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Ata da 64 1 reunião ordinária dos membros do Colegiado do Programa de Pós-

2

Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais no campus Poços de Caldas da

3

Universidade Federal deAlfenas, realizada aos 09 de novembro de 2017. No nono dia

4

do mês de novembro de dois mil e dezessete, as dez horas, na sala de reuniões do

5

prédio J, sob a presidência do Prof. Rodolfo Foster Klein-Gunnewiek reuniram-se os

6

professores Marcelo Gonçalves Vivas, Neide Aparecida Mariano e Tânia Regina

7

Giraldi e a representante discente Deborah Gouvêa Prado. PAUTA 1: Homologação

8

de ata de defesa- Diego Henrique de Almeida.

9

PAUTA 2: Recredenciamento docentes- Maria Gabriela Nogueira Campos. Foi

lo

aprovado após parecer positivo do relator, professor Marcelo Gonçalves Vivas. Pauta

11

3: Situação do discente Nelson Damásio Ferreira. Foi apresentado o atestado do

12

discente, referente ao período de 03 a 14 de outubro de 2017. Decidiu-se que o

13

coordenador entrará em contato com o discente pois o mesmo ultrapassou o prazo

14

revisto inclusive pelo atestado, orientando-o à protocolar a documentação pertinente.

15

Pauta 4: Solicitação de aproveitamento de créditos em disciplina. Os membros

16

discutiram as solicitações dos discentes Lidiana Maranesi Silva e Jorge Henrique da

17

Silva Araújo Decidiu-se por aprovar o aproveitamento da disciplina Ciência dos

18

Materiais pela discente Lidiana Maranesi Silva, já que a mesma a cursou no programa

19

no primeiro semestre de 2017. Já o pedido de aproveitamento da disciplina

20

Fundamentos de bioprocessos pela mesma discente será encaminhado para relataria

21

pela professora Maria Gabriela Nogueira Campos. Quanto ao pedido de

22

aproveitamento do discente Jorge Henrique da Silva Araújo da disciplina de

23

Processamento de Materiais Poliméricos será encaminhado para relatoria pelo

24

professor Marcelo Gonçalves Vivas. Pauta 5: Projetos de pesquisa

25

em 2017101. Foram apreciados os projetos de pesquisa dos discentes, conforme

26

segue:
Discente

Retirada de pauta para instrução.

-

ingressantes

Encaminhamento

Hulisses Bonetti Marcon

Aprovado, arquivar.

Thamara Maria Lazanha da Cal

Aprovado, arquivar.

Letícia Santos Carvalho

Sugestão de atualização das referências.

bTtin Moreno Esperâncio Putini

Informar linha de pesquisa.

Letícia Oliveira Alves

Sugestão de alteração de título.

Débora Gouvêa Prado

Aprovado, arquivar.
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27

Pauta 6: Outros assuntos pertinentes. O coordenador informou ao Colegiado sobre

28

a utilização da verba PROAP do programa e referente ao PNPD, comunicando que a

29

mesma já foi empenhada. Ele informou ainda que o programa arrecadou

30

aproximadamente R$1343,12 referente à taxa de inscrição do processo seletivo de

31

2017, edital COPG/PRPPG 00312017, verba que também já foi empenhada. Propôs-

32

se as seguintes datas para o calendário de 2018: início do semestre 19/03/2017, final

33

do semestre, 3010612017. Foram divididas ainda as telas referentes à proposta do

34

programa na plataforma Sucupira, tendo-se como prazo para envio à coordenação o

35

dia 15 de dezembro de 2017. Foi aprovada ainda a prorrogação de prazo para a

36

defesa do discente Bruno Felisberto da Silva por seis meses. Assim, a data limite para

37

defesa do referido discente passa a ser 28 de agosto de 2018. Nada mais a registrar,

38

eu, Tânia Regina Giraldi, docente permanente do Programa de Pós-Graduação em

39

Ciência e Engenharia de Materiais do campus Poços de Caldas lavro a ata que segue

40

devidamente assinada pelos membros presentes e por mim. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

41

Presentes:

42

Rodolfo Foster Klein-Gunnewiek (Presidente)

43

Marcelo Gonçalves Vivas

44

Neide Aparecida Mariano

45

Tânia Regina Giraldi

46

Deborah Gouvêa Prado

O_w.

Qdio4.

'

•

ç

