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ATA DE REUNIÃO
Ata da 81ª 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
16 de outubro de 2019. No décimo sextodia do mês de outubro de dois mil e dezenove, às treze horas, no
prédio J, sob a presidência da profa. Erika Coaglia Trindade Ramos reuniu-se os professores: Fábia
Castro Cassanjes, Gael Yves Poirier, Neide Aparecida Mariano e a discente Carolina Cruz Ferreira. O
prof. Alfeu Saraiva Ramos, justiﬁcou sua ausência, e o suplente prof. Gael Yves Poirier, o substituiu. A
reunião ordinária foi iniciada pela profa. Erika Coaglia Trindade Ramos consultando o colegiado para a
inclusão de dois itens na pauta: Aproveitamento dos créditos de estágio docência (Processo
23087.019707/2019-09) e transferência de créditos em disciplina (Processo 23087.019706/2019-56),
do discente Everton Aparecido da Costa. O colegiado aprovou e foi analisado como último item de
pauta nesta reunião. PAUTA 1: Aprovação da ata 80ª reunião do Colegiado. A ata foi provada pelos
membros do colegiado, porém deve-se realizar uma correção de ortograﬁa, no número do item de pauta 6
está repetindo. PAUTA 2: Homologação da ata de defesa da discente Laís dos Santos Rodrigues.
Aprovada e homologada a ata de defesa de Laís dos Santos Rodrigues. PAUTA 3: Ad referendum.
Homologação da ata de defesa da discente Lidiana Maranesi Silva. Foi homologada e aprovada a ata
de defesa da discente Lidiana Maranesi Silva. PAUTA 4: Solicitação do exame de qualiﬁcação dos
discentes: Ricardo Tadashi Goda Processo nº 23087.017652/2019-94. Aprovada e homologada pelo
colegiado a composição da banca do discente Ricardo Tadashi Goda Processo nº 23087.017652/2019-94:
Profa. Dra. Carolina Del Roveri (presidente-orientadora); Profa. Dra. Sylma Carvalho Maestrelli (titular);
Prof. Dr. Matheus Fernando Ancelmi (Titular) (titular); Prof. Dr. Fábio Ferraço (Suplente) e Prof. Dr.
Fabiano Cabañas Navarro (Suplente). Carolina Cruz Ferreira – Processo nº 23087.019680/2019-46.
Aprovada e homologada pelo colegiado a composição da banca da discente Carolina Cruz Ferreira –

Processo nº 23087.019680/2019-46: Profa. Dra. Neide Aparecida Mariano (presidente-orientadora);
Profa. Dra. Tania Regina Giraldi (Titular); Prof. Dr. Rafael Firmani Perna (titular); Prof. Dr. Alfeu
Saraiva Ramos (suplente); Prof. Dr. Cesar Carvalho de Arruda (suplente). PAUTA 5: Estágio PósDoutoral voluntário no PPGCEM - 23087.017914/2019- 11. Os membros do colegiado decidiram
encaminhar o processo e o projeto da solicitação da pesquisadora Dra. Maria do Socorro Fernandes Melo,
para realizar o Estágio Pós-Doutoral voluntário no PPGCEM com o supervisor Marcelo Gonçalves
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Vivas, para um parecerista para análise e avaliação. Foi deﬁnido o parecerista e o prazo: Profa. Dra.
Tatiana Mac Leod Furtado, prazo de 15 dias corridos a partir do recebimento do processo e projeto,
respectivamente. PAUTA 6: Solicitação de Coorientação do discente Alex Monserrat – Processo nº
23087.019628/2019-90. O colegiado analisou e aprovou a coorientação da Profa. Dra. Eliana Cristina da
Silva Rigo, da USP – FZEA, como coorientadora do discente Alex Monserrat. PAUTA 7: Realização
de

estágio

docente

em

outra

Instituição–Denilson

Wagner

Zaidan

–

Processo

nº

23087.017354/2019-02. Conforme ata da 80ª reunião ordinária dos membros do Colegiado do PPGCEM,
realizada aos 18 de setembro de 2019, o colegiado solicitou a comprovação de que o estágio docente seria
realizado em curso de graduação, conforme parágrafo 1 da Resolução 020-2013, que estabelece a
Regulamentação do Estágio Docente na UNIFAL-MG. O processo retornou ao colegiado com as
comprovações necessárias e foi aprovada a realização do estágio docente no Curso de Graduação da
Engenharia de Controle e Automação, no Instituto Federal de Ciência e tecnologia do Estado de São
Paulo, Campus de São João da Boa Vista - (IFSP — SBV), na disciplina Ciências dos Materiais, sob a
supervisão do professor Prof. Dr. Roberto Nunes Duarte. PAUTA 8: Avaliação dos pareceres dos

projetos de pesquisa dos discentes: Eduardo Melo de Andrade Silva - Processo nº
23087.016459/2019-36; Fernanda Leite Almeida - Processo nº 23087.012830/2019-91; Ana
Karolina Santos Barbosa – Processo nº 23087.016753/2019-48. Valentina Gacha MandozaProcesso número 23087.016429/2019-20. Projetos de pesquisa do discente Eduardo Melo de Andrade
Silva, orientado pela profa. Carolina Del Roveri o projeto foi aprovado com modiﬁcações de acordo com
o parecer do professor Gael. O colegiado solicita a devolução do projeto ao discente e a orientadora, para

as devidas correções e posterior reenvio ao colegiado. Projeto de pesquisa do discente Fernanda Leite
Almeida, orientada pela profa. Neide A. Mariano, o projeto foi aprovado com modiﬁcações e sugestões
de acordo com o parecer da professora Marilsa. O colegiado solicita a devolução do projeto a discente e a

orientadora, para as devidas correções e posterior reenvio ao colegiado. O Projeto de pesquisa dadiscente
Ana Karolina Santos Barbosa, orientada pelo prof. Gael Yves Poirier, o projeto foi aprovadosem
modiﬁcações de acordo com o parecer do professor Marcelo. O colegiado solicita que o discente e

orientador sejam comunicados do resultado e arquivar o projeto de pesquisa da discente. O Projeto de
pesquisa da discente Valentina Gacha Mandoza, orientada pelo prof. Gael Yves Poirier, o projeto foi
aprovado sem modiﬁcações de acordo com o parecer da professora Sylma. O colegiado solicita que o

discente e orientador sejam comunicados do resultado e arquivar o projeto de pesquisa da discente.
PAUTA 9: Alteração dos projetos de pesquisa dos discentes Igor Rafael Buttignol de Oliveira Processo nº 23087.016647/2019-64 e Guilherme Rodrigues de Paula da Silva - Processo nº
23087.016724/2019-86. O Projeto do discente Igor Rafael Buttignol de Oliveira, conforme ata da 80ª
reunião ordinária dos membros do Colegiado do PPGCEM, realizada aos 18 de setembro de 2019, foi
retirado de pauta, para realizar as alterações conforme consta na ata 80. O processo retornou ao colegiado
para nova análise. E como as modiﬁcações realizadas ainda não estão em consonância com a linha de
pesquisa da orientadora, o colegiado solicitou que a coordenadora e vice coordenadora do PPGCEM,
façam uma reunião com os envolvidos: profa. Fábia (orientadora) e profa. Sylma (professora da linha de
pesquisa que trabalha com a temática do projeto proposto), para as adequações necessárias. E

posteriormente, que seja reencaminhado ao colegiado, para análise. O Projeto do discente Guilherme
Rodrigues de Paula da Silva, conforme ata da 80ª reunião ordinária dos membros do Colegiado do
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PPGCEM, realizada aos 18 de setembro de 2019, o colegiado solicitou que odiscente reescreva o Projeto
de Pesquisa de acordo com o Art. 24 das Normas Acadêmicas do programa. O processo retornou ao
colegiado para análise. A avaliação do Projeto de Pesquisa foi atribuída a professora Erika Coaglia
Trindade Ramos. Inclusão de itens na pauta: Aproveitamento dos créditos de estágio docência
(Processo

23087.019707/2019-09)

e

transferência

de

créditos

em

disciplina

(Processo

23087.019706/2019-56), do discente Everton Aparecido da Costa, será analisado como primeiro item
de pauta da próxima reunião de Colegiado.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.
Documento assinado eletronicamente por Alfeu Saraiva Ramos, Professor do Magistério

Superior, em 28/04/2020, às 15:12, 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 28/04/2020, às 15:47, 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 Neide Aparecida Mariano, Professor do

Magistério Superior, em 28/04/2020, às 16:31, 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 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 Gael Yves Poirier, Professor do Magistério

Superior, em 10/07/2020, às 15:57, 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
0295195 e o código CRC 3EDE775D.

Referência: Processo nº 23087.003129/2020-14
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