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ATA DE REUNIÃO

 Ata da 82ª 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
27 de novembro de 2019. No vigésimo sétimo dia do mês de novembro de dois mil e dezenove, às treze
horas e trinta minutos, no prédio J, sob a presidência da profa. Tania Regina Giraldi reuniu-se os
professores: Alfeu Saraiva Ramos, Gael Yves Poirier e a discente Carolina Cruz Ferreira. As professoras
Neide Aparecida Mariano e Fabia Castro Cassanjes justificaram sua ausência, e o suplente prof. Gael
Yves Poirier, as substituiu. A reunião ordinária foi iniciada pela profa. Tania Regina Giraldi dando
sequência aos item de pauta, conforme segue: PAUTA 1: Aprovação da ata 81ª reunião do Colegiado.
A ata foi provada pelos membros do colegiado. PAUTA 2: Solicitação de aproveitamento de créditos
do discente Everton Aparecido da Costa – Processo nº 23087.019706/2019-56. Este item foi retirado
de pauta, visto que deverá ser realizada uma consulta junto à PRPPG no que tange as normas que
abordam número total de créditos a ser convalidados, carga horária e ano de conclusão. PAUTA 3:
Solicitação de aproveitamento Estágio Docente do discente Everton Aparecido da Costa – Processo
nº 23087.019707/2019-09. A disciplina no qual foi pedido o aproveitamento foi cursada no ano de 2017.
No entanto, ao consultar a Resolução 020/2013, nada consta em relação ao tempo em que a disciplina a
ser aproveitada. Sendo assim, A solicitação foi aprovada pelo professor Gael e pela discente Isabela. O
professor Alfeu se absteve. PAUTA 4: Edital do Processo Seletivo 2020/1: O Edital foi aprovado por
todos os membros do colegiado. PAUTA 5:  Solicitação de aproveitamento de créditos do discente -
Lucca Monteiro Silva Semensato Processo nº 23087.022056/2019-26. O discente solicitou
aproveitamento da disciplina Ciência dos Materiais, cursada no PPGCEM, aprovado com nota B. A
solicitação foi aprovada por unanimidade pelos membros do colegiado. PAUTA 6: Parecer sobre a
Avaliação do estágio pós-doutoral de Maria do Socorro Fernandes de Melo - Processo nº
23087.017914/2019-11. Mediante parecer favorável emitido pela avaliadora Tatiana Mac Leod Furtado, o
colegiado aprovou a decisão por unanimidade. PAUTA 7: Solicitação de defesa -  Robson Leopoldino
Ferreira – Processo nº 23087.020209/2019-09. Notou-se falha da anexação do histórico escolar, o qual
foi impresso imediatamente para avaliação. Assim, a solicitação foi aprovada, sendo os membros que irão
compor a banca: Alfeu Saraiva Ramos (Presidente), Neide Aparecida Mariano (Titular), Claudinei dos
Santos (Titular), Lucíola Lucena de Souza (Suplente) e Geovani Rodrigues (Suplente). PAUTA 8:
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Solicitação de exames de qualificação dos discentes:  Alexandre Pisani -  Processo nº
23087.022041/2019-68: Este item foi retirado de pauta, conforme solicitação do orientador Alfeu Saraiva
Ramos; Wagner Ferreira Dias – Processo no 23087.022321/2019-76: A solicitação foi aprovada, sendo
os membros a compor a banca: Erika Coaglia Trindade Ramos – (Presidente), Neide Aparecida Mariano
(Titular), Lucíola Lucena de Souza (Titular), Marilsa Aparecida Mota (Suplente) e Alfeu Saraiva Ramos
(Suplente). PAUTA 9: Avaliação de alterações de projeto de pesquisa dos discentes: Eduardo Melo
de Andrade Silva - Processo nº 23087.016459/2019-36: O avaliador, professor Gael Yves Poirier, fará
nova leitura para reavaliação do projeto; Fernanda Leite Almeida - Processo nº 23087.012830/2019-
91: O documento será reenviado a avaliadora Marilsa A. Mota, para checar se as alterações solicitadas
foram contempladas. PAUTA 10: Avaliação do parecer de projeto de pesquisa dos discentes:
Brenda Caroline Ribeiro da Fraga - Processo nº 23087.016464/2019-49: Segundo avaliador, o projeto
foi aprovado sem alterações; Graziela Souza Volpi Braz – Processo nº 23087.016509/2019-85:
Segundo avaliador, o projeto foi aprovado sem alterações; Guilherme Rodrigues de Paula da Silva –
Processo no 23087.016724/2019-86: Foram solicitadas modificações pelo avaliador Erika Coaglia
Trindade Ramos, assim, o projeto será reenviado para alterações. Eduardo Henrique Silva Alves –
Processo no 23087.016470/2019-04: Foram solicitadas modificações pelo avaliador Fabia Castro
Cassanjes, assim, o projeto será reenviado para alterações. PAUTA 11: Avaliação dos Programas de
Ensino:  CEM016 Processamento de Materiais Cerâmicos: As modificações sugeridas foram
realizadas, desta forma, o Programa de Ensino foi aprovado;  CEM019 Tópicos Especiais II –
Propriedades Ópticas de Materiais: As modificações sugeridas foram realizadas, desta forma, o Programa
de Ensino foi aprovado; CEM023 Estágio Docência: Item retirado de pauta, pois foi aprovado ad
referendum; CEM024 Metodologia Científica: Item retirado de pauta, pois foi aprovado ad referendum.
PAUTA 12: Solicitação de avaliação teórica - Rafael Stanziola Quinteiro – Processo nº
23087.020385/2019-32: O discente solicitou realização de avaliação teórica da disciplina Ciência dos
Materiais fora da data estipulada, de acordo com o Programa de Ensino. A data da prova foi dia
25/11/2019. Nesta data, o discente esteve em viagem previamente programada, e por este motivo solicitou
a realização da prova em outra data. O professor Alfeu e a representante discente se abstiveram da
votação. O professor Gael foi desfavorável ao pedido, argumentando que o calendário de provas foi
apresentado no primeiro dia de aula, e desta forma, o discente poderia ter se programado para a realização
da mesma. A justificativa por motivo de viagem familiar não foi aceita. Sendo assim, o discente deverá
refazer a disciplina no próximo semestre letivo. No decorrer da discussão, verificou-se que esta decisão
não acarretará em atraso no cronograma do discente. PAUTA 13: Situação discente/ disciplina, Beatriz
Alexandra da Silva: A discente Beatriz está há 21 meses no Programa, porém não está apta a qualificar,
pois não cumpriu todos os créditos necessários. Não foi cumprida uma disciplina optativa. Será verificada
a situação em estágio docência. Para a solução do problema, o professor Gael sugeriu que sejam validados
os créditos da disciplina cursada por ela na UNESP, mesmo com carga horária menor do que a necessária
para equivalência. PAUTA 14: Oferta de disciplinas PPGCEM 2020/1: Foi proposto que a disciplina
Ciência dos Materiais seja ministrada em blocos, divididos da seguinte maneira: Ligações Químicas,
Metais, Cerâmica e Polímeros, sendo que cada um desses blocos sejam ministrados por professores
especialistas da área. A proposta foi aprovada por unanimidade pelos membros do colegiado. Outros
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assuntos: Homologação da ata de defesa do discente André Lair Ferreira. Foi homologada e
aprovada a ata de defesa da discente André Lair Ferreira.       

Presentes:

Tania Regina Giraldi (Presidente)

Alfeu Saraiva Ramos

Gael Yves Poirier

Isabela Dainezi

Documento assinado eletronicamente por Alfeu Saraiva Ramos, Professor do Magistério
Superior, em 08/04/2020, às 10:26, 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.unifal-
mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0271874 e o código CRC 18E72E14.

Referência: Processo nº 23087.003129/2020-14 SEI nº 0271874
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