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ATA DE REUNIÃO
Ata da 83ª 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
12 de dezembro de 2019. No décimo segundo dia do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às catorze
horas e trinta minutos, no prédio J, sala 206, sob a presidência da profa. Erika Coaglia Trindade Ramos
reuniu-se os professores: FátCastro Cassanjes, Alfeu Saraiva Ramos, Neide Aparecida Mariano e a
discente Carolina Cruz Ferreira. A reunião ordinária foi iniciada pela profa. Erika Coaglia Trindade
Ramos consultando o colegiado para a inclusão de dois itens na pauta: Alteração do projeto de pesquisa
Processo nº 23087.023949/2019-99, discente Denilson Wagner Zaidan e Alteração do formulário de
estágio docência. O colegiado aprovou e foi analisado como últimos itens de pauta nesta reunião.
PAUTA 1: Solicitação de aproveitamento de créditos dos discentes: O colegiado analisou e aprovou
o aproveitamento de crédito da disciplina Técnicas de caracterização de materiais, Processo nº
23087.023823/2019-14, solicitada pelo discente Rodrigo Cassani. Foi retirado de pauta o processo de
aproveitamento de crédito do discente Everton Aparecido da Costa – Processo nº 23087.019706/201956, e será solicitado orientações à PRPPG quanto aos procedimentos. PAUTA 2: Solicitação de exame
de qualiﬁcação do discente Alexandre Pisani - Processo nº 23087.022041/2019-68: Aprovada e
homologada pelo colegiado a composição da banca: Prof. Dr. Alfeu Saraiva Ramos (presidenteorientador), Profa. Lucíola Lucena de Sousa (titular); Prof. Renato Chaves (titular), Profa. Erika Coaglia

Trindade Ramos (suplente), Gilbert Silva (suplente). PAUTA 3: Solicitação de defesa de dissertação:
Aprovada e homologada pelo colegiado a composição da banca do discente Letícia Heldt Rabelo
(Processo nº 23087.023146/2019-34): Profa. Dra. Sylma Carvalho Maestrelli (presidente-orientadora);
Profa. Dra. Maria do Socorro Fernandes Melo (titular); Profa. Dra. Eliana Cristina da Silva Rigo (titular);
Claudia Gibertoni (suplente); Marcelo Gonçalves Vivas (suplente). Aprovada e homologada pelo
colegiado a composição da banca do discente Michelle Leifeld Raicosk (Processo nº
23087.023210/2019-87): Marcelo Gonçalves Vivas(presidente-orientador); Nirton Cristi Silva Vieira

(titular); Tania Regina Giraldi (titular); Alvaro Antônio Alencar de Queiroz (suplente); Fábia Castro
Cassanjes (suplente). Aprovada e homologada pelo colegiado a composição da banca da discente
Carolina Cruz Ferreira(Processo nº 23087.023874/2019-46): Neide Aparecida Mariano (presidenteorientador); Rafael Firmani Perna (titular); Rodrigo Fernando Costa Marques (titular); Tânia Regina
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Giraldi (suplente); Mirian de Lourdes Noronha Motta Melo (suplente). Aprovada e homologada pelo
colegiado a composição da banca do discente do discente Hélio de Magalhães Júnior (Processo nº

23087.023875/2019-91): Neide Aparecida Mariano (presidente-orientador); Roberto Nunes Duarte
(titular); Alfeu Saraiva Ramos (titular); Renato Chaves Souza (suplente); Laos Alexandre Hirano
(suplente). Aprovada e homologada pelo colegiado a composição da banca da discente Isabela Dainezi
(Processo nº 23087.023872/2019-57): Neide Aparecida Mariano (presidente-orientador); Renato Chaves
Souza (titular); Osmar Roberto Bagnato (titular); Marilsa Aparecida Mota (suplente); Edmilson Otôni
Corrêa (suplente). PAUTA 4: Parecer do projeto de pesquisa do discente Igor Rafael Buttignol de
Oliveira - Processo nº 23087.016647/2019-64: Aprovado e homologado pelos membros do colegiado.
PAUTA 5: Solicitação de recredenciamento docente – Marcelo Gonçalves Vivas – Processo nº
23087.023698/2019-42: O colegiado aprovou o recredenciamento condicionado à comprovação de aulas
ministradas no PPGCEM, orientações no PPGCEM e bolsista produtividade do CNPq, baseando-se na
Normas de Credenciamento e Recredenciamento de Docentes No PPGGEM, Resolução Nº 012/2015,
artigo 9, Parágrafo 1, “O recredenciamento como professor permanente no curso de Mestrado far-se

automaticamente se o pesquisador for bolsista produtividade do CNPq e desenvolver pesquisas numa das
linhas de pesquisa do Programa, desde que respeitado o equilíbrio do número de docentes nas respectivas
linhas”. PAUTA 6: Situação da discente Beatriz Alexandra : A profa. Erika explicou a situação
acadêmica da discente Beatriz, orientada do Prof. Rodolfo. A discente não é bolsista e completa vinte e
quatro meses no PPGCEM, como aluno regular, em fevereiro de 2020, e até a presente data não

integralizou os créditos referentes a uma disciplina optativa (04 créditos), estágio docência (02 créditos) e
exame de qualiﬁcação, e não irá integralizá-los no prazo. Dessa forma, os membros do colegiado por
unanimidade decidiram pelo desligamento da discente, baseado: nas Normas Acadêmicas do
PPGCEM, Artigo 8: “Art. 8. O título de Mestre em Ciência e Engenharia de Materiais deverá ser obtido
num prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar do início do primeiro semestre letivo do
discente no PPG-CEM como aluno regular”. O desligamento também foi baseado no Regulamento Geral
dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu da UNIFAL-MG, Resolução Nº 13/2018, Artigo 33, item

III: “Art. 33. Será desligado do Programa de Pós-Graduação o (a) discente que se enquadrar em uma ou
mais das situações especiﬁcadas a seguir: III - não completar todos os requisitos do Programa de Pós-

Graduação nos prazos estabelecidos”. PAUTA 7: Calendário primeiro semestre de 2020: Foi
aprovado o calendário do PPGCEM, para o primeiro semestre de 2020, conforme em anexo. PAUTA 8:
Oferta de disciplinas primeiro semestre de 2020: Foi aprovado o oferecimento das seguintes disciplinas
no primeiro semestre de 2020: CEM002-Técnicas de Caracterização de Materiais; CEM013Nanomateriais e Nanotecnologia: aplicações-em biomedicina; CEM020-Tópicos Especiais III – Metais e
Ligas para Aplicações Tecnológicas; CEM024- Metodologia Cientíﬁca e CEM023 -Estágio Docência.

PAUTA 9: Férias da Coordenação : informativo: a coordenadora profa. Erika estará de férias nos
períodos: 13 de dezembro a 20 de dezembro de 2019, a substituição será pela profa. Tânia Regina Giraldi.
No período de 06 de janeiro de 2020 a 10 de janeiro de 2020, a substituição da coordenadora profa. Erika
será pela profa. Neide Mariano. No período de 27 de janeiro de 2020 a 31 de janeiro de 2020, a
substituição será pela profa. Tânia Regina Giraldi. PAUTA 10: Recesso da secretaria : Informativo: a
secretaria do PPGCEM, estará em recesso de 23 de dezembro de 2019 a 01 de janeiro de 2020. PAUTA
11: Alteração do projeto de pesquisa Projeto nº 23087.023949/2019-99, discente Denilson Wagner
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Zaidan: O colegiado aprovou a mudança do projeto e nomeou a profa. Carolina Del Roveri, para
analisar. PAUTA 12: Formulário de estágio docência: a profa. Erika encaminhou aos membros do
colegiado para análise um formulário para a avaliação do discente, conforme anexo. O formulário foi
aprovado e será colocado no site do PPGCEM. Nada mais a registrar, eu, Neide A. Mariano, docente

permanente 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.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Presentes:
Erika Coaglia Trindade Ramos (Presidente)
Alfeu Saraiva Ramos
Fábia Castro Cassanjes
Neide Aparecida Mariano
Carolina Cruz Ferreira
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.unifalmg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0271891 e o código CRC 8A123076.

Referência: Processo nº 23087.003129/2020-14
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