ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 03/2021 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM GEOTECNIA, REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2021.
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Aos vinte dias do mês de outubro 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 e o
servidor técnico Diogo Reis Stavaux Baudson para terceira reunião ordinária do Colegiado
do Programa de Pós-Graduação em Geotecnia do ano de 2021. I) Expediente: 1)
Comunicações. II) Ordem do Dia: 1) Posse do representante dos Técnicos
Administrativos em Educação; 2) Análise do edital de seleção 2022; 3) Plano de
trabalho voluntário – Professor Gilberto Fernandes; 4) Matrícula do discente Omar
Mendes em Metodologia Científica; 5) Requerimentos de 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 necessidade de
atualização regimento do Programa, uma vez que, foram publicadas novas normas na
Instituição. O professor afirmou que irá iniciar as atualizações e repassará aos membros
para apreciação. O presidente reafirmou a necessidade de discussão e análise de
credenciamento de novos docentes para compor o quadro, tanto com docentes internos e
externos à Instituição, ressaltando a figura do jovem docente permanente, conforme os
critérios da CAPES. O professor leu os componentes da Comissão de Credenciamento/
Recredenciamento: Hernani Mota de Lima (presidente), Guilherme José Cunha Gomes,
Pedro Manuel Alameda Hernández e Maria Giovana Parizzi. E ressaltou que o professor
Hernani poderá deixar a comissão, uma vez que, assumiu a Coordenação do PPGEM. O
professor Lucas Deleon comunicou sobre o início do GEOMIN 2021 na data de 30 de
outubro de 2021, que é gratuito para membros da ABMS. O presidente anunciou a
primeira parceria internacional estabelecida entre o NUGEO e a Universidade de Salerno,
cujo coordenador, prof. Dr. Michelle Calvello, passará a atuar como coorientador e como
colaborador na disciplina intitulada “Análise e Gestão de Riscos em Áreas Urbanas” do
Programa. II) Ordem do Dia: 1) Posse do representante dos Técnicos Administrativos
em Educação: O presidente deu posse ao servidor TAE, Diogo Reis Stavaux Baudson,
para um mandato de dois anos. 2) Análise Edital de seleção 2022: neste ponto de pauta, o
presidente contextualizou sobre a necessidade de repensar o edital com vistas a adequar a
nova realidade do programa, com menos orientadores na área de rejeitos, que tem sido
muito demandada pelos discentes, sobrecarregando os professores Eleonardo Pereira e
Lucas Deleon. O presidente expôs que os editais devem, segundo as normas da UFOP, ser
publicados se atentando para as possibilidades de orientações dos docentes, bem como aos
projetos de pesquisa em andamento, procurando-se manter o equilíbrio de orientações
entre os professores. O presidente sugeriu que o edital fosse analisado ponto a ponto e,
lembrou que o documento apresentado já contempla algumas sugestões dos professores,
consultados previamente. O presidente expôs a sugestão do professor César Barella de
disponibilizar vagas voltadas para cada docente. Já o professor Lucas sugeriu que o
candidato indicasse a linha de pesquisa pretendida na seleção, lembrando que foram
delimitadas três linhas, que contemplam todas as linhas anteriores do Programa. O
professor Guilherme concordou com a ideia, enfatizando a importância do candidato
selecioar a área pretendida no momento da inscrição e o Programa direcione para o
professor orientador logo no início do curso. Em seguida, os professores definiram quais
são as áreas da geotecnia se encaixam nas linhas de pesquisa. Logo em seguida o
presidente expôs item a item do edital e as sugestões dos professores foram incorporadas.
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O professor Lucas lembrou da necessidade de deixar claro no edital que há previsão de
retorno das atividades presenciais ao longo ano de 2022. Os membros discutiram a
possibilidade de ingresso por linha de pesquisa, no entanto, a conclusão foi que dessa
maneira poderiam não ser selecionados os melhores candidatos. Levantou-se a
possibilidade de incluir entrevista no processo seletivo, mas os membros concordaram que
para o edital deste ano não haveria tempo hábil para essa inovação. O presidente sugeriu
que não fosse oferecida a prova de proficiência em língua inglesa, com aceite somente dos
certificados elencados na Resolução Normativa PPGEO 003/2019. Os membros acordaram
a abertura oito vagas para mestrado, uma vez que houve diminuição do corpo docente. O
presidente propôs a análise dos coeficientes de avaliação, os pontos foram discutidos entre
os membros e ajustados para não haver avaliações equivocadas dos itens apresentados
pelos candidatos. O presidente passou à análise do edital de doutorado, e o professor Lucas
sugeriu que os candidatos pudessem indicar possíveis orientadores. Os membros
discutiram esta proposta e concluíram que o processo de seleção poderia ficar direcionado
e então refutaram a inclusão dessa questão no edital. Os membros debateram e adequaram
os coeficientes de avaliação dos candidatos. O cronograma foi debatido e decidiu-se que o
início do processo seletivo se dará ainda em dezembro de 2021. Antes do início do
próximo ponto, o professor Guilherme informou que precisará se ausentar. 3) Plano de
trabalho voluntário – Prof. Gilberto Fernandes: antes de iniciar o plano de trabalho
voluntário do professor Gilberto Fernandes, o presidente propôs a leitura do relatório de
atividades referente ao período de julho de 2019 a julho de 2021. Os membros sugeriram
enviar ao professor as seguintes orientações referentes ao relatório: i) É necessária
formatação padronizada do documento; ii) O Colegiado pediu esclarecimentos sobre o que
seria "seminário de mestrado"; iii) No período indicado a discente de doutorado Jéssika
Cosme não havia ingressado; iv) As comprovações de participações em bancas ou
orientações devem ser anexadas ao final do documento; v) Descrever e enviar a correlação
entre os todos projetos citados no item 10 do relatório e o Programa Pós-Graduação em
Geotecnia; vi) E o documento deve vir assinado pelo autor e pelo professor Lucas, que foi
quem acompanhou o trabalho voluntário prévio. Adequado o relatório às orientações o
Colegiado reavaliará, bem como analisará o plano de trabalho voluntário. 4) Matrícula do
discente Omar Mendes em Metodologia de Pesquisa Básica - o presidente relatou sobre
a solicitação do discente, que em 5 de outubro de 2021, entrou em contato com a secretaria
do Programa questionando sobre o andamento da disciplina e relatando que até esta data
não havia recebido qualquer informação. No dia 06 de outubro de 2021, a secretaria do
Programa respondeu ao solicitante com o seguinte texto: “Prezado Omar, vou verificar o
erro, vou te reencaminhar o e-mail sobre matrícula, ele foi enviado pelo e-mail da seleção,
mas depois daquele momento toda comunicação se deu por aqui”. No e-mail para
matrícula, do dia 05 de agosto de 2021, constava, dentre outros documentos, o
Cronograma/Horário de aulas para o semestre de 2021/2, com a previsão de início da
referida disciplina em 10 de agosto de 2021. Além disso, esses documentos permaneceram
disponíveis no site do programa com acesso livre a todos os usuários. Foi enviado um email a professora Denise Urashima, responsável pela disciplina, com intuito de informá-la
e elucidar se o discente havia sido comunicado sobre o início, uma vez que na listagem de
discentes disponibilizada à professora constava o e-mail do discente Omar Mendes. A
professora respondeu que o discente estava no grupo do Teams. Para dirimir esta questão,
o Colegiado decidiu que a professora reencaminhasse a secretaria o convite feito ao
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discente para entrada no Teams. 5) Requerimentos de discentes: O presidente iniciou
pelo relatório de estágio docência da discente Lorena Bosser Nepomuceno, que foi
apresentado para todos; o presidente colocou em votação e foi aprovado por unanimidade.
O primeiro requerimento apresentado foi o da discentes Iraydes Tálita de Sena Nola, que
solicitou prazo de 6 meses para defesa da tese; o presidente, que é seu orientador, explicou
a situação; colocou-se em votação e aprovou-se por unanimidade. O requerimento seguinte
apresentado foi do discente Felipe de Freitas Moreira Vilela, que solicitou inclusão de
coorientador, prof. dr. Eduardo Antônio Gomes Marques, da UFV; o presidente afirmou
que o curriculum vitae do professor apresenta requisitos superiores às exigências mínimas,
colocou-se em votação e aprovou-se a inclusão por unanimidade. O requerimento seguinte
é da discente Jéssika Come, que solicitou aproveitamento dos créditos cursados no
mestrado do Programa; colocou-se em votação e aprovou-se por unanimidade. Os
próximos dois requerimentos, de Hiago Apolinário de Souza e de Nancy Raphaela Souza
Lopes, referem-se a aprovação do Ad referendum sobre mudança na orientação dos
trabalhos; o primeiro ficou sob responsabilidade do professor Eleonardo Lucas Pereira e o
segundo, do professor Lucas Deleon Ferreira. Colocado em votação, os dois foram
aprovados por unanimidade. O requerimento seguinte foi da discente Sabrina de Paula
Ferreira, que solicitou trancamento na disciplina Estabilidade de Taludes em Rochas;
colocou-se em votação e aprovou-se por unanimidade. Os requerimento de extensão de
prazo serão analisados em bloco, relativos a discentes com ingresso em 2019 e que
completaram 30 meses de curso em setembro de 2021; são eles: Arthur Soares Lamounier
Duarte, Lorena Bosser Nepomuceno, Erika dos Santos Brito, Ana Clara dos Anjos Torres
e Ingrid Becavello Rigatto; o presidente leu todas as justificativas e o professor Lucas
explicou a situação de suas orientandas. Após discussão e apresentação das justificativas o
presidente sugeriu o seguinte encaminhamento: será concedida a extensão do prazo até o
dia 10 de dezembro de 2021. Condicionou-se uma nova extensão à apresentação de uma
versão preliminar da dissertação nesta data que comprove o andamento e possibilidade de
defesa no próximo ano (até o prazo máximo de 13 de março de 2022). A proposta foi
colocada em votação e aprovada por unanimidade. O discente Pablo Camillo de Carvalho
Gonçalves solicitou três meses de extensão de prazo; apresentada a justificativa e colocado
em votação, aprovou-se por unanimidade. O próximo requerimento é do discente Anthony
Bahia Scalioni, que solicitou trancamento da disciplina Estruturas de Fundações; o
presidente ratificou que estava dentro do prazo na ocasião, foi colocado em votação e
aprovado por unanimidade. O próximo foi do discente Germano Silva Araújo, que solicita
aproveitamento de créditos cursados no mestrado, cursados em outro programa; o
presidente propôs, dentre as disciplinas solicitadas, o aproveitamento de Mecânica dos
Solos, Mecânica das Rochas, Geologia de Engenharia e Ensaios de Laboratório em
Geotecnia, totalizando 13 créditos; colocou-se em votação e aprovou-se por unanimidade.
O próximo requerimento é o da discente Larissa Regina Costa Silveira, que solicitou a
inclusão da professora Tatiana Barreto dos Santos como coorientadora do projeto;
colocou-se em votação e aprovou-se por unanimidade. Nos requerimentos seguintes os
discentes Antônio Serpa Freire e André de Oliveira Faria solicitaram a inclusão do dr.
Bruno Guimarães Delgado na coorientação dos trabalhos; foram apresentadas as
justificativas, o presidente colocou em votação e os membros aprovaram por unanimidade.
O próximo requerimento foi da discente Letícia Pereira Araújo, que solicitou prorrogação
do prazo para defesa até dezembro de 2021; colocado em votação e aprovado por
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unanimidade. O requerimento seguinte foi da discente Erika Cardoso Takano, que teve até
ingresso em março de 2018; mesmo considerando a licença maternidade de quatro meses,
o prazo máximo para defesa foi julho de 2021. O presidente sugeriu o desligamento da
discente 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; colocou-se em votação e aprovou-se o desligamento por
unanimidade. O próximo requerimento foi da discente Lorena Bosser Nepomuceno, que
solicitou inclusão da professora Bárbara Cristina Mendanha Reis como coorientadora; o
professor Lucas explicou que a inclusão objetiva auxiliar nas análises estatísticas; o
presidente colocou em votação e aprovou-se a inclusão por unanimidade. A mesma
discente solicita prorrogação para qualificação até 20/12/2021; o presidente propôs que
seja enviado um e-mail para que seja marcada em até 30 dias a qualificação, colocado em
votação e aprovado por unanimidade. O último foi do discente André Henrique Campos
Teixeira, que solicitou que o Colegiado aceitasse como requerimento para defesa de
doutorado um artigo qualis A1 já publicado, e um depósito de patente, em vez do
tradicional, que exige a submissão de um artigo qualis B2 e a publicação de um qualis
B1, ambos em Engenharias I. Após discussões, o professor Lucas indicou o caso como
omisso, em seguida, o presidente sugeriu que o requerimento fosse aceito, considerando-se
a relevância das patentes apara o PPG; colocou-se em votação e aprovou-se por
unanimidade. 6) Outros assuntos: o presidente apresentou o plano de trabalho voluntário
da professor Milene Sabino Lana, que consiste em finalizar a orientação da discente
Larissa Regina Costa Silveira; o presidente propôs a aprovação, condicionada ao envio do
termo de adesão. Os membros foram consultados e todos concordaram com a proposta.
Não havendo nada mais a tratar, 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, vinte
de outubro de dois mil e vinte e um.
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