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ATA DE REUNIÃO
Ata da 67ª reunião ordinária dos membros do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciência e
Engenharia de Materiais no campus Poços de Caldas da Universidade Federal de Alfenas, realizada aos
06 de abril de 2018. No sexto dia do mês de abril de dois mil e dezoito, as catorze horas, na sala de
reuniões do prédio J, sob a presidência do Prof. Rodolfo Foster Klein-Gunnewiek reuniram-se os
professores Alfeu Saraiva Ramos, Neide Aparecida Mariano e Tânia Regina Giraldi e a representante
discente Deborah Gouvêa Prado. Informes: a professora Neide atualizou os membros do Colegiado a
respeito da instalação de alarmes no prédio de laboratórios do programa, destacando que a proposta é a
instalação de um sistema com teclado numérico, com senha, na porta de entrada, destacou ainda que no
orçamento está incluso o software de gestão do sistema ( CPU e acessórios, a professora solicitará à
direção de campus), também serão instalados 13 pontos se sensor de presença, sistemas de câmeras não
será possível no momento por motivo de recursos. O Colegiado concordou com o fechamento da proposta
dessa forma. Decidiu-se também que a coordenação do programa irá elaborar uma carta à PROPLAN
reforçando o processo 23087.011231/2017-98 – de Solicitação de sistema de segurança-LABMAT- já
encaminhado á direção de campus em 06 de outubro de 2017, pela coordenação anterior. A seguir o
professor Rodolfo fez os informes da coordenação: ele informou que a bolsista de pós-doutorado Lucíola
Lucena de Souza está ministrando aulas na UEMG; que houve a redistribuição de duas cotas de bolsa
CAPES/PRPPG e que o programa encontra-se em 5º no ranqueamento; que a coordenação recebeu uma
consulta sobre a possibilidade de participar do programa Brasil AEC OEA-GCUB e que a coordenação
fará uma consulta por e-mail encaminhando o edital para que os membros do Colegiado se manifestem.
PAUTA 1: Carga horária 2017/02. Será realizada uma nova consulta pela secretaria aos docentes para
veriﬁcar a mesma. PAUTA 2: Verba PROAP . A coordenação informou a distribuição encaminhada à
CPG conforme discutido pelos membros por e-mail. Decidiu-se ainda que a verba PROAP do PNPD será
proporcional ao tempo que a bolsista Lucíola Lucena de Souza permanecerá no programa, sendo a ela
atribuído o valor referente a quatro meses, a saber R$516,67. Pauta 3: Homologações de título. Foram
homologados os títulos dos discentes Diógenes Ferreira de Almeida, Bárbara de Oliveira Fiorin, André
Lucas Novaes, Thamara Maria Lazanha da Cal e Luis Gustavo Cordiolli Russi. Pauta 4: Desligamento
discente – Rayﬀ Moisés. Foi homologada a solicitação de desligamento do discente. Pauta 5:
Trancamento de matrícula – Tayná Cunha Souza. Foi decidido que o processo 23087.003726201824 será devolvido para instrução correta. Pauta 6: Requerimento de transferência de créditos- Jorge
Ata de Reunião PPGCEM 0128928

SEI 23087.008484/2019-46 / pg. 1

Henrique Silva Araújo. Aprovou-se a transferência de 4 créditos referentes à disciplina de
Processamento de Materiais Poliméricos cursada na UFABC, conforme parecer do professor Marcelo
Gonçalves Vivas. Pauta 7: Relatório do Pós-graduandos – 2017/02. Aprovou-se os relatórios dos
seguintes discentes: Bárbara de Oliveira Fiorin, Diógenes Ferreira de Almeida e Bruno Felisberto da
Silva. Pauta 8: Coorientação da discente Letícia Heldt. Aprovou-se a coorientação da discente,
orientada pela professora Sylma Carvalho Maestrelli pelo professor Juliano Marini, da UFSCar. Pauta 9:
Projetos de pesquisa com parecer. Foram apreciados os seguintes projetos: Lidiana Maranesi Silva (será
devolvido à discente para realizar as correções necessárias) e Letícia Santos Carvalho (aprovado, será
arquivado). Pauta 10: Projetos de pesquisa – ingressantes em 2017/02. Foi realizada a seguinte
distribuição para a avaliação dos projetos:
Discente

Avaliador

Robson Leopoldino Ferreira

Lucíola Lucena de Sousa

Rafael da Silva Bernardo

Neide Aparecida Mariano

Guiherme Rinaldi Perinoti

Neide Aparecida Mariano

Anderson Maida Siqueira

Carolina Del Roveri

Hélio de Magalhães Júnior

Alfeu Saraiva Ramos

André Lair Ferreira

Tânia Regina Giraldi

Raira Chefer Apolinário

Marilsa Aparecida Mota

Aline Cardoso Borges

Tatiana Cristina de Oliveira Mac Leod

Pauta 10: Homologação de banca de defesa – Stephania Capellari de Rezende. Foi homologada a
seguinte banca de defesa para a discente: Neide Aparecida Mariano (Presidente/Orientadora); Erika
Coaglia Trindade Ramos (titular); Sandra Nakamatsu (titular); Marilsa Aparecida Mota (suplente); e
Mirian de Lourdes Noronha Mota Mello (suplente). Pauta 11: Atos ad referendum. O colegiado

homologou os atos ad referendum da coordenação de deﬁnição de banca para os exames de qualiﬁcação
dos discentes Bianca Paula de Souza, Sérgio Alexandre Maésri, Gislene Batista e Natã Pereira de
Almeida. Pauta 12: Edital PNPD. Diante da resposta da PROGEPE ao processo encaminhado pela
coordenação, decidiu-se pela publicação do edital, sem a colocação de nome de supervisor afastado e que
a coordenação fará uma consulta à CAPES sobre a possibilidade de transferência de supervisão de
bolsista, posteriormente. Nada mais a registrar, eu, Tânia Regina Giraldi, docente do Programa de
Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais do campus Poços de Caldas lavro a ata que
segue

devidamente

assinada

pelos

membros

presentes

e

por

mim.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Presentes:
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XXXXX

Rodolfo Foster Klein-Gunnewiek (Presidente)
Alfeu Saraiva Ramos
Neide Aparecida Mariano
Tânia Regina Giraldi
Deborah Gouvêa Prado
Documento assinado eletronicamente por Rodolfo Foster Klein Gunnewiek, Professor do
Magistério Superior, em 17/05/2019, às 10:45, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Neide Aparecida Mariano, Professor do

Magistério Superior, em 17/05/2019, às 14:09, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Tânia Regina Giraldi, Professor do Magistério

Superior, em 17/05/2019, às 15:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Alfeu Saraiva Ramos, Professor do Magistério

Superior, em 20/05/2019, às 13:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.unifalmg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0128928 e o código CRC 4FFFCBCA.
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