
ATA DA 289ª 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 dez minutos do dia vinte de novembro 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, representante da área de Engenharia de 
Potência; Guilherme Vianna Raffo, representante da área de Sinais e Sistemas; 
Andrea Chiuchiarelli e Frederico Gadelha Guimarães, representantes da área de 
Sistemas de Computação e Telecomunicações; e Frederico Fernandes Afonso 
Silva, representante discente. 1. Informes. O Prof. Lin Cheng (professor 
aposentado do DEP/EE/UFMG) e o Prof. Jonathan Freitas participarão da reunião 
com a comunidade do PPGEE no dia 25/11/2019 para ajudar no processo de 
Autoavaliação da CAPES. Candidatos para o posto de Secretário do PPGEE foram 
entrevistados no dia 13/11/2019, e selecionou-se o funcionário Guilherme Ribas 
em função de seus conhecimentos pregressos e sua competência técnica. O Prof. 
Andrea Chiuchiarelli comunicou sua mudança de linha de pesquisa de Otimização 
(OT) para a linha Antenas, Propagação e Eletromagnetismo (APE). A Pró-Reitoria 
de Pós-Graduação (PRPG) informou que o remanejamento de vagas de uma linha 
para outra, no processo seletivo do Mestrado, poderá ser solicitado pelo Colegiado  
e, portanto, não há necessidade de alteração de editais de seleção para prever 
essa possibilidade. 2. Homologação da Ata da Reunião nº 288 (outubro). Foi 
aprovada a ata da Reunião nº 288, com as abstenções dos professores Frederico 
Gadelha e Andrea Chiuchiarelli. 3. Aprovação do Calendário de Matrícula. 
Discutida uma proposta de calendário, decidiu-se pelas seguintes datas: Início do 
período de matrícula (02/12/2019); Proposta de matrícula pelo discente 
(13/12/2019); Revisão de proposta pelo orientador (16/12/2019); Revisão de 
proposta pelo discente (18/12/2019); Conclusão da proposta pelo orientador 
(20/12/2019); Efetivação de matrícula pela secretaria (17/01/2020). 4. 
Requerimentos de Co-Orientação e Alteração. Todos os seguintes pedidos 
foram aprovados: Prof. Guilherme Raffo solicita a co-orientação de Arthur Viana 
Lara pelo Prof. Janier Aria Garcia e pelo Prof. Leandro Becker (DAS/UFSC). Prof. 
Alessandro Beda solicitou que Alcendino Cândido Jardim Neto seja indicado como 
co-orientador de mestrado do aluno Fabiano Viana Oliveira da Cunha Médice. 
Prof. Seleme solicitou a indicação do Prof. João Lucas da Silva como co-orientador 
de mestrado da aluna Luana Kuger Melgaço Pereira. Prof. Reinaldo Palhares 
solicitou o credenciamento de co-orientação do Prof. Fernando de Oliveria Souza 
do aluno de mestrado Elvis Mayk Chaves Barbosa. Prof. Alair Dias Júnior solicita a 
co-orientação do mestrando Iuri Silva Castro pelo Prof. Janier Arias Garcia. Prof. 
Bruno Otávio solicita co-orientação pelo Prof. Rodrigo Augusto Ricco (UFOP, 
campus de João Monlevade) do doutorando Marcus Vinícius de Paula. 5. 
Solicitação de Paulo Messias Santiago. O mestrando da linha CEQE, orientado 
pelo Prof. Ivan Lopes, solicitou extensão da prorrogação de prazo, já concedida 



pelo PPGEE, de 4 meses para 5 meses, de modo que a data final para defesa 
passe a ser 31/12/2019. Aprovado por unanimidade. 6. Renovação de Estágio 
Pós-Doutoral do Dr. Célio Fonseca Barbosa. Com base na documentação 
apresentada pelo residente, a Profa. Maria Helena, presidente da comissão de 
avaliação, emitiu parecer recomendando a renovação por 1 ano. O Prof. Luis 
Aguirre registrou que o residente pós-doutoral não é bolsista do PPGEE, mas sim 
de projeto vinculado à Fundação Christiano Ottoni (FCO). Após discussão, 
decidiu-se pela aprovação do parecer e, portanto, do pedido de renovação. 7. 
Solicitação de extensão de período de doutorado sanduíche no exterior de 
Daniele Menezes Ferreira. A doutoranda, que se encontra na NTNU (Noruega), 
solicita extensão de prazo de 3 meses, com financiamento pelo governo 
Norueguês.  Aprovado por unanimidade. 8. Prorrogações de prazo de defesas 
de dissertações, teses e exames de qualificação. Os pedidos de prorrogação 
dos estudantes: Vitor Angelo Maria Ferreira Torres, Breno Carvalho de Oliveira, 
João Paulo de Assunção de Souza, Iuri Silva Castro, Renata Cristina da Silva, 
foram aprovados por unanimidade. A doutoranda Aline Rocha de Assis, orientanda 
do Prof. Fernando José Moreira, solicita segunda prorrogação de defesa de tese. O 
pedido foi indeferido por unanimidade. Entretanto, caso o artigo recentemente 
submetido seja aceito até o limite do início do próximo semestre letivo, em 
fevereiro de 2019, o Colegiado poderá reavaliar o pedido para permitir a defesa. A 
mestranda Débora Coelho de Queiroz, orientada pelo Prof. Clever Sebastião 
Pereira Filho, solicita segunda prorrogação de prazo de defesa de dissertação. O 
Colegiado considerou o laudo médico anexado pela discente, e discutiu sobre a 
possibilidade de aprovação de um eventual pedido de trancamento de matrícula, 
caso houvesse sido realizado. Ponderando sobre o caso, o Colegiado deferiu o 
pedido por unanimidade, fixando o prazo limite para defesa no final de abril de 
2020. O doutorando Gideon Igor Carvalho Lobato, orientado pelo Prof. Sidelmo 
Magalhães Silva, solicita primeira prorrogação de prazo de defesa de tese de 
doutorado, apesar de estar incorretamente registrado no sistema interno do 
PPGEE (CAPG) como um segundo pedido. Aprovado por unanimidade. O 
mestrando Felipe Freitas de Carvalho, orientado pelo Prof. Cristiano Leite, solicita 
segunda prorrogação de prazo para defesa de 45 dias, com data-limite em 
fevereiro de 2020, sem que seja necessária nova matrícula em 2020/1. O 
mestrando Rodrigo de Abreu, orientado pela Profa. Luciana Pedrosa Salles, 
solicita segunda prorrogação de prazo para defesa de 2 meses, com data-limite 
em fevereiro de 2020, sem que seja necessária nova matrícula em 2020/1. Ambos 
os pedidos foram aprovados por unanimidade, considerando as especificidades 
supracitadas. 9. Aprovação de Bancas. As bancas de dissertação solicitadas 
pelos estudantes: Patrícia de Oliveira e Lucas, Elvis Mayk Chaves Barbosa, 
Thiago Lucas de Oliveira, Ercílio Inácio Moreira, Iuri Silva Castro, Natália Antunes, 
Clayton Guimarães de Almeida, Luana Kruger Melgaço Pereira, Frederico 
Eustáquio Guimarães Mendes, foram aprovadas por unanimidade. A banca de 
exame de qualificação de doutorado do discente Eduardo Ribeiro, que 
apresentava restrições quanto ao membro externo, foi aprovado por unanimidade, 



após esclarecimento de que o Prof. Cristiano Leite atende aos critérios de 
credenciamento no corpo permanente do PPGEE nesta data. Outras bancas de 
exame de qualificação de doutorado dos discentes listados a seguir foram 
aprovadas: Murilo César Osório Filho, Alex Damiany Assis, Pablo Nunes Agra 
Belmonte, Rodrigo Amador Coelho. As bancas de defesas de teses solicitadas 
pelos estudantes: Rosileide de Oliveira Lopes, Talles Henrique de Medeiros, 
Rodrigo Farias Araújo, Allan Fagner Cupertino, Carlos Ermídio Ferreira Caetano, 
Vitor Angelo Ferreira Torres, Allysson Steve Mota Lacerda, Lucas Pantuza 
Amorim. 10. Homologação de aprovados na seleção de doutorado fluxo 
contínuo. Retirado de pauta. Será considerada a homologação dos resultados em 
reunião extraordinária do dia 04/12/2019. 11. Definição de tutores para os 
mestrandos calouros 2020/1. Linhas de pesquisa: (SEE) Prof. Silvério Visacro; 
(EP) Prof. Danilo Brandão; (EB) Prof. Danilo Melges; (CAR) Prof. Guilherme Raffo; 
(MACSNL) Prof. Luis Aguirre; (MEMS) Prof. Davies William; (IC) Prof. Frederico 
Gadelha; (OT) Prof. Lucas Batista; (APE) Prof. Andrea Chiuchiarelli; (CEQE) Prof. 
Sidelmo Silva. 12. Solicitação do Prof. Estevam Las Casas de Comunicação ao 
Colegiado sobre projeto para implantação de mestrado em Bioengenharia. O 
Prof. Luis Aguirre relatou que o Prof. Estevam tem coordenado uma proposta de 
criação de um curso de pós-graduação em Bioengenharia, e que foi sugerido ao 
Prof. Estevam, pela PRPG,  que a iniciativa se vinculasse a uma linha ou área de 
algum PPG já existente. O Prof. Frederico Gadelha ponderou que o momento é 
oportuno para que o PPGEE considere a absorção de parte do corpo docente da 
proposta defendida pelo Prof. Estevam Las Casas ao corpo docente do PPGEE 
para reforçar a linha de Engenharia Biomédica (EB) a qual, no momento, conta 
com apenas 1 professor: o Prof. Danilo Melges. O Prof. Danilo Brandão alertou 
para o fato de o corpo docente do PPGEE já estar excessivamente grande em 
relação à demanda criada de apoio administrativo pela secretaria. O Prof. Luis 
Aguirre opinou que qualquer que seja o cenário a ser implementado, o mesmo 
possivelmente ocorreria em 2021, após o último ano do quadriênio (ano de 2020) 
usado para avaliação do PPGEE pelas CAPES, de forma a não haver impacto 
negativo no planejamento existente. 13. Pedidos de Trancamento. A mestranda 
Elany xxxxx xxxx (nome completo) solicita trancamento total de matrícula para o 
semestre 2019/2 em função de problemas médicos devidamente comprovados por 
meio de laudo médico. O doutorando Thiago Abreu Freitas solicita trancamento 
total de matrícula para o semestre 2019/2 em função de tratamento médico 
devidamente comprovado. Ambos os casos foram aprovados por unanimidade. 
14. Solicitação de Criação de disciplinas. O Prof. Hugo Daniel Hernandez 
Herrera solicita a criação da disciplina “Tópicos Especiais em Engenharia de 
Computação e Telecomunicações: Projetos de Circuitos Integrados Digitais”. O 
Prof. Jhonattan Córdoba Ramírez solicita a criação da disciplina “Tópicos 
Especiais em Engenharia de Computação e Telecomunicações: Fundamentos em 
Fotônica”. O Prof. Davies William Monteiro solicita a criação da disciplina “Tópicos 
Especiais em Engenharia de Computação e Telecomunicações: Tecnologia dos 
Dispositivos Semicondutores Integrados”. Todas as solicitações acima foram 



aprovadas por unanimidade. Prof. Vinícius Mariano, que no momento não está 
credenciado como membro permanente, solicita a criação da disciplina 
“Matemática Discreta”. Após longa discussão, o pedido foi indeferido por 
unanimidade. O Colegiado, entretanto, estimula que o Prof. Vinícius submeta seu 
pedido de credenciamento no primeiro semestre de 2020, de modo que o curso 
possa ser criado e oferecido ao corpo discente em 2020/2. 15. Apresentação de 
proposta de critério para distribuição de bolsas de mestrado. O Prof. Frederico 
Gadelha fez uma exposição da proposta aos membros do Colegiado. Foi sugerido 
que exista um representante para cada linha de pesquisa para atualizar a planilha  
com o nome dos alunos a serem contemplados com bolsas. Sugeriu-se que seja 
feito somente um primeiro sorteio para definir a ordenação da lista circular de 
linhas de pesquisas a serem contempladas. Sugeriu-se ainda que seja retirado o 
requisito geral de o aluno precisar ter um orientador para receber uma bolsa, 
deixando essa possibilidade a critério da linha. Foram sugeridos outros ajustes que 
o Prof. Frederico Gadelha incorporará ao texto da proposta de nova resolução para 
distribuição de bolsas de mestrado a ser votado em reunião futura. 16. Outros 
assuntos. Não havendo outros assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada 
às dezoito horas e dez minutos. 
 
Assinaturas para homologação da ata da 289ª reunião do Colegiado do PPGEE: 
 
 
Prof. Luis Antonio Aguirre ______________________________ 
Coordenador do PPGEE 
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Subcoordenador do PPGEE 
 

Prof. Danilo Iglesias Brandão _________________________________________ 
Representante da área de Engenharia de Potência;  
Prof. Guilherme Vianna Raffo _________________________________________ 
Representante da área de Sinais e Sistemas;    
Prof. Frederico Gadelha  ___________________________________________ 
Representante da área de Sistemas de Computação e Telecomunicações; 
 
Prof. Andrea Chiuchiarelli  ___________________________________________ 
Representante da área de Sistemas de Computação e Telecomunicações; 
 
Frederico Fernandes Afonso Silva_______________________________ 
Representante discente. 


