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1 Aos vinte e dois dias do m台s de feverei「o do ano de dois mil e dezenove’「ealizou-Se a 8a

2　reuniao o「din緬a do Colegiado do Cu「so de P6s-Gradua車O em Engenharia de P「Odu9aO,臆　臆_　〇　〇　　　〇量○○_i　ヽ.′ヽ○○ 1〇〇〇ヽ■「 ヽ○○i　ヽ一●●　"ヽ""●　●ヽ.タ、 1‾"1".　““‾ i‾○○‾⊂′葛‾‾ ‾　‾　　‾

sob a presid台ncia do professo「 AIexandre Xavier Ma軸S e COm a PreSen鱒dos

memb「os docente S6rgio Evange-ista Si書va na Sa看a G302 do B!oco G, e dos docentes

Ka血e Ara。jo Ferreira e Helton Cristiano Gomes na Escola de Minas・O professo「

Thiago Augusto de Oliveira Si営va jus珊COu a auS台nCia" Havendo ndmero legal de

memb「os, a S「・ Presidente面ciou os trabalhos pelo ifem i・ EXPEDIENTE‥ 1“1

comunicados。 O P「ofessor Alexand「e comunicou que devido ao fechamenfo da FEOP a

uFOP esta em vias de fechar uma pa「ceria com a FUNDEP, meSma funda蜜O que faz a

gerencia dos pr坤OS da UFMG, e COm isso os professores teriam uma o巾a op9aO alem

de Funda9aO Go「ceix・ Comunicou tamb色m que a PROPP deve lan9a「 em b「eve dois

editais, um Para que OS P「Ofessores que des軸m se afastar pa「a P6s-doutorado tenham

um professor subs軸O e O血O Para a CO而ataeao de professores vis軸tes exclusivos

pa「a a p6s-Gradua蜜O" Passou a pa-av「a aos demais memb「OS e naO houve

ma暁融a辞o. 1.2 Aprovae急o da Aia da 6a Reuniao do CPPGEP〃 A Ata剛da e foram

ap「esentadas algumas sugeStoes de moc輔Ca如Pe-a professo「a Ka血e・ Logo ap6s a

vota辞o foi 「ealizada e a AIa foi aprovada por unanimidade・ 1.3 Aprovac尋o da Ata da 7a

Reuniao do CPPGEP. A Ata fo。ida e nao houve a-tera9aO. Logo ap6s a vota鈎o foi

請二義T :“/壷io売高もada po「 unanimidaqe・看tem ll. 9E型聖二聖聖._2土
Regimento do Programa. O Presidente apresentOu a PrOPOSta de regimento que foi

enviada por e-mai- aos memb「os. As p血cipais mudan9aS 「ealizadas foram pa「a a

adequa9aO do regimento a nova CEPE que 「ege os PrCngramaS de P6s-Gradua?急O da

uFOP, Fo両地uma leitura de cada um dos itens do regimento e as adequae6es

necess釦as fo「am inse暁S nO teXto・ O 「egimento do programa que Vai em anexo a eSta

Ata foi votado e aprovado por unanimidade" 2“7. Outros Assuntos - O p「esidente

coIocou a pa-av「a a disposicao e nao havendo manifesta9aO agrade捌a PreSen9a de

todos e deu por encerrada a reuniao・ Para constar, eu, Se「gio Evangelista Siva’lavrei a

presente ata, que aP6s Iida e aprovada’Se「a aSSinada por mim e pe!o S「"O Presidente"

P「esidente do CPPGEP

Aprovada em 27/03/201 9.
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