ATA DA 280ª 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 sete minutos do dia 20 de fevereiro de dois mil
e dezenove, reuniram-se os membros do Colegiado do Programa de
Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Professores Leonardo Antônio
Borges Tôrres, SubCoordenador do PPGEE; Danilo Iglesias Brandão,
representante 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 Lucas de Souza Batista,
representantes da área de Sistemas de Computação e Telecomunicações;
e contaram ainda com a presença do representante discente Frederico
Fernandes Afonso Silva. 1. Informes. O Prof. Leonardo deu início à
reunião agradecendo e desejando boas-vindas à servidora Camila por
assumir a Secretaria do PPGEE após a saída do Jerônimo, antigo
secretário; também parabenizou ao Prof. Davies William pela recente
eleição para representante dos docentes da Área de Concentração em
Sistemas de Computação e Telecomunicações no Colegiado, na qual sua
chapa foi a eleita. Foi comunicado o desligamento do aluno Ronielli
Chagas de Oliveira, com uma breve exposição sobre os motivos que
resultaram em tal pedido e, em seguida, a descrição da situação de dois
alunos que solicitaram mudanças de nível e de bolsa à PRPG, cuja decisão
foi deferida totalmente para o primeiro, Thales Costa Silva, e somente
em relação ao nível para o segundo, Pedro Henrique Silva. O prof.
Leonardo relatou que foi computado pela Comissão do Sucupira a relação
de docentes, discentes e produções bibliográficas de 2018, lembrou o
prazo limite de oito de março para preenchimento do restante dos dados
e apontou o que já foi alimentado na Plataforma até o momento.
2. Homologação das Atas 277, 278 e 279. Foi esclarecido aos presentes
que não haveria aprovação das atas listadas devido a não
disponibilização das mesmas, pela secretaria, em tempo hábil para
leitura por parte dos membros; ficando pendente a homologação para a
próxima reunião. 3. Requerimento de (Re)Credenciamento: Linnyer
Beatrys Ruiz Aylon. Foram dados esclarecimentos sobre como têm sido
os processos de credenciamento e descredenciamento de docentes, e
passou-se mais especificamente ao caso da Profª. Linnyer e seu
interesse em continuar como docente credenciada. Colocada em
discussão, a aprovação do requerimento foi deferida por unanimidade.
4. Requerimentos de Credenciamento para coorientação Prof. José Osvaldo
pede autorização para Prof. Glássio co-orientar mestranda Maiza de
Souza. Prof. Eduardo Mazoni solicita que Prof. Bruno Perez Ferreira
co-oriente o doutorando Thiago Henrique Barbosa de C. Tavares. Prof.
Felipe Campelo solicita que o Prof. André Maravilha Silva co-oriente
a mestranda Letícia Mayra Pereira. Prof. Elson José da Silva solicita
que a Profa. Úrsula Resende co-oriente o doutorando Guilherme Lopes
Brandão. Prof. Danilo Iglesias solicita que o Profa. Elisabetta
Tedeschi (NTNU, Norway) co-oriente o mestrando Henrique Parreiras
Couto. 5. Referendums online. Defesas de Tese: César Alberto da Silva,

Carla Caldeira Takahashi, Naier Mahdinejadgargari. Exames de
Qualificação: Danielle Rosâny de Medeiros Leal, Gabriel Alves
Mendonça, Raphael Batista Borges Louro, Bruno Marciano Lopes, Bárbara
Pereira da Silva, Rafael Maia Gomes. Defesas de Dissertação: Felipe
Augusto Braga Viana, Alba Francine de Souza Caetano, Michael Lopes de
Oliveira, Lisley Mara Guimarães de Souza, Lourenço Ribeiro Grossi
Araujo, Matheus Nogueira Salgado, Romeu Yukio Takeda, Adriano Martins
da Costa Rezende, Hugo Rafael Nogueira Gomes, André Moura Gomes da
Costa, Henrique Fantoni Primo, Igor Pereira Gomes, Letícia Caixeta
Nunes, Taiguara Melo Tupinambas, Rafael Mario da Silva, Letícia Mayra
Pereira, Nayara Ferreira Lessa, Pedro Henrique Silva Coutinho.
Prorrogações de Defesa de Tese: Welyson Tiano dos Santos, Rafaella de
Souza Henriques. Prorrogações de Defesa de Dissertação: Camila Elias
Almeida, Ádler Fonseca de Castro, Pedro Henrique de Moura Couto, Marcus
Filipe Vieira Soares, Maiza Mafra de Souza e Ane Caroline Macedo de
Oliveira. Colocados em discussão, todas as solicitações foram
deferidas por unanimidade. 6. Análise de Pedido de Prorrogação do
aluno: Gustavo Maia Ferreira. O Prof. Leonardo fez um apanhado da
situação do aluno, inscrito no mestrado, explicando os impasses que
resultaram no seu pedido de prorrogação. Pelo fato, porém, do pedido
não ter sido avaliado pelo parecerista até o momento da reunião, o item
foi retirado de pauta e será rediscutido em reunião futura. 7. Definição
do Calendário de Reuniões do PPGEE para 2019. Foram sugeridas as datas:
20/março,
17/abril,
22/maio,
19/junho,
10/julho,
21/agosto,
18/setembro, 16/outubro, 20/novembro e 18/dezembro. O calendário foi
aprovado por unanimidade, com a ressalva de que as datas são passíveis
de futuras alterações eventuais. 8. Definição da Comissão de
Credenciamento e Ranqueamento de Docentes do PPGEE. Feito um breve
esclarecimento sobre a unificação das duas Comissões bem como de sua
importância, foram sugeridos pelos membros os professores: Ricardo
Takahashi, Alessandro Beda, Luciano Cunha de Araújo Pimenta, Felipe
Campelo e Reinaldo Martinez Palhares (Suplente), sob a presidência do
primeiro. Colocada em votação, a composição da Comissão foi aprovada
por unanimidade. 9. Definição da Comissão do PPGEE para os prêmios CAPES
e UFMG de Teses – Edição 2019. Após citação das teses sugeridas pelos
professores Walmir Matos Caminhas e Felipe Campelo para concorrerem
aos prêmios, foram sugeridos os nomes Carlos Andrey, Eduardo Mazoni
Andrade Marçal Mendes e Fernando Moreira para comporem a referida
Comissão. A sugestão foi aprovada por unanimidade pelo Colegiado. 10.
Definição de Comissão para Elaboração de Resolução sobre o uso da sala
de servidores. O Prof. Leonardo contextualizou a situação da sala onde
fica montado, entre outros, o servidor do PPGEE e que atualmente está
sob guarda da coordenação do Programa. Informou que já foi elaborada
pelo Prof. Luciano de Errico, uma resolução com regras para uso dessa
sala. No entanto, por falta de acesso de todos os membros da presente
reunião à referida resolução, optou-se por retirar o item de pauta e
discuti-lo na próxima reunião. 11. Requerimento de Trancamento Total
de Matrícula da aluna Aretha Campos do Carmo. O Colegiado do PPGEE
deferiu por unanimidade a solicitação de trancamento total da aluna

Aretha Campos do Carmo, solicitado devido problemas de saúde
confirmados através de atestados médicos. 12. Outros assuntos.
Comunicou-se sobre os pedidos de credenciamento dos professores
Jhonattan Cordoba Ramirez, Gabriel Azevedo Fogli e Thiago Ribeiro de
Oliveira. O Prof. Danilo Iglesias mencionou a procura de alguns alunos
por atas de reuniões do Colegiado e foi questionada pelos membros a
atual forma de acesso a elas. Foi esclarecido pelo Prof. Leonardo que
não há obrigação de disponibilização de atas de forma pública, no site
do PPGEE por exemplo, mas que esses documentos estão disponíveis no
órgão e o acesso ao seu conteúdo é garantido ao público mediante
solicitação na secretaria, através de formulário próprio. Finalmente
foi comentado pelo Prof. Davies que a sala de reuniões do Departamento
de Elétrica oferece o serviço de Wi-fi e que seria interessante adquirir
um roteador também para a sala de reuniões do Departamento de
Eletrônica. O aparelho permitiria o acesso dos membros à internet e
a documentos relacionados aos próprios assuntos das reuniões.
Não havendo outros assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada
às 16:20.
Belo Horizonte, 20 de fevereiro de 2019
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