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TÉCNICAS NUCLEARES DA UFMG PARA INDICAÇÃO DE UMA TESE AO PRÊMIO UFMG DE TESES

2021

No dia doze de maio de 2021, às onze horas e trinta minutos, reuniu-se o Colegiado do
Programa de Pós-Graduação em Ciências e Técnicas Nucleares da UFMG, por
videoconferência, sob a presidência do Coordenador, Prof. Clarysson Alberto Mello da Silva.
Estiveram presentes as professoras Antonella Lombardi Costa, Maria Auxiliadora Fortini Veloso,
Telma Cristina Ferreira Fonseca e o Representante discente Caio Fernando Teixeira Portela. O
Coordenador deu início à sessão informando que convocou a reunião com o objetivo de analisar
o parecer da Comissão Avaliadora da candidatura ao Prêmio UFMG de Teses 2021. O prof.
Clarysson esclareceu que o Programa de Pós-graduação em Ciências e Técnicas Nucleares
teve seis (6) defesas de Tese no ano de 2020 e apenas um inscrito para concorrer ao Prêmio
UFMG de tese. Informou também que, os professores: Carlos Velasquez (DEN/UFMG),
Auxiliadora Santi (UFOP) e Wadaed Uturbey (DEE/UFMG) foram convidados para análise e
emissão de parecer referente a indicação ao prêmio UFMG de tese 2021. O Coordenador leu o
parecer da comissão e ressaltou os seguintes pontos: Considerando que: (1) a referida tese
atende aos critérios estabelecidos; (2) a tese aborda uma questão muito atual e tem extrema
relevância para o estudo da interferência climática sobre a matriz energética do Estado de Minas
Gerais e, sobretudo, para a análise das consequências provenientes da escassez dos recursos
hídricos tanto para a escolha da composição das fontes energéticas que possam suprir
eventuais reduções da geração hidrelétrica, quanto para avaliar as emissões de gases
poluentes e os impactos para a população do Estado, sendo esses aspectos representativos da
importância social do trabalho; os dados relacionados às hidrelétricas foram fornecidos pela
CEMIG; (3) para alcançar os objetivos do estudo, dois modelos computacionais combinados em
uma abordagem integrada foram utilizados: WEAP – Water Evaluation And Planning e o LEAP –
Low Emissions Analysis Platform contribuindo para uma análise de cenários mais próximos da
realidade a nível do estado de Minas Gerais; (4) A metodologia aplicada é inovadora a nível
nacional e do estado de Minas Gerais e ajudará a realizar estudos mais aprofundados em
relação ao potencial local e também poderá ser aplicada a outros estados a nível nacional; (5) o
trabalho de tese resultou em 3 publicações em revistas (1 A1, 2 B2) com participação do grupo
envolvido na pesquisa; (6) o trabalho apresenta organização, riqueza de dados, linguagem clara
e formalmente correta. Assim, a Comissão recomenda a indicação da Tese intitulada “Análise
Integrada do Nexo Água-energia-emissões e Mitigação das Externalidades para o Estado de
Minas Gerais” de autoria do aluno Leonardo Barrouin Melo, para concorrer ao Prêmio UFMG de
Teses 2021. A profa. Maria Auxiliadora ressaltou que os membros da Comissão são
especialidades da área de energia. E Após análise e discussão do assunto, o Colegiado do
Programa de Pós-Graduação em Ciências e Técnicas Nucleares da UFMG, resolveu acatar o
voto da Comissão e indicar a tese “Análise Integrada do Nexo Água-energia-emissões e
Mitigação das Externalidades para o Estado de Minas Gerais” de autoria o aluno Leonardo
Barrouin Melo, para concorrer ao Prêmio UFMG de Teses 2021. Nada mais havendo a tratar, eu,
Aline dos Santos Silva, lavrei a presente ata que será assinada eletronicamente por mim e pelos
demais membros do Colegiado. Belo Horizonte, 12 de Maio de 2021.

Prof. Clarysson Alberto Mello da Silva - Coordenador
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Aline dos Santos Silva - Secretária

Profª. Antonella Lombardi Costa

Profª. Telma Cristina Ferreira Fonseca

Profa. Maria Auxiliadora Fortini Veloso

Caio Fernando Teixeira Portela – representante discente

Documento assinado eletronicamente por Aline dos Santos Silva, Secretário(a), em 14/05/2021,
às 09:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Maria Auxiliadora Fortini Veloso, Membro, em
14/05/2021, às 09:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Antonella Lombardi Costa, Membro, em 14/05/2021,
às 10:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Caio Fernando Teixeira Portela, Usuário Externo, em
14/05/2021, às 16:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Telma Cristina Ferreira Fonseca, Professora do
Magistério Superior, em 17/05/2021, às 10:56, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Clarysson Alberto Mello da Silva, Professor do
Magistério Superior, em 17/05/2021, às 12:33, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0727086 e o código CRC 43C6721D.

Referência: Processo nº 23072.216172/2020-15 SEI nº 0727086
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