
ATA DA 292ª 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 quarenta e três minutos do dia dezenove de fevereiro de dois mil e 
vinte, reuniram-se na sala 2405 os membros do Colegiado do Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Elétrica, Professores Leonardo Antônio Borges Tôrres, 
Subcoordenador do PPGEE; Danilo Iglesias Brandão e Silvério Visacro Filho, 
representantes da área de Engenharia de Potência; Guilherme Vianna Raffo e Danilo 
Barbosa Melges, 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. Leonardo Torres deu 
início à reunião comunicando que o Programa ainda não recebeu a verba anual da 
CAPES e que, portanto, será necessário conter gastos com a compra de passagens e/ou 
diárias para participação de membros externos nas bancas, sugerindo a participação por 
videoconferência. Em seguida relatou a frequente falta de comunicação formal (via 
formulário próprio) por parte dos professores interessados em coorientar alunos do 
Programa, o que consequentemente tem gerado falhas de digitação na documentação 
das pastas de defesa. Terceiro informe foi a apresentação das disciplinas que ainda não 
possuem o número mínimo de inscritos (3 alunos) para sua viabilização, esclarecendo 
que as matrículas dos alunos que ingressaram no 1º semestre de 2020 no mestrado ainda 
não haviam sido concluídas, ou seja, os números sofrerão alterações. 2. Aprovação da 
Ata da 291º Reunião do Colegiado. Item retirado de pauta. A ser considerado na 
próxima Reunião, nº 283.  3. Referendus online. a.  Prorrogações. Foram analisados e 
aprovados, por unanimidade, os pedidos de prorrogação de prazo para defesa de 
Dissertação de Mestrado: Andrey Guedes Chagas, Rafael Nascimento Silva, Mateus 
Gonçalves Silva, Igor Pereira Vieira, Luiz Antônio Ferreira Nascimento Júnior, Juliana 
Miranda Mendes, Marcos Henrique da Silva Alves e Moisés Martins Gonçalves. Exame de 
Qualificação: Luiz Gustavo Gusmão Soeiro, após esclarecimento ao Colegiado sobre o 
prazo para defesa ser inferior a 30 meses. Tese de Doutorado: Thiago Morais Parreiras, e 
Rodrigo Rodrigues Bastos (que já havia sido aprovada em reunião anterior). Em 
particular, foram tratados quatro pedidos de prorrogação. 1) Listz Simões de Araújo: aluno 
de Doutorado solcitou, pela segunda vez, prorrogação de prazo de 2 meses para 
finalização do texto da tese, já tendo artigo completo aceito para publicação em periódico, 
e teve seu pedido aprovado por unanimidade. 2) Breno Remis Nogueira Souza: aluno do 
mestrado solicitou a primeira extensão de prazo no curso, porém sem ter realizado 
matrícula para o próximo semestre dentro dos prazos da UFMG. O pedido de extensão foi 
aprovado com abstenção do Prof. Danilo Brandão e a coordenação do curso se 
comprometeu a providenciar diretamente a matrícula, desde que autorizada pelo DRCA. 
3) Adelino Pinheiro Silva: aluno do doutorado com histórico de uma prorrogação de 5 
meses, solicita novo prazo até fim de abril/2020. Em votação, o requerimento foi aprovado 
com um voto contrário (Prof. Danilo Brandão) e uma abstenção (Prof. Silvério). 4) Luciana 

prazo para permitir o término do intercâmbio, e teve seu pedido aprovado por 
unanimidade. b.  Defesas de Dissertação. Neemias Silva Monteiro, Luíza Sernizon 
Guimarães, Henrique Parreiras Couto e Andrey Guedes Chagas. c. Exames de 
Qualificação. Wellington de Oliveira Avelino: a banca inicialmente proposta pelo 
orientador, via sistema Web do PPGEE, não cumpria os requisitos mínimos necessários. 
O subcoordenador Prof. Leonardo Torres entrou em contato diretamente com o 



orientador, pedindo-lhe nova sugestão de composição para a banca, a qual foi 
apresentada ao Colegiado nesta reunião. Rafael Gilmar Ribeiro Gurgel e Lucas Savoi de 
Araujo. d. Defesa de Tese. Tiago Zanotelli. Em votação, os alunos citados nos itens b, c e 
d, tiveram suas bancas de defesa aprovadas por unanimidade. 4. Ad Referendums. a. 
Prorrogações. Unidade transferida para o item 3 da pauta por conter informações 
duplicadas.  b. Redução de número de vagas em disciplina. Prof. Dalton Colombo 
solicitou redução no número de vagas na disciplina Disciplina EEE916  Projetos VLSI 
pois o laboratório não dispõe de licença para utilização de software em número suficiente 
para a quantidade inicial de alunos. c. Exclusão de disciplina. Prof. Ricardo Adriano 
pede o cancelamento da Disciplina EEE933C: Métodos das Diferenças Finitas no Domínio 
do Tempo por ter se equivocado durante o período de oferta de disciplinas, inserindo duas 
com os mesmos dias/horários. Em discussão, os itens b e c foram aprovados por 
unanimidade. 5. Requerimentos. a.  Credenciamento Permanente. O Prof. Tomás 
Perpétuo Corrêa entregou em novembro/2019 formulário solicitando credenciamento no 
Programa. O Colegiado foi informado que o pedido do docente está sendo avaliado 
juntamente com os demais pedidos por comissão de credenciamento 2020 do PPGEE. b. 
Credenciamento Co-orientação. Os professores Adriano Chaves Lisboa, Maria Mendes 
Cantoni, Guilherme Vianna Raffo e Philippe Fraise solicitaram autorização para coorientar 
alunos. Em razão de não ter sido levada à reunião a informação da disponibilidade dos 
docentes externos ao Programa para coorientar, o Colegiado aprovou os requerimentos 
com a condição de o Prof. Leonardo Torres avaliar posteriormente os casos e conferir se 
atendem as regras do Programa. c. Auxílio Financeiro. Sobre o requerimento de auxílio 
financeiro do discente Gabriel Faria de Oliveira ao Programa, o Colegiado votou 
unanimemente pelo indeferimento do pedido, tanto pela ausência de recursos da CAPES, 
quanto pelo valor solicitado. d. Orientação de Doutorado. O Prof. Victor Costa Campos, 
apesar de ser membro permanente do Programa, não atende aos requisitos para 
orientação de alunos no doutorado. Ele possui uma coorientação de doutorado concluída 
no PPGEE e foi coorientador do trabalho de conclusão de curso (TCC) de uma aluna na 
Universidade Federal de Ouro Preto, onde foi professor, e vem requerer ao Colegiado 
autorização para orientá-la no doutorado em 2020/1. Em votação, cinco membros foram 
contrários ao pedido e um se absteve, ou seja, o pedido foi indeferido pela maioria. 6. 
Vagas não ocupadas na Seleção de Mestrado 2020/1. Na última seleção do mestrado, 
algumas linhas de pesquisa convocaram todos os candidatos aprovados e não-
classificados (excedentes) sem, no entanto, preencher totalmente suas vagas. Cinco 
vagas restaram, para as quais foi sugerido pelo Prof. Leonardo a distribuição da seguinte 
forma: 2 vagas para a linha Inteligência Computacional, 1 vaga para a linha Otimização, 1 
vaga para Controle, Automação e Robótica e uma vaga para Microeletrônica e 
Microssistemas. Em votação, a sugestão de distribuição foi aprovada por unanimidade.  7. 
Outros assuntos. O servidor da Universidade Federal de Ouro Preto, Prof. Márcio 
Feliciano Braga, pede ao Colegiado a aprovação de sua inclusão como Residente Pós-
doutor no PPGEE (sem bolsa), a convite do Prof. Reinaldo Martinez, membro permanente 
do Programa. O candidato possui a documentação necessária, inclusive a publicação de 
autorização para afastamento e precisaria de análise e aprovação do seu Projeto de 
Pesquisa por um parecerista. Os membros definiram que o Prof. Leonardo poderia 
exercer essa função e, caso o parecer fosse favorável, a secretaria encaminharia o 
processo para registro. -----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------- 
 
 



 
 
 
Assinaturas para homologação da ata da 292ª reunião do Colegiado do PPGEE:


