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ATA DE REUNIÃO

Ata da 86ª 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
08 de abril de 2020. No oitavo dia do mês de abril de dois mil e vinte, às catorze horas, via Hangout, sob
a presidência da profa. Erika Coaglia Trindade Ramos reuniram-se os professores 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
coordenadora profa. Erika pediu inversão de pauta do item 2: Aprovação das atas das reuniões ordinárias
do colegiado nº 84 e n°85, colocar como último item. O colegiado aprovou a inversão. A profa. Erika
também solicitou inclusão de item de pauta: representante discente no colegiado. O colegiado aprovou a
inclusão. A reunião ordinária teve como pauta. PAUTA 1: Consulta sobre Pedido de equivalência em
disciplinas de Everton Aparecido da Costa - Processo nº 23087.024015/2019-74: a profa. Erika
informou que encaminhou ao CRCA uma consulta sobre o assunto. E o colegiado decidiu aguardar o
retorno do CRCA, para as devidas providências. Caso a resposta seja favorável ao aproveitamento
permitido (oito créditos), o colegiado concordou que a coordenadora emita o ad referendum sobre o
processo e o encaminhe posteriormente ao colegiado para registro em ata. PAUTA 3: Solicitação de
defesa de dissertação da discente Tayná Cunha Souza – Processo nº23087.005641/2020-03: Foi
aprovado pelo colegiado o pedido de prorrogação de defesa do mestrado da discente para 15 de maio. E
também foi aprovado a indicação dos membros da banca: a saber: presidente (orientadora): Carolina Del
Roveri; membro titular: Sylma Carvalho Maestrelli; membro titular externo: Ana Cândida de Almeida
Prado. Membros Suplentes: Fábio Ferraço e Claudia Gibertoni (externo). PAUTA 4: Homologação da
ata de defesa do discente Guilherme Rinaldi Perinoti - Processo nº 23087.000356/2020-98: o
colegiado aprovou a homologação da ata de defesa e deixa registrado a mudança de título sugerido pelos
membros da banca para "EFEITO DOS TRATAMENTOS TÉRMICOS DE SOLUBILIZAÇÃO E
ENVELHECIMENTO NA MICROESTRUTURA E NA RESISTÊNCIA MEC NICA DAS LIGAS
DE ALUMÍNIO A354 E 2024 FUNDIDAS PAUTA 5: Solicitação de desligamento das discentes:
Layra Martins de Almeida – Processo nº 23087.004362/2020-14. Larissa Marques Megda - Processo nº
23087.004115/2020-18. Daiane Campiol Mandaio – Processo nº 23087.005722/2020-03. A discente
Layra Martins de Almeida, não é bolsista e pedido de desligamento está justificado e assinado pela
discente e orientador, dessa forma foi homologado e aprovado. A discente Larissa Marques Megda, não é
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discente e orientador, dessa forma foi homologado e aprovado. A discente Larissa Marques Megda, não é
bolsista e pedido de desligamento foi retirado de pauta, para que seja instruído adequadamente, pois falta a
assinatura da discente e da orientadora (profa. Fábia). A discente Daiane Campiol Mandaio, não é bolsista
e o pedido de desligamento está justificado e assinado pela discente, porém sem assinatura do orientador,
isso se deve ao fato que no processo seletivo 2020 primeiro semestre, a carta de orientação poderia ser
assinada em data posterior à matrícula, dessa forma, o colegiado decidiu que nesse caso, se a discente não
encaminhado a carta de orientação assinada, a coordenadora pode assinar o seu pedido de desligamento.
Dessa forma, cabe a coordenação verificar essa situação e tomar as providências necessárias. PAUTA 6:
Pareceres de Projetos de pesquisa. 1-Alex Alex Monserrat Pereira Costa: projeto aprovado e
homologado. 2-Everton Aparecido da Costa: projeto aprovado e homologado. 3-Allef Leite dos Santos: o
projeto não está adequado, deve voltar para o aluno/orientador, para fazer as correções do avaliador,
reenviar ao avaliador para analisar se as correções foram realizadas e depois reenviar ao colegiado. 4-
Lucca Monteiro Silva Semensato: o projeto não está adequado, deve voltar para o aluno/orientador, para
fazer as correções do avaliador, reenviar ao avaliador para analisar se as correções foram realizadas e
depois reenviar ao colegiado. 5- Guilherme Rodrigues de Paula da Silva: projeto aprovado, mas
condicionado à correção do título do projeto, reenviar o projeto com a correção do título à coordenadora,
a qual poderá dar ad referendum. 6-Spyridion Haritos Borges: aprovado e homologado, mas
condicionado as correções sugeridas pelo parecerista. O discente deve reenviar o projeto corrigido à
coordenação do PPGCEM, não precisa enviar ao parecerista. 7- Fernanda Leite de Almeida: projeto
aprovado e homologado. PAUTA 7: Acompanhamento e avaliação da discente Valentina Gacha
Mendoza do PPGCEM: O orientador Prof. Dr. Gaël Yves Poirier, encaminhou o acompanhamento da
discente, e foi aprovado e homologado pelo colegiado. PAUTA 8: Processo Seletivo 2020-2.  O
colegiado decidiu pela composição da comissão pelos seguintes professores: Sylma, Fábia, Alfeu,
Marcelo. O presidente será definido pelos membros da comissão e encaminhado à coordenação do
PPGCEM para emitir a portaria. PAUTA 9: Compra de equipamento. A profa. Erika informou que
recebeu um comunicado da Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-graduação (Profa. Vanessa), no dia 06 de abril
de 2020, que o PPGCEM foi contemplado com uma verba parlamentar no valor de cem mil reais
(R$100.000,00), para compra de um equipamento de caráter multiusuário. Essa verba será implementada
via PRPPG em caráter de urgência. Foram realizadas várias discussões sobre o tema e a profa. Neide
lembrou as prioridades do PPGCEM, em termos de aquisição de equipamento, a saber: MEV, DRX e
máquina de ensaios universal, os quais são alvos de constantes solicitações em editais governamentais de
financiamento e auxílio à pesquisa. Porém, os valores para aquisição do MEV e DRX, são superiores ao
valor disponibilizado. Dessa forma a profa. Erika sugeriu a aquisição de uma máquina de ensaios
universal, cujo valor para aquisição é viável. E por sugestão da profa. Fábia será encaminhada um e-mail
aos profs. do PPGCEM (ainda hoje dia 08 de abril de 2020), para estender a consulta a todos, porém
devido ao caráter de urgência o prazo resposta dos professores será até às 10:30h do dia 09/04/2020, para
apresentação de alguma sugestão de equipamento e o correspondente orçamento, para subsequente análise
do Colegiado do PPGCEM , o qual irá se reunir, de forma extraordinária, no dia 09/04/2020 às 11:00h,
pauta única. Pauta 10: Regime Especial de Estudo das disciplinas no PPGCEM: a profa. Erika
realizou informes sobre o REE, e para registro de que o PPGCEM está de acordo em continuar no REE,
independentemente de qualquer decisão da graduação, desde que aprovado pelo CONSUNI. PAUTA
11: Processo de Fusão: a profa. Erika realizou informes sobre o assunto, e relatou que foi encaminhado
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uma carta consulta à CAPES sobre o processo de fusão entre os PPGs das universidades: UNIFAL-
UNIFEI-UFOP, e a mesma sinalizou favorável e solicitou o envio do projeto detalhadamente para sua
avaliação. PAUTA 12: Coleta CAPES. A profa. Neide deu os informes e o status da elaboração do
SUCUPIRA 2019. Informou que a coleta e inserção de dados na plataforma SUCUPIRA, está sendo
finalizada. PAUTA 13: Outros assuntos pertinentes: Informes: 1- CAPES prorrogou a bolsa PNPD (da
pesquisadora Lucíola Lucena de Sousa) até novembro de 2020, segundo o Ofício da Capes nº 5/2020-
CGSI/DPB/CAPES. 2-A CAPES devolveu duas cotas de bolsa DS (demanda Social) de mestrado ao
PPGCEM que foram implementadas para os discentes Guilherme Matavelli Prata Bernardes e Rodrigo
Cassani. Inclusão de pauta. Representante discente no colegiado do PPGCEM. Os discentes que
manifestaram interesse foram: Valentina e Spyridion. O colegiado sugeriu a seguinte composição:
Valentina como membro titular e o Spyridion como membro suplente. PAUTA 2 (inversão de pauta):
aprovação das atas das reuniões ordinárias do colegiado nº 84 e n°85: foi retirado de pauta. 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, lida e aprovada, vai por todos
assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por Alfeu Saraiva Ramos, Professor do Magistério
Superior, em 28/04/2020, às 15:13, 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 15:46, 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 16:32, 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.

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
0295613 e o código CRC C60E9CD0.

Referência: Processo nº 23087.003129/2020-14 SEI nº 0295613
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