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ATA DE REUNIÃO
Ata da 75ª 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
25 de junho de 2019. No vigésimo quinto dia do mês de junho de dois mil e dezenove, às treze horas, na
sala de reuniões do prédio J, sob a presidência da profa. Erika Coaglia Trindade Ramos (vice
coordenadora) reuniram-se os professores Alfeu Saraiva Ramos, Neide Aparecida Mariano e Tania
Regina Giraldi e a discente Carolina Cruz Ferreira. O coordenador Rodolfo Foster Klein Gunnewiek não
compareceu e não justiﬁcou sua ausência. O discente André Lair Ferreira, representante discente,
justiﬁcou sua ausência e a discente Carolina Cruz Ferreira, representante suplente, o substituiu. A reunião
ordinária teve como pauta PAUTA 1: Minuta do Processo Seletivo 2019/2 – Processo
no 23087.010774/2019- 50. A presidente da Comissão do Processo Seletivo do PPGCEM, profa.
Carolina Del Roveri, participou da reunião e foi instruída sobre as etapas do processo seletivo que devem
cumpridas em termos de datas, divulgações e publicações de resultados, bem como se inteirar de como
realizar tais divulgações e publicações, uma vez que a secretária do PPGCEM estará de férias. Também
foi informada sobre as datas de início e ﬁnal do semestre, matrícula dos alunos ingressantes e matrícula
dos discentes não regular. PAUTA 2: Aprovação da ata da 02 a reunião extraordinária. Ata

aprovada. PAUTA 3: Ata da 74 a reunião ordinária. A ata 74, será disponibilizada por email para os
membros do colegiado realizar as alterações e correções necessárias, para posterior aprovação e assinatura
no SEI. PAUTA 4: Parecer do projeto de pesquisa da discente Thamara Machado de Oliveira
Ruellas - Processo nº 23087.011339/2018-6 (ad referendum). A discente Thamara Machado de
Oliveira Ruellas orientada pela professora Tania Regina Giraldi teve o projeto de pesquisa intitulado
“Estudo de imobilização de resíduo proveniente do tratamento de águas ácidas de uma instalação de
mineração de urânio” aprovado de acordo com o parecer da professora Fabia. PAUTA 5: Calendário

2019/2. Após aprovação do calendário na 74a reunião ordinária no dia 18 de junho, novas alterações
tiveram que ser realizadas. As professoras Erika e Neide, informaram que a alteração do início e ﬁnal do

semestre 2019-2, são decorrentes das datas do processo seletivo e da data disponível para a realização da
matrícula dos ingressantes no CRCA. As alterações foram aprovadas pelos membros do colegiado, e o
calendário aprovado segue anexo. PAUTA 6: Vaga professor visitante – PPG-CEM – Processo n o

23087.008125/2019-99. A profa. Erika comunicou que será encaminhando ao ICT, um pedido de
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reabertura do processo seletivo para professor visitante. E conforme aprovado e deﬁnido na 74 a reunião
ordinária, será ampliado a escolaridade e titulação exigida, passando a ser: doutorado em Ciência dos
Materiais ou Engenharia dos Materiais ou Física ou Química ou Engenharia Química ou Engenharia

Mecânica ou Engenharia Metalúrgica ou Engenharia Civil ou Engenharia Aeroespacial ou Engenharia
Biomédica ou Ciências Biomédicas ou Bioengenharia ou Biomedicina ou Engenharia de Alimentos ou
Engenharia de Minas ou Engenharia Mecatrônica ou Engenharia Nuclear ou Engenharia Elétrica /
Eletrônica ou Engenharia de Petróleo. Também será alterada a pontuação do currículo de 170 pontos para
100 pontos. PAUTA 7: Pedidos de prorrogação de prazo para defesa de discentes do PPG-CEM .

Foram aprovados os pedidos de prorrogação de prazo pelo período de 6 meses, dos discentes, Hélio de
Magalhães Junior - Processo no 23087.010587/2019-76, orientado pela professora Neide Aparecida
Mariano, e Robson Leopoldino Ferreira - Processo no 23087.011070/2019-02, orientado pelo professor
Alfeu Saraiva Ramos. PAUTA 8: Situação dos bolsistas que foram desligados do programa. Foram
analisados os processos dos discentes: Paula Volpe (Bolsa ICT), Jorge Henrique da Silva Araujo (bolsa
FAPEMIG), Aline Cardoso Borges (bolsa institucional e Capes) e Dener Israel França (bolsa
FAPEMIG). Para todos os processos, o colegiado solicita as seguintes informações: período de bolsa

(início e término), documento de desistência de bolsa, ata da reunião que abordou o desligamento e/ou
devolução de bolsa e levantamento das providências tomadas pelo coordenador. De posse desses
documentos e informações o assunto deverá retorna a reunião do colegiado, para avaliação. PAUTA 9:
Férias vice coordenadora e secretaria do PPGCEM. Foi comunicado o período de férias da secretária
do PPGCEM de 15 de julho a 12 de agosto e da vice coordenadora 22 de julho a 12 de agosto. No
período de férias da vice coordenadora a profa. Neide A. Mariano a substituirá no período de 22 de julho

a 31 de julho e a profa.Tânia Regina Giraldi a substituirá no período de 01 de agosto a 12 de agosto.
PAUTA 10: Outros assuntos pertinentes: A professora Erika informou que o professores Gael e Fábia
não enviaram o horário de oferecimento das disciplinas Estágio Docência e Tópicos Especiais I -

"Propriedades Ópticas de Materiais.", respectivamente, até o início da reunião, para registro em ata. A
disciplina Ciência dos Materiais será oferecida as terças-feiras das 08:00h às 12:00h sob a
responsabilidade do profa. Tania e a disciplina Processamento de Materiais Cerâmicos será oferecida as

quartas-feiras das 08:00h às 12:00h sob a responsabilidade da profa. Carolina. A profa. Erika informou
que é necessário que os afastamentos sejam realizados com pelo menos com 10 dias de antecedência,
solicitações com prazos inferiores serão indeferidos, e ainda o colegiado deﬁniu e aprovou que o prazo de

empenho da verba será até 15 de setembro, essas informações devem se encaminhadas por email a todos
os profs. para ciência e providências. A professora Neide solicita a aprovação e homologação do pedido

de renovação e o relatório da bolsa PNPD da pós doutorando Lucíola Lucena, já avaliado e aprovado por
parecerista deste a data 06 de maio de 2019, e que a bolsista seja informada da aprovação. A professora
Neide solicita que a pós doutoranda Maria do Socorro Fernandes Melo, seja informada que a sua
permanência como coorientadora do discente Kevin Johnson Gonçalves Pereira, dependerá da sua
solicitação e aprovação do estágio pós doutoral como voluntária no PPGCEM, uma vez que a sua bolsa
foi congelada pela CAPES e encerrará em 31 de agosto de 2019, e a partir dessa data a pesquisadora não
terá mais vínculo com o programa. Dessa forma, a mesma deverá encaminhar à coordenação do

PPGCEM, num prazo de 05 dias úteis, a partir da sua ciência, um ofício protocolado via SEI,
informando seu interesse e a comprovação da solicitação do estágio pós doutoral voluntario aos
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órgãos competentes. A equipe voluntária formada pelos professores Alfeu, Tania e Neide, farão um
retrato do PPCEM, com os principais índices de avaliação – CAPES para analisar o desempenho
dos professores e do programa, frente ao quadriênio de avaliação da CAPES. Nada mais a
registrar, eu, Erika Coaglia Trindade Ramos, docente permanente do Programa de PósGraduação em Ciência e Engenharia de Materiais do campus Poços de Caldas lavro a ata que
segue devidamente assinada pelos membros presentes e por mim. xxxxxxxxxxxxxxxxx.
Presentes:
Erika Coaglia Trindade Ramos (presidente)
Alfeu Saraiva Ramos
Neide Aparecida Mariano
Tania Regina Giraldi
Carolina Cruz Ferreira
Documento assinado eletronicamente por Neide Aparecida Mariano, Professor do

Magistério Superior, em 01/10/2019, às 01:31, 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 22:01, 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 CAROLINA CRUZ FERREIRA, Usuário

Externo, em 01/11/2019, às 17:47, 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
0197702 e o código CRC 9D4E46B0.

Referência: Processo nº 23087.018031/2019-28
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