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Aos sete dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às nove horas e trinta minutos, em 1 

ambiente virtual do Google Hangouts Meet, reuniram-se os professores Luis de Almeida 2 

Prado Bacellar, Lucas Deleon Ferreira, o servidor técnico Whilison Marques Mendonça e 3 

o discente Hebert da Consolaçao Alves para primeira reunião ordinária do Colegiado do 4 

Programa de Pós-Graduação em Geotecnia do ano de 2021. I) Expediente: 5 

Comunicações. II) Ordem do Dia: 1) Situação de discentes/desligamentos; 2) 6 

Proposta de credenciamento Armando Belato; 3) Qualificação turma 2020; 4) Análise 7 

Planos de estágio docência; 5) Requerimentos discente; 6) Outros assuntos.  A reunião 8 

foi presidida pelo prof. Luis de Almeida Prado Bacellar e, primeiramente, foi lido o 9 

expediente do dia. O presidente relatou sobre a sobreposição de atividades acadêmicas e o 10 

preenchimento da Plataforma Sucupira. Expôs o fato de o técnico Whilison ter sido 11 

aprovado no processo seletivo do Programa e sugeriu a mudança da representação. O 12 

professor Lucas sugeriu que houvesse inversão nas representações, o técnico Diogo Reis 13 

passaria a representante técnico neste Colegiado. Houve informe do ingresso de dois 14 

estudantes estrangeiros, um de mestrado e outro de doutorado. Foi sugerido, em função da 15 

pandemia, o de doutorado iniciar o curso no segundo semestre, uma vez que é ex-discente 16 

e já cursou as disciplinas obrigatórias, ofertadas no primeiro semestre. Foi esclarecido 17 

também que seria designada uma bolsa a um discente de doutorado por quatro meses para 18 

que não houvesse recolhimento da mesma pela agência de fomento, uma vez que no 19 

convênio OEA/UFOP é prevista oferta de bolsa para os discentes que ingressam pelo 20 

edital da OEA. Quanto ao estudante de mestrado, este cursará remotamente, e, a 21 

implementação da bolsa somente poderá ser feita com o estudante no Brasil. Foi 22 

informado que o Programa terá duas bolsas CAPES ociosas, pois os candidatos à bolsa que 23 

ingressaram desistiram durante o processo de implementação por terem adquirido vínculo 24 

empregatício. O professor Lucas sugeriu o envio de e-mail aos discentes ingressos do ano 25 

de 2020 para verificar se alguém estaria apto a receber bolsa neste momento. O professor 26 

Lucas lembrou da solicitação da PROPPI para indicação de um professor para representar 27 

o Programa na Mostra de Pós-Graduação, bem como a necessidade de envio de e-mail aos 28 

discentes sobre a obrigatoriedade da participação dos discentes bolsistas de 2020. O 29 

presidente passou à Ordem do dia 1) Situação de discentes/desligamentos: O primeiro 30 

discente é Fábio, orientado do próprio Luis Bacellar, que expôs a dificuldade em obter 31 

respostas acerca do andamento do trabalho, uma vez que o discente relata frequentemente 32 

que está com algum problema, tendo até apresentado, em outra ocasião, atestado médico a 33 

este Colegiado; devido às tentativas frustradas para dar andamento ao trabalho, o professor 34 

sugere o desligamento, pois o discente completou 36 meses de curso. O presidente pediu 35 

ao professor Lucas para relatar a situação da Lilian Oliveira, que também completou 36 36 

meses de curso em março; o professor relatou que o trabalho foi muito prejudicado em 37 

função da pandemia e necessitaria de mais um ou dois ensaios (e no momento Ouro Preto 38 

está na onda roxa), colocando a possibilidade de defesa breve. A discente Laura Horta, 39 
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com o mesmo tempo de curso, está com banca, garantida pela orientador, para maio. Já 40 

Érika Gomes apresentou um requerimento em fevereiro de 2021, faltando 41 

aproximadamente 45 dias para completar 36 meses de curso, solicitando mudança de 42 

orientador. Foi explicitado também que os doutorandos Henrique Penido e Flávia Pinto 43 

completarão 60 meses neste mês. Após algumas discussões ficou decidido o envio de um 44 

e-mail para orientadores e discentes para que explicitem acerca da situação/andamento 45 

para defesa das teses e dissertações. 2) Proposta de credenciamento Armando Belato, os 46 

membros decidiram por não discutir esta proposta na reunião pois há a Comissão de 47 

Credenciamento e é necessária posição desta. 3) Qualificação turma 2020, o professor 48 

Lucas propôs que os requerimentos de prorrogação do prazo de qualificação fossem 49 

analisados neste ponto. E ainda propôs que fosse realizada uma conversa da coordenação 50 

com os discentes sobre essa solicitação. O presidente acrescentou que está sendo aventada 51 

a possibilidade de exigir a definição de orientador ainda no primeiro semestre do curso, 52 

bem como a adequação dos projetos/discentes. Foi decidido o envio de e-mail para os 53 

requerentes para que os orientadores deem anuência aos pedidos. 4) Análise Planos de 54 

estágio docência , o presidente propôs a votação do Ad referendum no Plano de Estágio 55 

Docência da discente Laura de Campos Horta, que foi aprovado por unanimidade. E, após, 56 

decidiu-se pela análise em bloco dos planos dos seguintes discentes: Pablo Cardoso 57 

Coelho, Lorena Bosser Nepomuceno, Débora Elisa Santos e Beatriz Mydori Urashima - o 58 

presidente propôs a aprovação em bloco, sendo colocado em votação e todos foram 59 

aprovados por unanimidade. 5) Requerimentos discente: decidiu-se pela análise do 60 

requerimento do discente: (i) Renato Capucho Reis, como ingressou antes de 2019, seu 61 

requerimento foi aprovado, com aproveitamento integral dos créditos. (ii) Marcos Antonio 62 

Lemos Junior, (iii) Germano Silva Araújo, (iv) Sabrina Ferreira e (v) João Paulo Costa  63 

solicitam aproveitamento de créditos cursados no Mestrado de Engenharia Geoténica; o 64 

professor Lucas sugeriu que fosse enviado um e-mail a eles para que indicassem os 65 

créditos, limitados a quatorze, que eles gostariam que fossem aproveitados; o presidente 66 

colocou a proposta em votação, sendo aprovada por unanimidade. (vi) Germano Araújo 67 

solicita também mudança do tema do projeto, apresentando nova proposta; o professor 68 

Lucas sugere que ele apresente um detalhamento do cronograma para o prazo que resta de 69 

curso, bem como o aval do orientador, e o coordenador sugere que seja aprovada, 70 

condicionando a este envio e de acordo; colocou-se em votação e o requerimento foi 71 

aprovado por unanimidade. (vii) O discente Cahio Eiras solicita prazo de seis meses para 72 

qualificação devido à pandemia do covid-19, o orientador dá o de acordo e ressalta que o 73 

discente já publicou artigo; colocou-se em votação e aprovou-se por unanimidade. (viii) A 74 

discente Andyara Duarte trocou de orientador, atualmente com o prof. Pedro Alameda, 75 

solicitando seis meses adicionais de prazo para defesa, com o de acordo do orientador;  76 

colocou-se em votação e aprovou-se por unanimidade. (ix) A discente Ingrid Rigatto 77 

solicita prazo até o dia 30 de junho de 2021, justificando atraso no recebimento de dados; 78 

colocou-se em votação e aprovou-se por unanimidade. (x) A discente Iraydes Nola solicita 79 
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prazo adicional de seis meses para defesa, com justificativas; colocou-se em votação e 80 

aprovou-se por unanimidade. (xi) O discente Gilvan Sá, reingressou no PPG e solicita o 81 

aproveitamento dos créditos do doutorado; colocou-se em votação e aprovou-se por 82 

unanimidade. (xii) O discente Hiago Souza solicita prazo de seis meses para defesa, 83 

justificando atraso na entrega dos dados para análise; o presidente colocou em votação, 84 

sendo aprovada a solicitação por unanimidade. (xiii) A discente Nancy Lopes relata que 85 

houve atraso na liberação dos dados pela empresa e solicita prazo adicional de seis meses 86 

para defesa; colocou-se em votação e aprovou-se por unanimidade. (xiv) O discente 87 

Eduardo Muniz, reingressante, solicita aproveitamento dos créditos das disciplinas 88 

obrigatórias; colocou-se em votação e aprovou-se por unanimidade. (xv) A discente Ana 89 

Clara Torres, ainda sem o de acordo do orientador, solicita seis meses de prazo para defesa 90 

em função de algumas mudanças no decorrer do desenvolvimento; o presidente colocou 91 

em votação, sendo aprovado por unanimidade, condicionado ao de acordo do orientador. 92 

(xvi) O discente Arthur Lamounier solicita seis meses adicionais de prazo para a defesa, 93 

relatando que será necessária a alteração da barragem de rejeito objeto de estudo, no 94 

entanto, mantendo-se o tema; e com o de acordo do orientador; colocou-se em votação e 95 

aprovou-se por unanimidade. (xvii) A discente Érika Brito solicita prazo adicional de seis 96 

meses para defesa devido a mudança de tema (pandemia covid-19); o presidente colocou 97 

em votação e foi aprovado por unanimidade. (xviii) O discente Pablo Coelho solicita prazo 98 

adicional de seis meses para defesa, ressaltando que o volume final está em revisão, com 99 

de acordo do orientador; colocou-se em votação e aprovou-se por unanimidade. (xix) A 100 

discente Lara Oliveira solicita a inclusão de coorientador, Bruno Guimarães Delgado; 101 

colocou-se em votação e aprovou-se por unanimidade. (xx) A discente Lorena Bosser 102 

solicita prazo adicional até 30/09/2021, com aval do orientador, colocou-se em votação e 103 

aprovou-se por unanimidade. 6) Outros assuntos: o presidente solicitou aos membros que 104 

avaliassem a inclusão de Tarefa Especial - Elaboração de Tese ou Dissertação nos 105 

semestre de 2018/1 e 2018/2 no histórico da discente Rafaela Ribeiro da Silveira, 106 

matrícula 2017.10340, pois a discente já defendeu e está com pendência para solicitação 107 

do diploma. Colocada a inclusão em votação e aprovada por unanimidade. Não havendo 108 

nada mais a tratar, esta ata foi lavrada e o presidente, lançando mão de sua fé pública, 109 

assinou a ata da reunião, firmando a autenticidade do relatado. Ouro Preto, sete de abril de 110 

dois mil e vinte e um.  111 

 

 

 

Luis de Almeida Prado Bacellar 

Presidente 


