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ATA DE REUNIÃO
Ata da 68ª 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
15 de maio de 2018. No décimo quinto dia do mês de maio 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. PAUTA 1:
Processo 23087.004110/2018-71. Decidiu-se que a coordenação encaminhará a resposta a respeito da
alteração da unidade curricular em que a discente Aline Cardoso Borges está realizando o estágio de
docência para o Instituto de Ciência e Tecnologia. PAUTA 2: Verba PROAP – processo
23087.005463/2018-98. A distribuição encaminhada à CPG foi aprovada, conforme segue: Participação
de professores, pesquisadores e alunos em atividades e eventos cientíﬁco-acadêmicos no país e no
exterior, 339093 – Reembolso, R$ 3.386,69; 339033 -Passagens aéreas, R$ 1.500,00; 339014 - Diárias
civil (c/ siape), R$1.000,00; Participação de convidados externos em atividades cientíﬁco-acadêmicas no
país, 339014 - Diárias civil (c/ siape) R$ 1.200,00; 339036 - Diárias eventual (s/ siape), R$ 800,00;
Participação de professores, pesquisadores e alunos em atividades de intercambio e parcerias entre PPGs e
instituições formalmente associados, 339014 - Diárias civil (c/ siape) R$ 4.741,31. Pauta 3: Verba
PROAP – processo 23087.005461/2018-07. A distribuição da verba PNPD foi homologada pelo
Colegiado conforme segue: Manutenção e funcionamento de laboratório de ensino e pesquisa 339030 Material de Consumo
R$ 550,00; Participação de professores, pesquisadores e alunos em atividades
e eventos cientíﬁco-acadêmicos no país e no exterior, 339093 - Reembolso
R$2.550,00. Pauta 4:
Verba institucional – processo 23087.005464/2018-32. Foi homologada a utilização dos recursos
institucionais concedidos pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação como forma de complementação
no ano de 2018, no valor de R$8.571,71 com diárias para a participação de professores do programa em
atividades de intercambio e parcerias entre programas de pós-graduação e instituições associados, e no
valor de R$779,25 para a compra de materiais de consumo. Pauta 5: Mudança de orientação –
Denilson Wagner Zaidan. Foi aprovada a alteração da orientação do discente, que passa a ser orientado
pelo professor Alfeu Saraiva Ramos na linha de materiais e compósitos cerâmicos. Pauta 6:
Coorientação – Gustavo Henrique dos Santos Domingos. Aprovou-se a coorientação do discente,
orientado pela professora Sylma Carvalho Maestrelli pela professora Eliria Maria de Jesus Agnolon
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Pallone. Pauta 7: Trancamento de matrícula- Tayná Cunha Souza. Aprovou-se o trancamento,
referente ao primeiro semestre de 2018. Pauta 8: Substituição de representação discente no
Colegiado. Após a solicitação de desligamento da discente Debora Gouvêa Prado a coordenação realizou
consulta aos discentes para sua substituição, sendo eleitos por aclamação e homologado pelo Colegiado os
discentes Laís dos Santos Rodrigues (titular) e André Lair Ferreira (suplente). Pauta 9: Projetos de
pesquisa com parecer. Foi apreciado o projeto da discente Lidiana Maranesi Silva, que será
reencaminhado à parecerista professora Tânia Giraldi. Pauta 10: Aproveitamento de disciplinas –
Michelle Leifeld Raicoski. Foi aprovado o aproveitamento das disciplinas Técnicas de Caracterização de
Materiais e Nanomateriais e Nanotecnologia: aplicações em biomedicina, cursadas pela discente como
alua não-regular no programa. Pauta 10: Resultado PNPD. Foi homologada o resultado do edital
006/2018, conforme segue no formato nome (nota): Lucíola Lucena de Sousa (10); Lívio de Carvalho

Valeriano (4,9), Thiago Augusto de Souza (1,2). Estabeleceu-se que o prazo de duração da bolsa será de
12 meses renováveis por mais sete meses, terminando em janeiro de 2020. Definiu-se ainda que a bolsa da

discente Maria do Socorro Fernandes Mello se encerrará em março de 2019. Pauta 12: Outros assuntos
pertinentes. O coordenador informou que a PRPPG está propondo uma regulamentação para que parte
do banco de professores substitutos seja utilizada para a contratação de professores visitantes que possam
fomentar os programas de pós-graduação. Ainda, informou a possibilidade de criação de convênios entre

universidades visando a internacionalização do programa, e solicitou aos docentes que tenham candidatos
que façam a indicação. Nada mais a registrar, eu, Tânia Regina Giraldi, docente do Programa de PósGraduação em Ciência e Engenharia de Materiais do campus Poços de Caldas lavro a ata que segue por
todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por Rodolfo Foster Klein Gunnewiek, Professor do
Magistério Superior, em 24/09/2018, às 15:15, 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 05/10/2018, às 18:24, 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 15/10/2018, às 16:30, 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 17/10/2018, às 14:04, 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 André Lair Ferreira Cardoso, Usuário Externo,
em 18/01/2019, às 22:03, 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?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0034533 e o código CRC 5D69E51E.

Referência: Processo nº 23087.012088/2018-32
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