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Aos dez dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às dez horas e trinta minutos, em
ambiente virtual do Google Hangouts Meet, reuniram-se os professores Luis de Almeida
Prado Bacellar, Lucas Deleon Ferreira, Guilherme José Cunha Gomes, o servidor técnico
Whilison Marques Mendonça e o discente Hebert da Consolação Alves para segunda
reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Geotecnia do ano de
2021. I) Expediente: Comunicações. II) Ordem do Dia: 1) Posse de novo membro; 2)
Indicação do vice-coordenador; 3) Discussão sobre situação dos professores
voluntários; 4) Discussão sobre atualização do Regimento do curso; 5) Situação dos
discentes; 6) Outros assuntos. A reunião foi presidida pelo prof. Luis de Almeida Prado
Bacellar e, primeiramente, foi lido o expediente do dia. O presidente comunicou sobre a
avaliação quadrienal da CAPES no que tange a nota dos Programas de Pós-Graduação.
Segundo o informe da Capes, aqueles Programas que permanecerem com nota 3 (três)
terão fechados somente o doutorado. O presidente também ressaltou a importância da
atuação das comissões para o bom funcionamento do Programa. Em seguida, o professor
Guilherme informou sobre a possibilidade de abertura de uma bolsa de professor visitante
em parceria com a empresa Vale S.A. num projeto sob coordenação do professor Pedro
Alameda. O professor Lucas lembrou sobre a importância de divulgação do calendário da
Pós-Graduação para os docentes. II) Ordem do Dia: 1) Posse de novo membro: O
presidente relembrou que o professor Hernani Mota provavelmente assumirá a presidência
do Colegiado do PPGEM e por tal motivo solicitou seu desligamento do Colegiado do
PPG em Geotecnia. Para substituí-lo, foi indicado o professor Guilherme José Cunha
Gomes; dessa forma, o presidente deu posse ao novo membro para um mandato de dois
anos. 2) Indicação do vice-coordenador: em seguida, o presidente relatou sobre a
obrigatoriedade de indicação de um vice-coordenador para o Programa; o professor
Guilherme se propôs assumir; seu nome, posto em votação, foi aprovado por unanimidade.
Objetivando facilitar a transição para os futuros coordenadores do PPG, o mandato do
professor Guilherme José Cunha Gomes para vice-coordenadoria do Programa de PósGraduação em Geotecnia deverá coincidir com o já estabelecido para o Coordenador. 3)
Discussão sobre situação dos professores voluntários: o presidente informou que há três
docentes aposentados que têm atuado como professores voluntários no PPG. São eles:
Milene Sabino Lana, Gilberto Fernandes e Romero Cesar Gomes. Para prosseguir atuando
nesta condição no PPG é necessária a renovação da atuação como professor voluntário,
pois é vedada a participação de docentes aposentados e sem vínculo com alguma
instituição de ensino nas atividades de docência e orientação nos cursos de pós-graduação
da UFOP. O presidente esclareceu que a Lei nº 9.608/1998 autoriza a prestação de serviço
voluntário por pessoa física à entidade pública de qualquer natureza, sem geração de
vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. E que
a regulamentação do tema na UFOP se dá pela Resolução CUNI 1.780 de dezembro de
2015. Os professores Milene e Gilberto possuem, respectivamente, duas e uma orientações
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cada. O professor Gilberto manifestou interesse em apresentar novo plano de trabalho para
renovação e a professora Milene será consultada sobre esta necessidade. O professor
Romero possui doze discentes sob sua orientação e já informou à secretaria via e-mail que
não pretende apresentar novo plano de trabalho voluntário. O presidente informou que
consultou a Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, que corroborou a
necessidade de renovação da solicitação de trabalho como professor voluntário. Também
foi destacado que cada professor pode apresentar no máximo dois planos de trabalho
voluntário por no máximo dois anos cada, conforme regulamentação. Posto isto, os
membros do Colegiado deliberam por unanimidade que os professores Romero Cesar
Gomes, Gilberto Fernandes e Milene Sabino Lana deverão apresentar um Plano de
Trabalho Voluntário a este Colegiado para que seja possível a continuidade das atividades
correlatas ao Programa, sejam elas relacionadas à ministração de disciplinas ou a
orientações. Caso os referidos professores não solicitem a participação como voluntários,
resta a opção de se cadastrarem como participantes externos, passando a atuar como
coorientadores dos mestrados e doutorados em andamento. Neste caso, conforme sugerido
pelo professor Lucas, tais professores poderão indicar quais professores regularmente
cadastrados no Programa poderiam assumir as orientações dos respectivos discentes. 4)
Discussão sobre atualização do Regimento do curso: devido a saída do professor
Guilherme da reunião, o presidente propôs que este tema fosse discutido na próxima
reunião, o que foi aceito por unanimidade. 5) Situação dos discentes: i) o presidente
explicitou que alguns discentes não se matricularam no prazo estipulado por e-mail e a não
renovação implica em desligamento. Este assunto foi discutido com os membros do
Colegiado, e decidiu-se por unanimidade reenviar um email a esses discentes para que se
manifestem até o dia 20 de agosto sobre o interesse em renovar a matrícula, uma vez que o
o prazo se encerrou no dia 30 de julho deste ano. ii) O presidente apresentou as
solicitações de discentes de prorrogação de prazo de defesa até o final de setembro de
2021, ou seja, seis meses do tempo ideal, via requerimento, são eles: Ana Clara dos Anjos
Torres, Pablo dos Santos Cardoso Coelho, Ingrid Belcavello Rigatto, Erika Santos Brito,
Leonardo Alberto Sala, Hiago Apolinário de Souza, Letícia Pereira Araújo, Lorena Bosser
Nepomuceno, Arthur Soares Lamounier Duarte, Nancy Raphaela Souza Lopes, Andyara
Pinto Duarte e Eva Priscila Cardoso. O prazo anteriormente concedido pelo Colegiado
finda em setembro próximo. Este tema foi discutido e deliberou-se pelo envio de e-mail a
esses discentes, informando-os da necessidade de marcarem a data da defesa até esta data e
para relembrá-los do prazo máximo legal na UFOP, de 36 meses, após o qual se dá o
desligamento automático. iii) O presidente relembrou sobre o envio de e-mails para
orientadores se posicionarem sobre a situação de discentes que já extrapolaram o prazo
máximo de defesa; o professor Rodrigo Peluci se posicionou informando que agendará a
defesa do doutorando Henrique Andrade Penido para o dia 27 de agosto próximo. Os
orientadores dos discentes (i) Lilian Agda de Oliveira, (ii) Fábio Luiz Gonçalves e Erika
Aparecida dos Santos Gomes informaram que não há possibilidade de defesa em função
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do atual desenvolvimento da dissertação. Assim, o presidente sugeriu o desligamento dos
três discentes com base no item I - não cumprimento do prazo máximo de conclusão do
curso e item II – Insuficiência no rendimento acadêmico, com base em avaliação periódica
de desempenho ou reprovação no exame de qualificação, do discente que não esteja
cumprindo as atividades previstas nos projetos de Mestrado ou Doutorado do Art 1º da
Resolução CEPE nº 7.647. Foi colocado em votação o desligamento dos três discentes em
bloco, o que foi aprovado por unanimidade. iv) O presidente explicou o caso de outra
discente deste mesmo ano de entrada no PPG, Érika Cardoso Takano, que esteve gestante
durante o curso e com prazo de finalização previsto para julho deste ano; deliberou-se que
fosse enviado um e-mail para que o orientador se posicione em relação a possibilidade de
defesa da discente. 6) Outros assuntos: o presidente propôs a análise de requerimentos de
discentes. Os discentes Marcos Antônio Lemos Júnior, João Paulo Rodrigues da Costa e
Sabrina de Paula Ferreira solicitaram concessão de 14 créditos cursados no Mestrado
Profissional em Engenharia Geotécnica; colocou-se em votação e aprovou-se por
unanimidade. Os discentes Felício Geraldo de Oliveira e Magno André de Oliveira
solicitaram aproveitamento dos créditos cursados no mestrado; colocou-se em votação e
aprovou-se por unanimidade. O discente Felipe Conceição Soares solicita aproveitamento
dos créditos do mestrado, uma vez que foi aprovado no processo seletivo e reingressou ao
curso; colocou-se em votação e aprovou-se por unanimidade. O discente Felício Geraldo
de Oliveira solicita prazo de 12 meses para qualificação; o presidente sugeriu o prazo
máximo de prorrogação de seis meses, como usual; colocou-se em votação e aprovou-se
por unanimidade a extensão do prazo em seis meses. O discente Antonio Serpa Freire
solicita inclusão de coorientador; no entanto, com a indefinição da permanência do
orientador no programa, o presidente sugeriu a rejeição por ora da solicitação; colocou-se
em votação e aprovou-se por unanimidade. O presidente apresentou os relatórios de
estágio de docência dos seguintes discentes: Débora Elisa dos Santos, Beatriz Mydori
Carvalho Urashima, Hiago Apolinário de Souza, Pablo Cardoso dos Santos Coelho;
propôs-se a aprovação em bloco dos relatórios; colocou-se em votação e aprovou-se por
unanimidade. O presidente propôs a ratificação do Ad referendum sobre Estágio Docência
da discente Eva Priscila Cardoso assinado pelo presidente; colocou-se em votação e
aprovou-se por unanimidade. Finalizadas as discussões, o presidente ressaltou sobre a
qualificação dos discentes ingressos no ano de 2020, que devem ser marcadas para o final
de agosto ou no início de outubro, considerando o período de férias de grande parte dos
docentes do PPG, na primeira quinzena de setembro. Por fim, o presidente relembrou aos
membros do Colegiado sobre a necessidade de participação dos discentes do Programa na
Mostra de Pós-Graduação da UFOP deste ano. Esclareceu-se que foi enviado, pela
secretaria, e-mails a todos os discentes para que participem do evento este ano, enfatizando
que os bolsistas que possuem mais de 75% do curso concluído devem participar
obrigatoriamente, sob pena de não emissão do diploma. Não havendo nada mais a tratar,
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esta ata foi lavrada e o presidente, lançando mão de sua fé pública, assinou a ata da reunião,
firmando a autenticidade do relatado. Ouro Preto, dez de agosto de dois mil e vinte e um.
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