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ATA DE REUNIÃO
Ata da 72ª 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
30 de janeiro de 2019. No trigésimo dia do mês de janeiro de dois mil e dezenove, as quinze para as trezes
horas, na sala de reuniões do prédio J, sob a presidência do Prof. Rodolfo Foster Klein-Gunnewiek
reuniram-se os professores Alfeu Saraiva Ramos e Tânia Regina Giraldi e o representante discente André
Lair Ferreira Cardoso. PAUTA 1: Projetos de pesquisa . Foram aprovados os projetos dos seguintes
discentes, ingressantes em 2018/01: Alexandre Pisani, Beatriz Alexandra Pereira da Silva e Michelle
Leifeld Raicoski. O projeto da discente Tayná Cunha Souza será encaminhado para emissão de parecer
pela professora Sylma Carvalho Maestreli. Pauta 2: Aproveitamento de créditos em disciplina –
Evandro Crivelari Figueiredo e Tainara Furlan Palmiro. Foram aprovados os aproveitamentos
conforme constam dos processos 23087.016937/2018-27 e 23087.016639/2018-37. Pauta 3:
Homologação de banca para exame de qualiﬁcação – André Lair Cardoso. Foi homologada a
seguinte banca para o discente: Rodolfo Foster Klein-Gunnewiek (Presidente), Gael Yves Poirier, Tânia
Regina Giraldi, Sylma Carvalho Maestrelli (suplente) e

Fábia Castro Cassajes (suplente). Pauta 4 -

Homologação de ata de defesa – Bruno Felisberto da Silva. Ata de defesa homologada por
unanimidade. Pauta 5: Aproveitamento de créditos em disciplina – Alexandre Pisani. O pedido foi
aprovado, considerando que o discente realizou a disciplina de Ciência dos Materiais no âmbito do

programa, e obteve conceito A. Pauta 6: Prorrogação de prazo para defesa- Letícia Santos
Carvalho. Foi aprovado o pedido de prorrogação de prazo por um período de seis meses, sendo a data
limite para defesa o dia 31 de agosto de 2019. Pauta 7: Coorientação – Paula Guimarães Neves. Foi
aprovada por dois votos a favor e um contrário a coorientação da discente pelo professor Sergio Andrés

Villalba. Pauta 8: Coorientação –Kevin Johnson Gonçalves. Foi aprovada com três votos a favor a
coorientação do discente pela pós doc Maria do Socorro Fernandes Melo. Apesar da pós doc fazer parte
do PPGCEM, os membros do colegiado entendem que esta coorientação faz parte de sua contribuição
junto ao programa de pós graduação. Pauta 9: Pedido de renovação de bolsa PNPD-Maria do Socorro
Fernandes Melo. Decidiu-se que a bolsa terá validade de 24 meses a partir da primeira implementação, a
saber setembro de 2017. Nada mais a registrar, eu, Mayara da Mota Matos, secretária do Programa de
Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais do campus Poços de Caldas lavro a ata que segue
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devidamente assinada pelos membros presentes
Documento assinado eletronicamente por Tânia Regina Giraldi, Professor do Magistério

Superior, em 15/05/2019, às 14:58, 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 Rodolfo Foster Klein Gunnewiek, Professor do
Magistério Superior, em 16/05/2019, às 16:32, 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 22/05/2019, às 16:14, 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
0118671 e o código CRC 1A827B06.
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