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ATA DE REUNIÃO

Ata da 73ª 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
09 de abril de 2019. No nono dia do mês de abril de dois mil e dezenove, às catorze horas, na sala de
reuniões do prédio J, terceiro andar, sob a presidência do Prof. Rodolfo Foster, reuniram-se os professores
Alfeu Saraiva Ramos, Neide Aparecida Mariano, Tania Regina Giraldi e o discente André Lair Ferreira.
A reunião ordinária teve como pauta. PAUTA 1: Aprovação da ata da 72 a reunião ordinária. Ata
aprovada. PAUTA 2: Homologação das atas de defesa dos discentes do PPGCEM (ad referendum):
Foram homologadas as atas de defesa dos seguintes discentes: Letícia Oliveira Alves; Hulisses Boneti
Marcon; Daluan Moreno Esperandio Putini; Felipe de Paula Faria e Andreia de Carvalho Padilha.
PAUTA 3: Avaliação de parecer de Projeto de Pesquisa – Denilson Wagner Zaidan – (Processo
23087.011271/2018-11). O discente Denilson orientado pelo prof. Alfeu realizou as correções sugeridas
pelo avaliador e o projeto de pesquisa intitulado "Síntese e Caracterização Microestrutural de Compósitos
Cerâmicos de NbON e AION Usando Moagem e Tratamento Térmico” que foi aprovado e homologado
de acordo com o parecer da professora Sylma. PAUTA 4: Avaliação de parecer de Projeto de
Pesquisa Tayná Cunha Souza – (Processo 23087.000695/2019-31). A discente Tayná orientada da
profa. Carolina teve projeto de pesquisa intitulado ‘Estudo de matérias-primas fundentes alternativas
ao feldspato na fabricação de produtos cerâmicos’, aprovado de acordo com o parecer da profa.
Sylma. PAUTA 5: Avaliação de parecer de Projeto de Pesquisa – Wagner Ferreira Dias – Processo
no23087.011038/2018-38.  O projeto de pesquisa será encaminhado para o discente realizar as correções
solicitadas pelo avaliador, prof. Alfeu. PAUTA 6: Avaliação de parecer de Projeto de Pesquisa –
Isabela Dainezi (Processo no23087.011028/2018-01). A discente Isabela orientada da profa. Neide teve
projeto de pesquisa intitulado "Efeito do tratamento térmico de envelhecimento na microestrutura e na
resistência à corrosão do aço inoxidável duplex", aprovado de acordo com o parecer da profa. Erika.
PAUTA 7: Projetos de Pesquisa ingressantes 2018/2. Foram atribuídos os seguintes avaliadores para
os projetos de pesquisa dos discentes ingressantes do segundo semestre de 2018.

Discente Avaliador
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Evandro Crivelari Figueiredo – Processo no 23087.002279/2019-
77

Rodolfo Foster Klein
Gunnewiek

Paula Guimarães Neves - Processo no 23087.00230379/2019-78 Tania Regina Giraldi

Tainara Furlan Palmiro - Processo no 23087.002206/2019-85 Neide Aparecida Mariano

PAUTA 8: Solicitação de exame de qualificação de discentes do PPGCEM (ad referendum).
Lidiane Maranesi - Processo no23087.004351/2019-09, Guilherme Rinaldi Perinoti - Processo
no23087.002982/2019-85 e Raira Chefer Apolinario – Processo no23087.001958/2019-29, Colegiado
ciente. PAUTA 9: Pedido de Recredenciamento do professor Alfeu Saraiva Ramos no PPGCEM.
Foi aprovado o pedido de recredenciamento do prof. Alfeu. O prof. deverá encaminhar para a
coordenação do PPGCEM a relação de disciplinas ministradas no período. PAUTA 10:
Aproveitamento de créditos – Graziela Sousa Volpe Braz – Processo no 23087.002778/2019-64. Foi
aprovado o aproveitamento de créditos da disciplina de Ciência dos Materiais (CEM001) cursada como
aluna não regular no programa. PAUTA 11 Aproveitamento de créditos – Igor Rafael Buttignol de
Oliveira Processo nº 23087.004164/2019-17. Foi aprovado o aproveitamento de créditos da disciplina
Tópicos Especiais I cursada como aluno não regular no programa. PAUTA 12: Solicitação de
coorientação da discente Tayná Cunha Souza (Processo no23087.004116/2019-29). Foi solicitado
justificativas quanto a contribuição do professor na coorientação da discente. PAUTA 13: Solicitação de
matrícula fora de prazo da Eveline Ramos – Processo nº 23087.003306/2019-29. Pedido indeferido.
O documento não possui data e assinatura. Para aluno não regular não necessita de abertura de processo
via SEI, a mesma deverá ser realizada na secretária do PPGCEM. PAUTA 14: Solicitação de
renovação bolsa PNPD-CAPES - Processo nº23087.004644/2019-88. O colegiado indicou a profa.
Carolina Del Roveri para avaliar a solicitação de renovação de bolsa PNPD da Lucíola Lucena de Sousa.
PAUTA 15: Outros assuntos pertinentes: Foi solicitado à coordenação sobre a formação da Comissão
para o Processo Seletivo 2019/2. O coordenador verá a necessidade de abrir a disciplina de estágio
docência no semestre 2019/1. A profa. Neide solicitou o registro de mudança de título do trabalho da
discente Raira Chefer Apolinario, conforme sugestão dos membros da banca do exame de qualificação, a
saber, “Processamento e Caracterização dos aços inoxidáveis austenítico AISI 316L e duplex SAF 2205
obtidos por solidificação rápida”. Fica registrado Nada mais a registrar, eu, Neide Aparecida
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.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Presentes:

Rodolfo Foster Klein Gunnewiek (presidente)

Alfeu Saraiva Ramos

Neide Aparecida Mariano

Tania Regina Giraldi
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André Lair Ferreira

Documento assinado eletronicamente por Neide Aparecida Mariano, Professor do
Magistério Superior, em 01/10/2019, às 01:27, 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 01/10/2019, às 16:08, 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 Erika Coaglia Trindade Ramos, Professor do
Magistério Superior, em 01/10/2019, às 16:42, 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 01/10/2019, às 22:00, 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
0197695 e o código CRC AF6CA7C5.

Referência: Processo nº 23087.018031/2019-28 SEI nº 0197695
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