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ATA DE REUNIÃO

Aos 27 dias do mês de abril do ano de 2020, às 14:00  realizou-se a 5ª Reunião  extraordinária do
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia dos Materiais da Universidade
Federal de Alfenas, sob a Presidência da coordenadora, Profa. Dra. Erika Coaglia Trindade Ramos e com
o comparecimento dos  Professores Doutores Alfeu Saraiva Ramos, Fábia Castro Cassanjes e Neide
Aparecida Mariano.   Não houve a participação de representante de discentes (titular e suplente), uma vez
que ainda não foi emitida a portaria dos novos membros.  A Presidenta iniciou os trabalhos com a
discussão do primeiro item de pauta: apreciação das atas das 84ª, 85ª, 86ª  reuniões ordinárias e 4ª 
reunião extraordinária do Colegiado. A professora Fábia indicou necessidade de alterações na ata da
85ª reunião, que foram foram acatadas pelos demais membros e as atas aprovadas. Na discussão sobre a
ata da 85ª, referente ao aproveitamento de créditos do discente Everton Aparecido da Costa
(processo 23087.019706/2019-56 ) a secretaria informou sobre a necessidade de decisão do colegiado
considerando que o discente já havia solicitado aproveitamento da disciplina Estágio de Docência. Como
encaminhamento, a coordenadora sugeriu considerar o caso como omisso, já que  de acordo com o
regulamento do programa os créditos da disciplina de Estágio de Docência não são computados para a
integralização dos créditos. Os demais membros concordaram e ficou então decidido a aprovação  do
aproveitamento de 8 créditos pelo discente. Durante a Reunião, foram tomadas as seguintes decisões:
descentralização de recursos da PRPPG para o programa, no montante total de R$13.575,10 -
aprovada a seguinte distribuição R$1222,00 para cada um dos seguintes docentes: Alfeu Saraiva Ramos,
Carolina Del Roveri, Erika Coaglia Trindade Ramos, Fábia Castro Cassanjes, Gael Yves Poirier, Marcelo
Gonçalves Vivas, Neide Aparecida Mariano, Sylma Carvalho Maestrelli e Tânia Regina Giraldi, que
serão consultados a respeito de em qual elemento de despesa gostariam de empenhar o valor. Ainda, o
valor restante de R$2.575,00 ficará separado para a coordenação e será investido na divulgação do
programa. Desse montante,  R$290,00 poderá ser utilizado pela professora Erika Coaglia Trindade
Ramos e ainda haverá um valor extra para a professora Neide Aparecida Mariano em virtude de gastos
prévios do programa, como o conserto da fechadura do prédio. Essa distribuição foi colocada em votação
e aprovada com votos favoráveis de todos os presentes. Ficou ainda decidido que o colegiado realizará
uma nova reunião extraordinária para homologar a alocação dos recursos.  O último item de pauta a ser
deliberado foi as Atividades Continuadas Emergenciais da Pós-Graduação, para o qual apenas a
professora Tânia Regina Giraldi apresentou o plano de atividades da disciplina de Técnicas de
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Caracterização de Materiais (processo 23087.006403/2020-15), que foi aprovado por unanimidade. Será
solicitado aos demais docentes que consultem os discentes de suas disciplinas e informem  até 29 de abril
de 2020 o que será feito: apresentação de plano de atividades ou descontinuidade das disciplinas. Tal
posicionamento será apreciado em reunião extraordinária a ser realizada às 11:00 de 30 de abril de
2020. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidenta deu por encerrada a reunião, da qual, para
constar, eu, Mayara da Mota Matos, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada
eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por Neide Aparecida Mariano, Professor do
Magistério Superior, em 02/06/2020, às 11:10, 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 Fábia Castro Cassanjes, Professor do Magistério
Superior, em 10/06/2020, às 10:20, 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 23/07/2020, às 11:29, 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 23/07/2020, às 11:33, 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
0296102 e o código CRC 2116761F.

Referência: Processo nº 23087.003129/2020-14 SEI nº 0296102
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