ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 04/2021 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM GEOTECNIA, REALIZADA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021.
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Aos dez dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, 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 a quarta reunião ordinária do Colegiado do Programa de
Pós-Graduação em Geotecnia do ano de 2021. I) Expediente: 1) Comunicações. II)
Ordem do Dia: 1) Aprovação do Ad referendum dos Editais de Seleção de Mestrado e
Doutorado; 2) Proposta de estágio docência Flávio Affonso; 3) Situação do discente
Omar Mendes; 4) Requerimento discentes; 5) Credenciamento/recredenciamento
docente; 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 o
crescimento do GEOMIN, idealizado dentro do NUGEO e a ABMS/MG. Comunicou
também coordenador ou vice. O presidente informou sobre o reajuste de 25% no valor das
bolsas de pós-graduação da FAPEMIG e que a partir de dezembro os bolsistas receberão
por meio de um cartão do pesquisador, no Banco do Brasil. Comunicou ainda que o saldo
da taxa de bancada deve ser utilizado até o final de novembro, com pena de recolhimento
do recurso. O presidente informou que devido ao pouco tempo hábil para leitura, a
aprovação da ata anterior fica em suspenso. II) Ordem do Dia: 1) Aprovação do Ad
referendum dos Editais de Seleção de Mestrado e Doutorado: O presidente solicitou
inclusão deste ponto de pauta em função do tempo hábil para publicação do edital, que foi
debatido na reunião anterior e revisado pela PROPPI; o presidente propôs a aprovação do
Ad referendum, colocou em votação e aprovou-se por unanimidade. 2) Proposta de
estágio docência Flávio Affonso: O presidente apresentou o plano de estágio docência do
discente Flávio Affonso Ferreira, aprovado via Ad referendum, para que fosse
encaminhado ao Departamento de Geologia para aprovação e posterior lançamento no
sistema. Após, o presidente propõe a aprovação do Ad referendum, colocou-se em votação
e aprovou-se por unanimidade. 3) Situação do discente Omar Mendes: O presidente
relatou que o discente entrou em contato com a secretaria do Programa em 06 de outubro
de 2021 pedindo informações sobre a disciplina de Metodologia de Pesquisa Básica que
estava prevista para início em agosto de 2021 e com encerramento em setembro de 2021.
Frente a isso, o discente Omar Mendes solicitou i) Cursar a disciplina ministrada pela Prof.
Denise Urashima no CEFET e ii) Avaliar o reaproveitamento desta disciplina. Após
discussão, o presidente propõe o seguinte encaminhamento: Quanto a primeira solicitação,
o Colegiado não pode intervir e não vê impedimento do discente em cursar quaisquer
disciplinas em outras Instituições. Já em relação ao item ii, o aproveitamento/concessão de
créditos de outras Instituições devem ser enviados para apreciação do Colegiado, cabendo
ressaltar que, caso seja deferida a concessão de créditos, esta será em disciplina diferente
das cursadas no PPGEO. O presidente colocou o encaminhamento em votação e aprovouse por unanimidade. 4) Requerimento discentes: O primeiro requerimento é da discente
Eva Priscila Cardoso, que solicita prazo para defesa da dissertação para março de 2022; o
professor Guilherme Cunha, orientador, explicou a situação e disse que discente está
desenvolvendo a dissertação e que está de acordo com a solicitação. O presidente então
propõe o mesmo encaminhamento dos discentes com ingresso em 2019: conceder a
extensão do prazo até o dia 10 de dezembro de 2021. Condicionou-se a 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
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de 2022). O encaminhamento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Os
próximos requerimentos serão analisados em bloco, pois todos são pedidos de trancamento
de disciplinas dentro do prazo; os discentes Bruna Freitas de Sousa Libânio, Túlio Cesar
Abduani Lima e Quênia de Cássia Goulart Ferreira Liberato solicitaram trancamento em
Métodos Numéricos em Geotecnia - GTA280; a discente Jéssika Comes solicitou
trancamento em Túneis e Escavações em Rochas - GTA590; e Anthony Bahia Scalioni
solicitou trancamento em Hidrogeologia Aplicada - GTA385. O presidente sugere que o
Colegiado acate todos, os membros concordaram e ratificaram a sugestão. 5)
Credenciamento/recredenciamento docente: O presidente iniciou fazendo um histórico
recente das modificações no Programa no que tange a obrigatoriedade de submissão e
publicação de artigos em periódicos científicos por parte dos concluintes do mestrado e
doutorado, o que refletiu no incremento de publicações e uma melhora neste item de
avaliação da CAPES. Reforçou que com o credenciamento de novos professores será
possível incrementar ainda mais esse ponto e o recredenciamento visa também fomentar a
atuação para os atuais docentes, criando uma regra clara tanto para a necessidade de
publicação de artigos, quanto para outros produtos que os docentes devem se atentar. O
presidente apresentou a resolução 08/2020, que foi amplamente discutida, que define os
critérios de credenciamento/recredenciamento para docente do Programa, e, antes de
iniciar a discussão, esclareceu que uma das sugestões dos avaliadores da CAPES seria
descredenciar todos os docentes, para que possam ser subsequentemente sujeitos ao
recredenciamento. O presidente continuou apresentando os índices de produtividade, todos
baseados nos utilizados pela CAPES na área de Engenharias I. O presidente informou que
solicitou para que os professores preenchessem uma planilha com intuito de já balizar o
credenciamento e apresentou um compilado com as prévias. Esclareceu que 70% dos
docentes devem ser docentes permanentes, conforme regras da CAPES para a área de
Engenharias I. O presidente sugeriu que não houvesse um edital este ano, uma vez que o
tempo está muito curto para esta questão, e sugeriu como encaminhamento a publicação de
uma notícia no site com chamamento para credenciamento docente. Os membros foram
consultados e houve concordância de todos. 6) Outros assuntos: O presidente explicitou a
situação do discente Renato Capucho dos Reis, que não realizou rematrícula no semestre
atual e, de acordo com o item 8.2 a Resolução CEPE 8039, ele é considerado desistente. O
presidente propôs que o Colegiado ratifique a desistência, e que o discente seja
comunicado e que seja seja inserido o cancelamento de matrícula no Sistema de Registro
Acadêmico. 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, 10 de novembro de dois mil e vinte e um.
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