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I Aos quatorze dias do m台s de novembro do ano de dojs m= e dezenove, realizou-Se a

2　14a reuniao ordin釦a do Colegiado do Curso de P6s-Gradua9fo em Engenharia de

3　P「odu車O, SOb a presid台ncia do professor Alexandre Xavier Martins e com a

4　p「esen9a dos membros docentes S6rgio Evange看ista Si案va e o discente Diego

5　Dobscha da Cruz Piedade na Sa!a G302 do BIoco G, e dos docentes He!ton

6　Cristiano Gomes e Karine Ara叫O Ferreira e o discente Joao Paulo Franca na

7　EscoIa de Minas, O PrOfesso「 Thiago Augusto de O案iveira Si!va jus珊cou sua

8　aus台ncia. Havendo面mero lega! de membros, a S「. Presidente面ciou os trabaihos

9　peio item I. EXPED看ENTE: 1.1 Comunicac6es. O professor AIexandre passou a

」O palavra aos demais membros e nao houve manifesta9aO. 1。2 Aprovacao da Afa da

=　13a Reuniao do CPPGEP" O professorAIexandre leu a ata・ Logo ap6s, a VOta蜜O fdi

12　rea!izada e a Ata foi aprovada por unanimidade. Antes de iniciar a ordem do dia foi

13　solicitado peia profa Ka血e a incIusao de um item pauta. O item a se「 incluido 6 a

14 indica9aO de um membro para representar o PPGEP no CDEM, Conselho

15　Depa鴫amentaI da Escola de Minas. A inclus各o do item foi ap「ovada por unanimidade,

16 11・ ORDEM DO D寒A。 2。1, Homo書ogaeao das inscrie6es para o Edital de

17　Pesquisador Visitante O professor Aiexand「e re!atou que houve apenas uma

18 inscrieao para a drea de Mode!agem e ap「esentou a dooumenta9aO do candidato,

19　P「of. Dr・ Geraldo Robson Mateus, PrOfessor aposentado do DCC/UFMG. O prof.

20　S6rgio soIicitou que o aux掴o que seria prestado aos professo「es da linha de pesqu-Sa

21　de Modelagem tamb6m pudesse ser prestado aos p「ofessores da Ger台ncia. CoIocada

22　em vota9託a homoI。ga車o da inscrieao foi aprovada por unanimidade e o co看egiado

23　entende que como ha somente um candidato que a p「6xima fase se「a a sele?aO da

24　PROPP. 2.2. Participacao de Professores Extemos ao PPGEP no ofe「ecimento

25　de Disciplinas Obrigatdrias O p「ofesso「 AIexand「e apresentou o pedido do p「of・

26　And「e e ap6s a discussao o item foi negado por cinco votos contrarios e uma

27　absten車O. 2.3・ Resolucao para o Exame de Qua冊caeao e Defesa de

28　Disserta9aO O p「ofesso「 AIexand「e apresentou uma minuta da resolu9aO e du「ante a

29　discussao foram acrescentados alguns itens para a nova ResoIu9aO O2/2019 que

30　segue em anexo e foi ap「ovada por unanimidade・ 2"4 Indica9aO de um professor

31　para rep「esentante no CDEM A p「ofesso「a Ka血e disse que o p「ofesso「 Andr6 se

32　voiuntarieu para tal representa9aO. Ap6s discussao a indica辞O foi aprovada por

33　unanimjdade" 2“5 Outros Assuntos O presidente coIocou a paiavra a disposI甲O e

34　nao havendo manifesta9aO agradeceu a p「esen?a de todos e deu po「 encer略da a

35　reuniao" Para constar’eu, Sergio Evangelista SiIva暮lavrei a presente ata, que aP6s

36　1ida e ap「ovada, Se略assinada POr mim e pelo Sr,O P「esidente.

re/Xavier Ma巾ns

P「esidente do CPPGEP

Aprovada em 28/02/2020,

′一

Evangelista SiIva

Membro do CPPGEP
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