ATA DA 288ª 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 treze minutos do dia dezesseis de outubro 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; Danilo Iglesias Brandão e Silvério
Visacro Filho, representantes da área de Engenharia de Potência; Guilherme Vianna
Raffo, representante da área de Sinais e Sistemas; Davies William de Lima Monteiro e
Lucas de Souza Batista, representantes da área de Sistemas de Computação e
Telecomunicações e Frederico Fernandes Afonso Silva, representante discente.
1. Informes. Primeiro informe tratou da solicitação do Prof. Reinaldo Palhares para eleição
de um suplente da sua área de concentração no Colegiado, em substituição ao Prof.
Alessandro Beda. O edital foi revisado pela coordenação e aprovado com a programação
da eleição para o dia 29 de outubro, a homologação para dia 20 de novembro e o mandato
do suplente eleito com duração até maio de 2020, data vinculada ao término de mandato
do titular, Prof. Reinaldo Palhares. Segundo item foi o cancelamento da vinda dos
professores Antonio Ferramosca (Argentina) e Mohammed Chadli (França), por motivos
diversos. A solicitação foi aprovada pelo Colegiado em reuniões anteriores e o recurso,
que não chegou a ser utilizado, permanece no Programa. Terceiro: o Prof. Rodney
Saldanha pediu apoio do PPGEE para divulgação de evento, ao que a coordenação
consentiu esclarecendo aos presentes que o apoio não foi de cunho financeiro. Foi
relatado também o caso de Rafaella de Souza Henriques, aluna de doutorado que pediu
simultaneamente prorrogação de prazo e marcação de defesa de tese. A defesa obteve
aprovação do Colegiado com sete votos, e aconteceu dia 29/08/19 às 14 horas na sala
2240 (Engenharia Metalúrgica) e contou com os professores Rodney Saldanha como
orientador, Lucas de Souza Batista, Frederico Gadelha Guimarães, Petr Iakovlevitch Ekel,
Marcone Jamilson Freitas Souza e Rodrigo Cesar Pedrosa Silva. Como a homologação,
ainda não constava em ata devido ao fato de que a banca final foi aprovada pelo
Colegiado após a última reunião logo antes da defesa. O Prof. Guilherme Raffo assumiu a
palavra para sugerir que fosse exigido indicar um suplente em todas as bancas. O Prof.
Silvério também pediu a palavra e falou da quantidade de vagas concedidas para sua linha
de pesquisa nos processos seletivos de mestrado, quem têm sido menores nos últimos
semestres e sugeriu que pudéssemos remanejar as vagas que porventura não tenham
sido preenchidas entre as linhas de pesquisa. A autorização para o remanejamento será
solicitada à Pró-Reitoria de Pós-Graduação.
2. Homologação da Ata da Reunião nº 287 (setembro). Foi acrescentada neste item a
ata da reunião de agosto (nº 286), que carecia de ajustes. Com abstenção dos professores
Guilherme Raffo e Silvério Visacro para a ata de setembro, ambas foram homologadas.

3. Homologação Doutorado Fluxo Contínuo. A candidatura de Fellipe Fernandes

Goulart dos Santos foi homologada. Até o momento foram aprovados 36 candidatos no
processo seletivo do doutorado, cujas inscrições encerrarão dia 31/10/2019.
4. Requerimento de aproveitamento de estudos: Alan Neumann. O pedido do aluno
de doutorado foi avaliado pelo Prof. Janier Arias e o parecer foi favorável ao
aproveitamento de disciplinas cursadas no CI-Brasil em 2018, correspondentes a 4
disciplinas de 4 créditos. Em votação, o requerimento foi deferido por unanimidade.
5. Referendums online: Defesas de Tese: Fernando Gontijo Bernardes Júnior. Exames
de Qualificação: Frederico Fernandes Afonso Silva. Defesas de Dissertação: Arthur Viana
Lara. Prorrogação para defesa de Tese: Rafael Santin e Alan Mendes Marotta. As defesas
foram homologadas com abstenção dos membros Frederico Fernandes, para item de
interesse próprio e do Prof. Guilherme Raffo por ser orientador de Arthur Viana Lara. As
prorrogações, primeiras no histórico dos alunos, foram deferidas por unanimidade.
6. Definição da comissão de avaliação do processo seletivo Mestrado 2020/1. O
Colegiado sugeriu os nomes Leonardo Amaral Mozelli (MACSNL), Danilo Barbosa Melges
(EB), Gustavo Medeiros Freitas (CAR), para avaliação dos candidatos da Área de Sinais e
Sistemas; Ivan José da Silva Lopes (CEQE), Thales Alexandre Carvalho Maia (EP) e
Silvério Visacro Filho (SEE), para avaliação dos candidatos da Área de Engenharia de
Potência; Walmir Matos Caminhas (IC), Michel Bassani (OT), Jhonattan Cordoba Ramirez
(MeMs) e Andrea Chiuchiarelli (APE) para avaliação dos candidatos da Área de Sistemas
de Computação e Telecomunicações. Em votação, a comissão formada pelos nomes
indicados, sob a presidência do Prof. Walmir Matos, foi aprovada por unanimidade.
7. Requerimentos de credenciamento para coorientação. Dois requerimentos foram
avaliados: Prof. Danilo Iglesias Brandão solicita a aprovação do Prof. Alexandre Cândido
Moreira para atuar na coorientação da aluna de mestrado Bruna Rafaela Penido Conrado.
De acordo com Danilo, essa solicitação já havia sido feita ao Colegiado em 2018, ao que a
secretaria do PPGEE se comprometeu a verificar. Além desse, o Prof. Marcos Antônio
Severo Mendes solicita a aprovação do Prof. Frederico Ferreira Viana Matos para atuar na
coorientação do aluno de mestrado Herbert de Oliveira Ramos. Em votação, os
requerimentos foram aprovados por unanimidade.
8. Edital de Seleção de bolsista PNPD/CAPES. Com o término de vínculo do bolsista
Alcendino Cândido Jardim no fim de outubro, será necessária abertura de edital para novo
aluno e a próxima linha de pesquisa contemplada foi Compatibilidade Eletromagnética e
Qualidade de Energia - CEQE. A secretária do PPGEE informou que a data limite para
registro de novos alunos no DRCA é seis de dezembro e com base nesse limite
apresentou aos membros as possíveis datas para a realização da seleção: inscrições com
início em 24/10 e término em 07/11 (via postal) e 14/11 (presenciais), divulgação do
resultado em 21/11, prazo para recurso até 02/12, homologação em 04/12 (reunião
extraordinária) e envio da documentação do aprovado para registro até 06/12/2019. As
datas foram aprovadas por unanimidade.

9. Discussão sobre novos critérios para distribuição de bolsas de mestrado. O Prof.
Danilo iniciou com uma retrospectiva sobre a dificuldade de garantia ou de previsão de
data por parte do Programa para oferecer bolsa aos alunos e falou da necessidade de
uma nova metodologia para a distribuição de bolsas de mestrado. Em substituição ao atual
critério da pontuação dos docentes, foram sugeridas, por exemplo, a distribuição por linha
de pesquisa ou por cota para os melhores colocados na classificação final. Como houve
muita argumentação e necessidade de critérios mais específicos e detalhados, o
Colegiado propôs a criação de uma comissão para estabelecimento desses critérios, para
a qual foram indicados os professores Danilo Iglesias, Frederico Gadelha e Luciano
Pimenta, com prazo de 60 dias para entrega do resultado.
10. Outros assuntos. Professor Thales Maia solicita credenciamento para orientação de
teses, em função de ter concluído a orientação de dois trabalhos de mestrado, conforme
Regulamento do PPGEE. A solicitação foi aprovada por unanimidade pelo Colegiado. A
seguir a palavra foi passada ao Prof. Leonardo Tôrres, que descreveu com mais detalhes
aspectos da avaliação de meio termo promovida pela CAPES, bem como explicou a
necessidade de se realizar uma autoavaliação. Com relação a isso, o Prof. Luis Aguirre
esclareceu que a Diretoria da Escola de Engenharia em 11/10/2019 promoveu uma
reunião de Coordenadores de PPGs da Escola para discutir a questão. À ocasião o Prof.
Paulo Andery foi convidado pelo Diretor para fazer uma apresentação e delinear aspectos
básicos de um planejamento estratégico que pudessem ser aproveitados pelos PPGs. O
Colegiado sugeriu que o Prof. Luis Aguirre entrasse em contato com o Prof. Cheng Lin do
Departamento de Engenharia de Produção para verificar a possibilidade dele ou de algum
de seus alunos darem uma palestra sobre os primeiros passos a tomar. Houve um
período proveitoso de discussões e sugestões que deverão ser úteis no futuro próximo no
contexto da autoavaliação.
Não havendo outros assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada às dezessete
horas e trinta e minutos.
Assinaturas para homologação da ata da 288ª reunião do Colegiado do PPGEE:

Prof. Luis Antonio Aguirre ______________________________
Coordenador do PPGEE
Prof. Leonardo Antônio Borges Tôrres ______________________________
Subcoordenador do PPGEE
Prof. Danilo Iglesias Brandão ___________________________________________
Representante da área de Engenharia de Potência;
Prof. Silvério Visacro Filho ___________________________________________
Representante da área de Engenharia de Potência;

Prof. Guilherme Vianna Raffo ____________________________________________
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.

