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 1 

Aos cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às nove horas, em ambiente virtual 2 

do Google Hangouts Meet, reuniram-se os professores Luis de Almeida Prado Bacellar, 3 

Guilherme José Cunha Gomes, o servidor técnico Diogo Reis Satavaux Baudson e o discente 4 

Hebert da Consolação Alves para primeira reunião ordinária do Colegiado do Programa de 5 

Pós-Graduação em Geotecnia do ano de 2022. Havendo quórum legal, o professor Luis, 6 

presidente, cumprimentou os presentes, declarou aberta a sessão e deu início ao expediente. 7 

EXPEDIENTE: I) Comunicações: O presidente expôs a dificuldade, devido ao tempo 8 

diminuto, da submissão de edital de pós-doutorado da PROPPI/CAPES. O programa não foi 9 

contemplado. O secretário Anilson Júnior da Silva de Campos informou sobre a criação de 10 

uma Comissão no âmbito da Escola de Minas, composta pelo diretor e vice, coordenadores 11 

e secretários dos Programas de Pós-Graduação e representantes da PROGEP e PROPPI para 12 

discutir a situação das secretarias dos Programas, uma vez que seis, dos 11 programas estão 13 

sem servidor para secretariar. E, na primeira reunião, a gestão não apresentou proposta para 14 

minimizar as perdas dos programas que estão sem secretários e a PROGEP apresentou dados 15 

incompletos dos Programas. Informou ainda que a posição dos técnicos foi de aguardar a 16 

gestão propor soluções, uma vez que é uma questão institucional da UFOP. A ideia inicial 17 

levantada pela gestão seria a centralização das secretarias, apesar do quadro reduzido de 18 

servidores. ORDEM DO DIA: I) Edital de Seleção de Doutorado: O presidente 19 

apresentou, via projeção, o edital, explicitando que este foi desmembrado em função do 20 

calendário indefinido de avaliação da CAPES ainda no ano de 2021. O presidente informou 21 

que o edital já foi revisado pela PROPPI. O Programa ofertará 8 vagas de doutorado para 22 

ingresso no segundo semestre de 2022, sendo o cronograma de avaliação para o início de 23 

junho e homologação dos resultados no dia 24 de junho de 2022. Após apresentação dos 24 

demais itens do edital, foi questionado o prazo para inscrição; após discussão e 25 

estabelecimento de consenso, o presidente encaminhou a proposta de aprovação do edital 26 

para votação e, em seguida, aprovou-se por unanimidade. II) Análise credenciamento: O 27 

presidente expôs sobre a proposta do sr. Ronderson Queiroz Hilário, que foi informado e 28 

manifestou ciência que não haveria possibilidade de auxílio para deslocamento até a UFOP 29 

para realização das atividades. O presidente informou sobre a que o referido professor foi 30 

aprovado pela Comissão de Credenciamento para atuar  como colaborador e que ele seria 31 

acionado para que propusesse a disciplina a ser ofertada, em comum acordo com os 32 

professores da área (pavimentação). III) Prazo de doutorandos ingressos em 2018: O 33 

presidente expôs que a discentes Débora Elisa dos Santos completou 48 meses de ingresso 34 

em março e os discentes Karina Felícia Fischer Lima e Frank Marcos da Silva Pereira 35 

completarão 48 meses de ingresso em agosto, sendo que o último não realizou exame de 36 

qualificação. Após discussões o presidente sugeriu que fosse enviado um e-mail para os 37 

discentes e os respectivos orientadores para se manifestarem quanto ao andamento do 38 
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trabalho para posterior decisão do Colegiado na próxima reunião. IV) Requerimentos 39 

discentes: O presidente solicitou que fossem projetados os requerimentos. O professor 40 

Guilherme sugeriu que os requerimentos com a mesma temática fossem votados em bloco. 41 

a) Os discentes Lara de Oliveira Gomes, Felipe de Freitas Moreira Vilela, Stephane Andry 42 

Reis Cerrato, Stefânia Corrêa de Oliveira e Jéssica Pereira Duarte  solicitaram prorrogação 43 

de prazo de seis meses para defesa; após discussões, o presidente encaminhou a proposta de 44 

prorrogação por apenas três meses e, após o qual o discente deverá apresentar novo pedido 45 

de prorrogação juntamente com o volume da dissertação para demonstrar o andamento do 46 

trabalho; colocou-se em votação e a proposta foi aprovada por unanimidade. b) A discente 47 

Natália Pinheiro Borges apresentou o aceite de orientador, professor Hernani Mota de Lima, 48 

ratificando a prorrogação do prazo para qualificação. c) O próximo requerimento é do 49 

discente Alexandre Vilaça Silva, que solicitou inclusão de coorientação de Jackeline 50 

Rosemery Casteneda Huertas e Eduardo de Souza Cândido; o professor Guilherme relatou 51 

explicou a situação da discente, e o presidente colocou em votação e aprovou-se por 52 

unanimidade. V) Outros Assuntos: a) Aprovação de relatório de Estágio docência da 53 

discente Karina Felícia Fischer Lima: O presidente relatou simultaneamente à leitura pela 54 

projeção, discutiu-se e aprovou-se por unanimidade. b) Vinculação retroativa em Tarefa 55 

Especial - Henrique de Andrade Penido: O presidente informou que para emissão do 56 

diploma do referido discente é necessária inclusão de uma matrícula retroativa no período 57 

de 2021/1 em “Tarefa Especial - Elaboração de Tese ou dissertação”; colocou-se em votação 58 

e aprovou-se por unanimidade. c) O presidente apresentou um novo programa da disciplina 59 

“Geotecnia Ambiental”, proposta pelo professor Lucas Leão; após discussões, os membros 60 

entenderam que a disciplina foca muito na área ambiental e pouco nas temáticas da 61 

geotecnia. O presidente encaminhou a aprovação com estas ressalvas a serem encaminhadas 62 

ao proponente, colocou-se em votação e aprovou-se a proposta por unanimidade. d) O 63 

presidente apresentou o programa da disciplina “Projeto Geométrico de Vias e 64 

Terraplanagem”, proposta pelo professor Ronderson Hilário; após discussões, os membros 65 

entenderam que a maior parte da proposta, salvo terraplanagem, não se encaixa na temática 66 

de geotecnia. O professor Guilherme sugeriu que o professor ofertasse uma disciplina de 67 

aterro e/ou aterro sobre solos moles, que envolveria adensamento, uma vez que esse 68 

professor trabalha com terraplanagem de vias. Após a discussão, o professor Guilherme 69 

ficou responsável pela elaboração de um texto de sugestão ao professor Ronderson e o 70 

presidente encaminhará uma discussão entre os professores da área de pavimentos para 71 

debaterem sobre a oferta de disciplinas para o segundo semestre. e) O presidente explanou 72 

sobre a “Carta Aberta aos Programas de Pós-Graduação da UFOP e à Pró-Reitoria de 73 

Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação - Andorinhas e Geomamas”, que o grupo solicitou que 74 

fosse lida em reunião do Colegiado dos Programas de Pós-Graduação. A carta trata das 75 

demandas advindas da maternidade, bem como a necessidade de humanização dos processos 76 
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que envolvem as pesquisadoras mães, bem como a necessidade de adequação das normas, 77 

portarias e resoluções que tratam do tema. O presidente encaminhou aos membros da banca 78 

a carta para conhecimento e divulgação. Não havendo nada mais a tratar, esta ata foi lavrada 79 

e o presidente, lançando mão de sua fé pública, assinou a ata da reunião, firmando a 80 

autenticidade do relatado. Ouro Preto, cinco de maio de dois mil e vinte e dois.81 

 

 

 

 

Luis de Almeida Prado Bacellar 

Presidente 
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