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

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

Bacellar, Lucas Deleon Ferreira, o servidor técnico Diogo Reis Satavaux Baudson e o 4 

discente Hebert da Consolação Alves para terceira reunião ordinária do Colegiado do 5 

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

professor Luis, presidente, cumprimentou os presentes, declarou aberta a sessão e deu início 7 

ao expediente. EXPEDIENTE: I) Comunicações: O presidente justificou a ausência do 8 

professor Guilherme, diagnosticado com Covid-19. Comunicou sobre o processo seletivo 9 

de doutorado em que houve sete inscritos e quatro candidatos aprovados, resultado ainda 10 

não homologado pois ainda está em curso o período recursal. O presidente ressaltou a 11 

necessidade da matrícula via sistema, pelos aprovados, norma atual da Instituição. II) 12 

Aprovação da ata da reunião anterior: O presidente questionou aos membros se havia 13 

alguma contribuição ou alteração para a ata da 2ª reunião do Colegiado, enviada por e-mail 14 

para apreciação; após discussão, o presidente colocou a aprovação da ata em votação, sendo 15 

ratificada por unanimidade. ORDEM DO DIA: I) Discussão da criação/modificação de 16 

disciplinas: O presidente apresentou a ideia de dividir a disciplina “Ensaios de Laboratório 17 

e de Campo em Geotecnia” em uma disciplina nesta linha com ênfase em  solos e uma 18 

segunda com ênfase em rochas, esta seria de responsabilidade do professor Daniel Jacques. 19 

Este assunto ficou de ser tratado futuramente.  O presidente lembrou da recém criação da 20 

disciplina “Hidrogeotecnia”, que foi proposta para substituir a disciplina “Hidrogeologia 21 

Aplicada”; o presidente, responsável pela disciplina, propôs a redução da carga horária da 22 

disciplina de 45 para 30 horas. O presidente também apresentou o documento da proposta 23 

de disciplina “Tópicos Especiais - Caracterização físico-geomecânica de materiais 24 

rochosos”, do professor Daniel Jacques; houve discussão sobre a ementa e bibliografia, com 25 

sugestão do professor Lucas Deleon de retirada de normas técnicas, pois há recomendação 26 

da Instituição neste sentido. A modificação da carga horária da disciplina “Hidrogeotecnia” 27 

e a criação da disciplina “Caracterização físico-geomecânica de materiais rochosos” foram 28 

aprovadas por unanimidade. II) Calendário da pós-graduação 2022/2: O presidente expôs 29 

a dificuldade de iniciar as aulas na semana do dia 22 de agosto, que coincidiria com o evento 30 

COBRAMSEG; portanto, foi proposto o início no dia 29 de agosto, com exceção da 31 

disciplina de Estatística Multivariada aplicada a Geotecnia, que começará no dia 22. O 32 

presidente apresentou detalhadamente o calendário para apreciação dos demais membros. O 33 

professor Lucas sugeriu a abertura de um edital de disciplinas isoladas para candidatos 34 

externos com análise e aceitação pelo responsável pela disciplina. A proposta de discente 35 

especial foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. III) Requerimentos: A 36 

discente de doutorado Karina Felícia Lima solicitou prazo de um ano para defesa, os 37 

membros debateram e foi encaminhada a votação a prorrogação do prazo por seis meses, 38 
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que foi aprovada por unanimidade. O presidente relatou requerimentos de prorrogação de 39 

prazo dos seguintes discentes de mestrado: Jéssica Duarte, Felipe Vilela, Lara Gomes e 40 

Antônio Freire; após discussão, foi recomendada a prorrogação do prazo de três meses para 41 

votação em bloco e aprovada por unanimidade. IV) Situação de discentes - análise de 42 

desligamentos: O presidente relatou a situação do discente Frank Marcos da Silva Pereira, 43 

que completou 48 meses de curso em março deste ano e ainda não qualificou; consultado 44 

via e-mail, não se manifestou quanto aos prazos. O presidente encaminhou para votação do 45 

desligamento do discente Frank nos termos do item I - não cumprimento do prazo máximo 46 

de conclusão do curso e do item II – Insuficiência no rendimento acadêmico, com base em 47 

avaliação periódica de desempenho ou reprovação no exame de qualificação, do discente 48 

que não esteja cumprindo as atividades previstas nos projetos de Mestrado ou Doutorado do 49 

Art 1º da Resolução CEPE nº 7.647; colocado em votação, o desligamento foi aprovado por 50 

unanimidade. V) Outros Assuntos: O presidente expôs que o histórico da discente Larissa 51 

Regina Costa Silveira, que está sem registro de vínculo no semestre de 2021/1; o presidente, 52 

propôs a aprovação de inserção de “Tarefa Especial - Elaboração de Tese ou Dissertação” 53 

no histórico da discente no referido período; colocou-se em votação e aprovou-se por 54 

unanimidade. Não havendo nada mais a tratar, esta ata foi lavrada e o presidente, lançando 55 

mão de sua fé pública, assinou a ata da reunião, firmando a autenticidade do relatado. Ouro 56 

Preto, vinte e dois de junho de dois mil e vinte e dois.57 

 

 

 

 

Luis de Almeida Prado Bacellar 

Presidente 
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