licença-maternidade, o Colegiado aprovou
por unanimidade essa prorrogação. O aluno Rogério Santos Pozza havia tido
restrições na votação online porque membros da sua banca de defesa de tese
não são credenciáveis ao PPGEE. O membro da banca Alair Dias será
mantido, por ter conseguido a publicação de uma patente americana. Porém
essa banca será votada novamente online pelo Colegiado do PPGEE em que
será incluído um novo membro externo. Em relação a João Francisco Cristeli
do Vale, ele solicita 2ª prorrogação de defesa de tese alegando problemas de
saúde. O relator e um dos membros do Colegiado apontaram o fato de que
não havia documentação comprobatória (e.g. laudo médico) junto à
solicitação. Levantou-se a hipótese de que isso tenha sido proposital, pois o
discente pode não querer expor sua situação. Dessa forma, foi decidido que

Prof. Aguirre conversará com o aluno para verificar a situação. Após isso, o
Colegiado decidirá em relação ao caso. 5. Requerimento de aproveitamento
de estudos. Foi aprovado o requerimento de aproveitamento de estudos de
duas disciplinas isoladas feitas no DCC pelo aluno Breno Costa Dolabela
Dias. 6. Pedido de Rodrigo Ricco. Após a identificação de que o pedido de
prorrogação de Tese foi indeferido na reunião de colegiado de julho/2019
considerando a pendência do artigo, atualmente o aluno conseguiu o aceite
de um de seus artigos. Como seu vínculo com a UFMG ainda vigora até
30/08/2019, por meio de seu orientado, Prof. Bruno Teixeira, houve uma
consulta sobre a possibilidade de solicitar nova prorrogação, de um mês, e
para defesa. Dessa forma, foi indicado que o aluno poderá solicitar no
sistema a 2ª prorrogação de tese para final de setembro/2019 para análise e
votação pelos membros do Colegiado. 7. Referendums online: Dissertações
de Mestrado: Bernardo Lavall Marques, Rhonei Patric dos Santos. Exames
de Qualificação: Rafael Átila Silva, Daniele Menezes Ferreira, Juan José
Quiroz Omaña, Tamires Martins Rezende. Defesas de Tese: Petrônio Cândido
de Lima e Silva, Antonio Carlos Bana Chiella, Gustavo Oliveira Fortes.
Prorrogações de Dissertação de Mestrado: Luana Kruger Melgaço Pereira,
Andrey Guedes Chagas, Caio Henrique Duarte de Oliveira. Prorrogações de
Tese de Doutorado: Cassiano Rabelo e Silva, Listz Simões de Araújo. 8.
Pedido de prof. Frederico de dispensa da disciplina Seminários B. Em
relação ao aluno Omid Orang, ele já está fazendo a disciplina e há um outro
aluno o auxiliando a entendê-la. Além disso, o prof. Aguirre tem lecionado
uma parte do Seminários B em inglês. Portanto, decidiu-se que o Omid
continua assistindo às aulas da disciplina, e para o Babak Rezaei, será da
mesma forma quando ele fizer a matrícula na disciplina. 9. Homologações
Doutorado Fluxo Contínuo. Os aprovados em agosto foram: Amanda Botelho
Amaral, André Costa Batista, Douglas Chagas da Silva, Mozar Dênio da
Costa, Diane Conceição Rafael, Danielle Silva Gontijo. 10. Ajuste na
Resolução 04/2018. Deliberou-se excluir os §§3 e 4 do artigo 3º da Resolução
04/2018, além de acrescentar no final do §1 o seguinte trecho desse mesmo
artigo: “(...) dentro dos limites estabelecidos pelas normas gerais da UFMG.”
11. Credenciamento. A Comissão de Credenciamento relatou que os
docentes que atenderam aos critérios para serem indicados como docentes
permanentes são os seguintes: Bruno Otávio Soares Teixeira, Janier Arias
Garcia e Leonardo Amaral Mozelli. Os docentes que não atingiram os
critérios para serem permanentes, mas que podem ser colaboradores caso
seja possível, pois o número de docentes colaboradores é limitado, são:
Thiago Ribeiro de Oliveira e Luciano de Errico empatados em primeiro lugar,
Luciana Pedrosa Salles e Dalton Martini Colombo empatados em segundo
lugar e Hermes Aguiar Magalhães em terceiro lugar. Como somente há 2
vagas novas (deixadas por Bruno Teixeira e Leonardo Mozelli), permanece
como colaborador o professor Thiago Ribeiro de Oliveira e entram Luciano
de Errico e Dalton Martini Colombo. Este último foi escolhido em detrimento

da professora Luciana Pedrosa Salles, por ser mais novo. O critério de
desempate previsto na resolução é o de menor idade. Após isso, Prof. Aguirre
lembrou que professores colaboradores não podem assumir orientação. Os
resultados dos credenciamentos foram homologados. 12. Pedido do Prof.
Wallace Boaventura a respeito de componente de banca de exame de qualificação
de Danny Augusto Vieira Tonidandel. O prof. Wallace, através de e-mail, solicita
aprovação do Prof. André Koch Torres de Assis para participar da banca do aluno Danny
Augusto Vieira Tonidandel, considerando sua experiência acadêmica. Porém, o prof. André
não é credenciável no PPGEE por não possuir todos os critérios necessários. Tendo
analisado o cv Lattes, que lista mais de uma centena de artigos e dezenas de livros, o
Colegiado foi favorável à aprovação do prof. André para essa banca. Dessa forma, foi
sinalizado na reunião que o prof. Wallace pode solicitar no sistema a banca com o prof.
André. 13. Pedidos de coorientação e orientação. O pedido para professor Wallace do
Couto Boaventura ser coorientador do aluno Carlos Ermídio Ferreira Caetano e para prof.
Danilo Iglesias Brandão ser coorientador Israel Divan Lopes da Costa foram aprovados
por unanimidade. Depois dessa decisão, foram aprovadas as seguintes alterações de
orientação da aluna Daiana Sabina Alban Peñafiel do prof. Bruno Vilhena Adorno para o
prof. Leonardo Antônio Borges Tôrres, mantendo o prof. Bruno Adorno como coorientador,
e do aluno Breno Carvalho de Oliveira do prof. Felipe Campelo França Pinto para prof.
Eduardo Gontijo Carrano. O prof. Rodney Rezende Saldanha encaminhou pedido de
mudança de sua orientação do aluno Flávio Henrique Batista de Souza para o Dr. Adriano
Chaves Lisboa. O Colegiado entendeu que para assumir orientação no PPGEE uma
pessoa deve estar credenciada como professor pleno. Portanto, foi indeferido o pedido
dele pelo Colegiado. 14. Gastos do PPGEE. Prof. Aguirre apresentou os gastos desde
maio/2019, quando chegou o dinheiro para o gasto, até o final de agosto/2019. O valor
total que o PPGEE tinha era aproximadamente de 227 mil, sendo que 80 mil ficaram na
PRPG para pagar diárias e passagens das bancas. Dentro desses 80 mil, ainda há 61 mil.
Da outra parte cerca de 147 mil, sobraram 67 mil, sendo 20 mil para despesas
administrativas. O restante deste dinheiro (47 mil) fica uma parte para pagar a
manutenção do sistema de gerenciamento de dados e da página do PPGEE, o CAPG,
(cerca de 14 mil). Lembrando que ainda há o recebimento dos valores da disciplina
isolada (cerca de 16 mil). Destaca-se também que foi aprovada por unanimidade a
suspensão temporariamente a partir da 286ª Reunião de apoio às viagens (missões,
participações em conferências) dos professores do PPGEE para o exterior e de trazer
professores externos do exterior para o Brasil. Somente serão permitidas viagens
nacionais. Os alunos de doutorado continuarão tendo auxílio para viagens ao exterior até
3 mil reais. 15. Situação das bolsas do programa. Foram perdidas 2 bolsas do CNPq. A
única bolsa de mestrado que ainda havia foi atribuída ao aluno do prof. Michel, que era o
único aluno que estava indicado no sistema web do PPGEE. Porém, prof. Silvério e prof.
Raffo informaram que cada um tem demanda de bolsas de mestrado para seus alunos e
que estes não estariam ainda cadastrados no CAPG. 16. Outros assuntos. Prof.

Frederico pergunta a respeito do caso da dispensa de créditos de 8 créditos
de Breno Costa Dolabela Dias por ter recebido nota A em 4 matérias. O aluno
fez 3 disciplinas do DCC e 1 no PPGEE. Deliberou-se que um parecerista será
consultado, e após isso, o Colegiado votará o pedido.
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