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Formação Acadêmica, Cargos e Funções na UFMG: 
• Técnico em Mecânica pela antiga Escola Técnica Federal de Minas Gerais - atual CEFET-MG (1977); 

Engenheiro Mecânico pela UFMG (1983); Licenciatura em Física pela UFMG (1983); Mestre em 
Engenharia Térmica pela UFMG (1989) e Doutor em Engenharia Mecânica pelo Institut National de 
Sciences Appliquées de Lyon/França (1996). 

• Professor efetivo em dedicação exclusiva do Departamento em Engenharia Mecânica (DEMEC) da Escola 
de Engenharia da UFMG desde fevereiro de 1990, sendo atualmente Professor Titular. 

• Coordenador do Curso de Graduação em Engenharia Mecânica da UFMG por 2 mandatos consecutivos entre 
2010 e 2014 (função gratificada FCC), sendo o referido curso ofertado nos turnos diurno e noturno. 

• Membro Titular do atual Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Graduação em Engenharia 
Mecânica da UFMG e Presidente do primeiro NDE constituído nesse curso no final de 2013. 

• Membro Titular ou Suplente por vários mandatos dos seguintes órgãos: Colegiado do Curso de Graduação 
em Engenharia Mecânica da UFMG; Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica 
(PPGMEC) da UFMG e Câmara Departamental do DEMEC. 

• Presidente ou Membro Titular de várias comissões nomeadas pela Reitoria da UFMG, Diretoria da Escola 
de Engenharia e DEMEC, tais como: Comissão para Adequação das Vagas do Centro Pedagógico Destinadas 
ao Colégio Técnico e Comissão Permanente de Autoavaliação da UFMG (mandatos 2014-2015 e 2016-
2017). 

• Coordenador do Grupo de Refrigeração e Aquecimento (GREA), grupo de pesquisa com uma história de 
quase 40 anos, vinculado ao DEMEC e ao PPGMEC, constituído, atualmente, por 3 professores do DEMEC 
e, em média, por 20 estudantes de Pós-Graduação (entre mestrandos e doutorandos) do PPGMEC, 4 
estudantes de Iniciação Científica e um estudante bolsista do Programa Pronoturno do Curso de Graduação 
em Engenharia Mecânica da UFMG. 

• Subcoordenador e responsável pedagógico do Curso de Especialização em Refrigeração - CER (2001) e do 
Curso de Especialização em Condicionamento de Ambientes e Refrigeração - CECAR (2010-2011), ambos 
criados pelo GREA, sendo o segundo uma Pós-Graduação Lato Sensu ofertada pelo PPGMEC. 
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Atuações na Graduação e Pós-Graduação e Orientações Concluídas: 
• Professor de 10 disciplinas distintas do Curso de Graduação em Engenharia Mecânica, 5 disciplinas do 

PPGMEC e 5 disciplinas de dois Cursos de Especialização (CER e CECAR) criados pelo GREA. 
• 13 orientações concluídas de Doutorado (7 orientações e 6 coorientações), todas no âmbito do PPGMEC, a 

exceção de uma coorientação, conduzida no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica da 
UNICAMP. 

• 30 orientações concluídas de Mestrado Acadêmico (16 orientações e 14 coorientações), todas no âmbito do 
PPGMEC. 

• 4 orientações de Monografias de Conclusão de Curso no âmbito do CECAR (Pós-Graduação Lato Sensu). 
• 45 orientações de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) e diversas orientações de Trabalhos de Iniciação 

Científica (IC), vários de cunho experimental, realizados no GREA e com alguns expandindo-se em trabalhos 
de mestrado. 

 
Atividades Técnico-Científicas: 
• Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2, pelo Comitê de Engenharia Mecânica, Naval e 

Oceânica e Aeroespacial. 
• Autor, em parceria com colegas do DEMEC e de outras instituições de ensino e pesquisa no Brasil e exterior, 

de 35 artigos publicados em periódicos, em sua grande maioria com Qualis A1 - CAPES. 
• Autor, em parceria com colegas do DEMEC e de outras instituições de ensino e pesquisa no Brasil e exterior, 

de mais de 70 artigos publicados em anais de congressos nacionais ou internacionais. 
• Revisor de vários artigos para congressos nacionais e internacionais e revisor de artigos para periódicos 

renomados internacionalmente, tais como: International Journal of Refrigeration e Experimental Thermal 
and Fluid Science. 

• Coordenador de vários Projetos de Pesquisa e de Extensão gerenciados pela Fundação Christiano Ottoni 
(FCO), tais como: Projeto CEMIG/ANEEL 2005-2007 (Bancada de testes em condicionadores de ar e 
bombas de calor) e Projeto FAPEMIG 2016-2017 (Estudo experimental sobre o ecofluido R1234yf). Embora 
concluídos, todos os projetos continuam gerando produtos, tais como artigos e orientações de iniciação 
científica e de pós-graduação. 

• Coordenador atual de 2 Projetos de Pesquisa FAPEMIG (um em parceria com Royal Institut of Technology 
de Estocolmo/Suécia) e de um Projeto de Extensão com a Vallourec, todos gerenciados pela FCO. 

• Participações em diversas bancas de defesas de TCCs no Curso de Graduação em Engenharia Mecânica da 
UFMG e de dissertações e teses no PPGMEC, UNICAMP, UFU, USP, PUC-MG, CEFET-MG e Mestrado 
Profissionalizante do LACTEC no Paraná. 

• Participações em diversos congressos no Brasil. Palestrante sobre bombas de calor em 2 workshops, um 
promovido pela CEMIG e o outro pelo LACTEC do Paraná, ambos em 2004. 

• Tradutor, em parceria com outros professores do DEMEC, de 5 obras voltadas para o Ensino de Engenharia, 
sendo 3 delas adotadas como livros-texto nas disciplinas Termodinâmica e Mecânica dos Fluidos dos Cursos 
de Graduação em Engenharia Mecânica e Aeroespacial da UFMG e na disciplina Métodos Matemáticos do 
PPGMEC: Introduction to Engineering Thermodynamics (Sonntag e Borgnakke); Introduction to Fluid 
Mechanics (Fox, McDonald e outros) e Advanced Engineering Mathematics (Kreyszig). 

• Palestrante na 16ª Jornadas Internacionais do INSA de Lyon (setembro de 2013) para estudantes franceses 
interessados em fazer intercâmbio no Brasil (por convite da Direção de Relações Internacionais do INSA). 

• Instrutor de Minicurso sobre Ebulição e Condensação ministrado no VII CREEM-2000 (Congresso Nacional 
de Estudantes de Engenharia Mecânica). 

 
Principais Homenagens: 
• Diversas vezes homenageado pelos formandos do Curso de Engenharia Mecânica da UFMG, sendo 2 vezes 

como Paraninfo da turma (2000/1 e 2005/1) e 2 vezes como Patrono (2007/2 e 2016/1). 
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