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 O Coordenador do Programa de Pós
Universidade Federal de Minas Gerais, no uso de suas atribuições regulamentares;
 Considerando a análise relativa ao resultado final da seleção de candidatos ao Curso 
de Mestrado, a ser ofertado na modalidade de Mestrado Interinstitucional 
âmbito do Edital nº 013/2011 
UFV (Receptora), para o segundo semestre de 2012, aprovada em 
Comissão de Consolidação de Seleção constituída conforme Portaria 
e sua homologação realizada pelo Colegiado do PPGEE em reunião do dia 
 RESOLVE divulgar publicamente, conforme edital, resultado final do processo de 
seleção de candidatos ao Curso de Mestrado 
de 2012.  
 Os candidatos aprovados e classificados ao Curso de Mestrado 
respectivamente, relacionados na Tabela I.
 
  Nos dias 02 (dois) 
classificados deverão, obrigatoriamente, solicitar o Registro Acadêmico, exclusivamente pela 
internet, mediante o preenchimento do Fo
seguinte endereço: https://sistemas.ufmg.br/cadastroprevio/. 
registro nas datas acima o candidato será considerado desistente.
Acadêmico pela UFMG a S
aprovado e classificado informando sobre os procedimentos para realização da matrícula.
período de 22 de junho de 2012 (
candidatos aprovados e classificados deverão obrigatoriamente preencher formulário próprio 
de escolha de linha de pesquisa, disponível no seguinte endereço: 
referido formulário, devidamente preenchido e assinado, de
PPGEE/UFMG, no período indicado, no horário de 9:30 às 11:30 e de 14:00 às 16:00h, ou na 
Secretaria do MINTER na Universidade Federal de Viçosa, 
14:00 às 18:00h. O candidato que não entre
pesquisa, será desclassificado.

 
Tabela I - Candidatos Aprovados e Classificados ao Curso de Mestrado do PPGEE

Candidatos Aprovados e Classificados

1. Nery Wilson Corrêa Filho

2. Carlos Roberto Castelano J

3. Rodrigo Garcia Vilela

4. Luciane Ferreira Carneiro
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PORTARIA  007/2012 
 

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PPGEE) da 
Universidade Federal de Minas Gerais, no uso de suas atribuições regulamentares;

Considerando a análise relativa ao resultado final da seleção de candidatos ao Curso 
de Mestrado, a ser ofertado na modalidade de Mestrado Interinstitucional 

 - CAPES em convênio com a Universidade Federal de Viçosa
UFV (Receptora), para o segundo semestre de 2012, aprovada em 20 de junho de
Comissão de Consolidação de Seleção constituída conforme Portaria 005/2012 de 
e sua homologação realizada pelo Colegiado do PPGEE em reunião do dia 

RESOLVE divulgar publicamente, conforme edital, resultado final do processo de 
seleção de candidatos ao Curso de Mestrado - MINTER do PPGEE para o segundo semestre 

Os candidatos aprovados e classificados ao Curso de Mestrado 
respectivamente, relacionados na Tabela I. 

 e 03 (três) de julho de 2012, os candidatos aprovados e 
classificados deverão, obrigatoriamente, solicitar o Registro Acadêmico, exclusivamente pela 
internet, mediante o preenchimento do Formulário de Cadastro Prévio disponibilizado no 
seguinte endereço: https://sistemas.ufmg.br/cadastroprevio/. Não efetuando a solicitação do 
registro nas datas acima o candidato será considerado desistente. Após efetivação do Registro 
Acadêmico pela UFMG a Secretaria do Programa encaminhará e-mail a cada candidato 
aprovado e classificado informando sobre os procedimentos para realização da matrícula.
período de 22 de junho de 2012 (sexta-feira) a 25 de junho de 2012 (segunda

ssificados deverão obrigatoriamente preencher formulário próprio 
de escolha de linha de pesquisa, disponível no seguinte endereço: www.ppgee.ufmg.br
referido formulário, devidamente preenchido e assinado, deverá ser entregue na Secretaria do 
PPGEE/UFMG, no período indicado, no horário de 9:30 às 11:30 e de 14:00 às 16:00h, ou na 
Secretaria do MINTER na Universidade Federal de Viçosa, no horário de 08:00 às 12:00 e de 

O candidato que não entregar o referido formulário de escolha de linha de 
.  

Candidatos Aprovados e Classificados ao Curso de Mestrado do PPGEE
 

Candidatos Aprovados e Classificados Total de Pontos

a Filho 

Carlos Roberto Castelano Júnior 

3. Rodrigo Garcia Vilela 

4. Luciane Ferreira Carneiro 

 

 
 

Graduação em Engenharia Elétrica (PPGEE) da 
Universidade Federal de Minas Gerais, no uso de suas atribuições regulamentares; 

Considerando a análise relativa ao resultado final da seleção de candidatos ao Curso 
de Mestrado, a ser ofertado na modalidade de Mestrado Interinstitucional - MINTER, no 

CAPES em convênio com a Universidade Federal de Viçosa - 
20 de junho de 2012 pela 

/2012 de 25/05/2012 
e sua homologação realizada pelo Colegiado do PPGEE em reunião do dia 20/06/2012. 

RESOLVE divulgar publicamente, conforme edital, resultado final do processo de 
MINTER do PPGEE para o segundo semestre 

Os candidatos aprovados e classificados ao Curso de Mestrado - MINTER estão, 

, os candidatos aprovados e 
classificados deverão, obrigatoriamente, solicitar o Registro Acadêmico, exclusivamente pela 

rmulário de Cadastro Prévio disponibilizado no 
Não efetuando a solicitação do 

Após efetivação do Registro 
mail a cada candidato 

aprovado e classificado informando sobre os procedimentos para realização da matrícula. No 
(segunda-feira), os 

ssificados deverão obrigatoriamente preencher formulário próprio 
www.ppgee.ufmg.br. O 

verá ser entregue na Secretaria do 
PPGEE/UFMG, no período indicado, no horário de 9:30 às 11:30 e de 14:00 às 16:00h, ou na 

no horário de 08:00 às 12:00 e de 
gar o referido formulário de escolha de linha de 

Candidatos Aprovados e Classificados ao Curso de Mestrado do PPGEE 

Total de Pontos 

86,57 

83,55 

81,00 

78,50 
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5. Júlio César Chaves Nunes

6. Gisele Pinheiro da Silva

7. Jamil de Almeida Baltzar

8. Felipe Procópio Ribeiro

9. Abraão de Castro Fidelis

10. André Loures Faria 

11. Paulo Fábio Figueiredo Rocha

12. Rafael Rosado Cruz 

  

 ATENÇÃO: Os candidatos Reprovados neste processo seletivo estão relacionados na 
Tabela II abaixo. Estes candidatos poderão requerer à Secretaria do PPGEE, no período de 
a 28 de setembro de 2012, a devolução dos documentos encaminhados para participação 
nesta seleção. Ao término deste período o PPGEE não se responsabilizará pela custódia da 
referida documentação. 
 

Tabela II - Candidatos Reprovados ao Curso de Mestrado do PPGEE

Candidatos Reprovados

1. Priscilla Braga Pinheiro Corr

2. Moisés Goulart da Silva

3. Thiago Portugal Soledade

 

Belo Horizonte, 20 de junho de 2012.
 
 

Prof. Reinaldo Martinez Palhares
Coordenador do PPG
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sar Chaves Nunes 

6. Gisele Pinheiro da Silva 

7. Jamil de Almeida Baltzar 

pio Ribeiro 

de Castro Fidelis 

bio Figueiredo Rocha 

 

Os candidatos Reprovados neste processo seletivo estão relacionados na 
Tabela II abaixo. Estes candidatos poderão requerer à Secretaria do PPGEE, no período de 

, a devolução dos documentos encaminhados para participação 
eção. Ao término deste período o PPGEE não se responsabilizará pela custódia da 

Candidatos Reprovados ao Curso de Mestrado do PPGEE
 

Candidatos Reprovados Total de Pontos

1. Priscilla Braga Pinheiro Corrêa 

s Goulart da Silva 

3. Thiago Portugal Soledade 

de junho de 2012. 

Prof. Reinaldo Martinez Palhares 
Coordenador do PPG ENG. ELÉTRICA 

 

 

 
 

78,09 

77,95 

76,56 

76,35 

75,23 

75,05 

75,00 

75,00 

Os candidatos Reprovados neste processo seletivo estão relacionados na 
Tabela II abaixo. Estes candidatos poderão requerer à Secretaria do PPGEE, no período de 03 

, a devolução dos documentos encaminhados para participação 
eção. Ao término deste período o PPGEE não se responsabilizará pela custódia da 

Candidatos Reprovados ao Curso de Mestrado do PPGEE 

Total de Pontos 

71,75 

67,60 

67,08 


