
ATA DA 309 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 quartorze horas do dia sete de abril de dois mil e vinte e um, reuniram-se por 
videoconferência, usando o aplicativo Google Meet®, os membros do Colegiado do 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Professores Luis Antonio 
Aguirre, Coordenador do PPGEE; Davies William de Lima e Frederico Gadelha 
Guimarães representantes da Área de Sistemas de Computação e Telecomunicações; 
Seleme Isaac Seleme Junior e Wallace do Couto Boaventura representantes da Área 
Engenharia de Potência; Guilherme Vianna Raffo representante da Área de Sinais e 
Sistemas. Participaram como convidados os docentes Danilo Barbosa Melges, por 
estar em férias. Não houve participação discente devido à não indicação de novo 
representante. 1. Informes.  O Coordenador do Programa iniciou falando sobre os 
pedidos de prorrogação de defesa de tese dos discentes Brenner Santana Rego e 
Daniel Neri Cardoso, que foram aprovados em Outros Assuntos, na reunião 308, mas 
faltava o registro do parecerista no sistema interno do PPGEE. Foi informado que, 
como decidido na reunião 308, o próprio coordenador emitiu o parecer. Também foi 
informado que, tendo consultado a PRPg sobre o limite de tempo que  alguém pode 
exercer funções como pos-doc na UFMG. A resposta indicou que não há limites para o 
número de renovações, desde  que a renovação não exceda doze meses. As bolsas 
pós-doutoral são de 12 meses, podendo ser renovado por igual período.  A quantidade 
de bolsas PNPD no PPGEE são 3 (três) sendo que uma bolsa fica alocada ao Centro 
de Tecnologia e Pesquisa em Magneto- Ressonância (CTPMAG - 
www.nnc.ufmg.br/CTPMAG). A ordem atual a ser consultada para o próximo edital é: 
CA, IC, SEE, OT, APE, MeMs, MACSIN, EB, EP, CEQE. Atualmente as bolsas estão 
alocadas a Leonardo de Oliveira Guarnieri (CTPMAG); os outros bolsistas da linha de 
EP: Menaouar Berrehil El Kattel (vigora até 31/08/2021); da linha CEQE: Carlos 
Ermídio Ferreira Caetano (vigora até 31/11/2021).   O outro informe apresentado, 
refere-se quanto ao processo seletivo para mestrado do primeiro semestre de 2021 e 
doutorado em regime de fluxo contínuo para 2021, foi informado pelo Secretário do 
PPGEE que as datas acertadas, em reunião anterior, sofreram alterações por 
sugestão da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Quanto ao processo eleitoral de nova 
coordenação, foi informado que a votação ocorrerá na reunião de maio. Porém, as 
datas ainda devem sofrer alterações pela Secretaria Geral da Escola de Engenharia. 
O Professor Frederico Gadelha retornou o assunto do representante discente nas 
reuniões do Colegiado. Foi informado que realizou-se consulta à Secretaria Geral da 
Escola de Engenharia sobre como está ocorrendo a representação discente nos 
Colegiados da Escola de Engenharia. Foi informado que o Diretório Acadêmico está 
com algumas pendências notariais. Assim, a sugestão da Secretaria Geral é que a 
participação da representação discente com direito a voz, porém sem direito a voto, 
seja submetida ao Colegiado antes de cada reunião. O Colegiado define que quem 
seja indicado já possa participar como convidado na próxima reunião do Colegiado. 
Outrossim, devemos consultar a Secretaria Geral como deve ser realizada a indicação 
dessa representação. 2. Aprovação das Atas das Reuniões 307 e 308. Colocadas 
em análise. O Colegiado aprovou ambas, com uma abstenção. 3. Homologações Ad 
Referendums. Trancamento Total: Interessados – Diego Silva Caldeira Rocha; 
Mariana Nogueira Cunha e Silva. Foram apresentados pelo Coordenador os casos 
separadamente. O Colegiado aprovou a decisão da coordenação, homologando as 
decisões por unanimidade. 4. Requerimentos. a) Inclusão de Co-Orientação. Prof. 
Cássio Gonçalves do Rego para Prof. Glaucio Lopes Ramos, Aluno Rodrigo Oliveira; 
Prof. Gustavo Medeiros Freitas para Prof. Armando Alves Neto, Aluno Rafael 
Fernandes Gonçalves da Silva; Prof. Wallace do Couto Boaventura para Prof. Luís 
Guilherme Monteiro Oliveira, Aluno Rodrigo Andrade da Silveira. Foram aprovdos. 
Houve uma abstenção no pedido do Professor Wallace. b) Aproveitamentos de 



Estudos: Interessados: João Paulo Ramos Gomes; Hugo Montalvão Pereira. No caso 
do discente João Paulo Ramos Gomes, com uma abstenção, o aproveitamento foi 
aprovado. Quanto ao discente Hugo Montalvão Pereira, o Colegiado sugeriu alterar 
para aproveitamento de créditos e não de estudos. Com esta sugestão, o Colegiado 
aprovou o aproveitamento de 4 créditos. 5. Referendums online. a) Bancas: Adriano 
Martins da Costa Rezende; André Luiz Paganotti; Bárbara Pereira Silva; Felipe de 
Brito Freitas; Fernanda Moura Quintão Silva; Geovane Luciano dos Reis; João Carlos 
Vilela de Castro; Maria Victoria Africano Contreras; Marcos Antonio Alves; Vinícius 
Caseiro de Oliveira foram homologados. A solicitação de interesse de Bráulio Roberto 
de Melo Coutinho, foi aprovada, porém, com possibilidade de necessidade de 
alteração de data devido a contaminação por Covid-19. Caso haja a necessidade 
haverá alteração de data, mantendo-se a banca. Caso a banca seja substituída, novo 
pedido deve ser enviado via Acesso Restrito. b) Transferido para Reunião por 
necessidade de Votos: Petrus Emmanuel Oliveira Gomes Brant Abreu e Tiago de Sá 
Ferreira tiveram suas solicitações de prorrogação aprovadas. Foi incluído durante na 
reunião a solicitação de Vivian Ludmila Aguiar Santos, para banca de Exame de 
Qualificação, que foi aprovada. c) Transferido para Reunião por necessidade de 
Debate: pedido de prorrogação de interesse de Igor Almeida Baratta, o coordenador 
apresentou o contexto da solicitação. Para que o aluno pudesse realizar a proposta de 
matrícula, foi autorizado pela Coordenação à Secretaria que somasse 30 dias de 
vinculação, para a realização da proposta de matrícula e fizesse o pedido de 
prorrogação junto ao Acesso Restrito para o Colegiado deliberar sobre este pedido. O 
parecerista apresentou que as datas corroboraram a solicitação; possui artigos 
publicados. Foi aprovado o pedido de prorrogação com data limite para defesa 
30/06/2021.  O pedido de prorrogação de Maria Izabel Correa dos Santos o Professor 
Frederico Gadelha fez o relato de que a estudante não foi informada corretamente 
quanto à possibilidade de prorrogação por licença maternidade. O Colegiado aprovou 
a prorrogação e solicita a verificação da possibilidade de renovar a bolsa devido à 
maternidade. O pedido de prorrogação de Rodrigo Andrade da Silveira foi aprovado 
pelo Colegiado com uma abstenção. 6. Homologação de resultados para 
Doutorado Fluxo Contínuo 2020.  Segue-se com dois processos em análise. 
Estando o resultado alcançado o Coordenador deverá emitir a decisão da Comissão 
de Seleção Ad referendum para celeridade de registro e matrícula. 7. Prêmio de 
Teses. O Coordenador do PPGEE fez uma breve contextualização sobre o Prêmio de 
Teses da UFMG e da CAPES. Outro tema está atrelado à criação de comissão e 
critérios de indicação. Ficam indicados, aprovados pelo Colegiado, os seguintes 
docentes para compor a Comissão de Seleção de Escolha de Teses ao Prêmio de 
Teses da UFMG e da CAPES edição 2021: Fernando de Oliveira Souza; Davies 
William de Lima Monteiro; Ricardo Hiroshi Caldeira Takahashi; Seleme Isaac Seleme 
Júnior (presidente); e, Thales Alexandre Carvalho Maia. Questões recomendadas: 
abrangência da tese, possíveis desdobramentos, visibilidade, posição do autor em 
artigo, quartil do periódico em sua área declarada no WoS, produção tecnológica 
associada, qualidade do texto, citações, impacto social e ou ambiental; mantém-se a 
autonomia dos trabalhos definidos pela comissão. 8. Outros Assuntos.  Foi analisada 
a demanda da 307ª Reunião de Dispensa de Créditos do discente Luiz Rogério de 
Freitas Júnior, por ter cursado a Disciplina Estatística Multivariada Aplicada ao 
Desenvolvimento de Processos, com a necessidade de envio de histórico escolar para 
verificar se os créditos solicitados já haviam sido utilizados na integralização do nível 
mestrado. Foram apresentados dois históricos escolares de cursos de mestrado na 
Universidade Federal de Ouro Preto, Mestrado em Instrumentação, Controle e 
Automação de Processos de Mineração e Mestrado em Tratamento de Minérios.  Em 
nenhum dos dois há a utilização da disciplina cursada no regime de Disciplina Isolada 
para integralização.  O Colegiado, portanto, aprovou a Dispensa de Créditos do 
Discente supracitado. Sem mais a tratar, a reunião foi encerrada às 17:00h.  



 

Assinaturas de comparecimento e homologações:   
Coordenação PPGEE 

11/05/2018 a 10/05/2020 

   

Luis Antônio Aguirre  Leonardo Antônio Borges Tôrres 

Coordenador  Subcoordenador 

Representações 

Área de Sinais e Sistemas 

16/05/2018 a 15/05/2020 

   

Reinaldo Martinez Palhares  Danilo Barbosa Melges 

Titular  Suplente 

Área de Sinais e Sistemas  

01/11/2018 a 31/10/2020 

   

Guilherme Vianna Raffo  Luciano Cunha de Araújo Pimenta 

Titular  Suplente 

Área Engenharia de Potência  

15/07/2019 a 14/07/2021 

   

Silvério Visacro Filho  Wallace do Couto Boaventura 

Titular  Suplente 

Área Engenharia de Potência  

01/11/2018 a 31/10/2020 

   

Danillo Iglesias Brandão  Seleme Isaac Seleme Junior 

Titular  Suplente 

 

Área de Sistemas de Computação e Telecomunicações  

16/05/2018 a 15/05/2020 

   

Davies William de Lima  Andrea Chiuchiarelli 

Titular  Suplente 

Área de Sistemas de Computação e Telecomunicações  

16/05/2018 a 15/05/2020 

   

Frederico Gadelha Guimarães  Lucas de Souza Batista 

Titular  Suplente 

 


