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ATA DE REUNIÃO

Aos 30 dias do mês de abril do ano de 2020, às 11:00 horas, realizou-se a 6ª  Reunião do Colegiado do
Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais da Universidade Federal de Alfenas,
sob a Presidência da coordenadora Professora Doutora Erika Coaglia Trindade Ramos e com o
comparecimento dos professores doutores Alfeu Saraiva Ramos, Fábia Castro Cassanjes, Neide
Aparecida Mariano e da representante discente Valentina Gacha. Durante a Reunião, foram tomadas as
seguintes decisões: aprovação do ato ad referendum da coordenação -  desligamento da discente
Larissa Marques Megda. Com relação à descentralização de recursos da PRPPG A professora Erika
informou que todos os docentes se manifestaram após análise das indicações realizadas pelos professores,
a professora Neide demonstrou preocupação a respeito das dificuldades que poderiam advir da alocação
dos recursos no elemento de despesa "serviços de terceiros de pessoa jurídica" por causa da necessidade
de estabelecimento de procedimentos de compras, como orçamentos, etc. Após a discussão, sugeriu-se
como encaminhamento a aprovação do plano de trabalho apresentado pelos professores com a ressalva de
que após o retorno da consulta que a  professora Erika realizou consulta à COPG sobre a forma de
utilização da verba, os docentes serão novamente consultados para verificar se mantém a alocação no
mesmo elemento de despesa  com prazo para manifestação e, caso não respondam, será mantida a
alocação aprovada atualmente. O encaminhamento foi aprovado por unanimidade. Em seguida, foi
apreciado o item Atividades Continuadas Emergenciais da Pós-Graduação. Com relação à disciplina
de Metodologia de pesquisa foi decidido retornar ao professor para instrução do processo e a coordenação
aprovará ad referendum. Com relação à disciplina Nanomateriais e Nanotecnologia: aplicações em
biomedicina, ofertada pelo professor Marcelo Vivas o plano de atividades foi aprovado por unanimidade.
Com relação à disciplina de Ciência dos Materiais, ofertada pelos professores Gael Yves Poirier, Sylma
Carvalho Maestrelli, Carolina Del Roveri e Erika Coaglia Trindade Ramos a mesma finalizará após  a
data final do semestre letivo 2020/1. Assim, foi aprovado o plano de atividades  da disciplina e a
retificação do calendário do programa com data final do semestre para 03 de julho de 2020. Com relação
à disciplina de Tópicos Especiais III – Metais e Ligas para Aplicações Tecnológicas, foi aprovado por
unanimidade o encaminhamento de uma aula de reposição fora do horário de disciplina, aceitando o
comunicado da discente pelo WhatsApp que não realizará a disciplina e que a disciplina finalizará após a
data anterior do final de semestre (26/06/2020), alterado pelo Colegiado no item anterior. A professora
Erika solicitou aos docentes das disciplinas que informem aos discentes como se dará a webconferência.
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Com relação à disciplina de Estágio de Docência, decidiu-se que será solicitado à professora Sylma que
elabore um processo onde conste a anuência dos discentes e que os supervisores informem como serão
realizadas as atividades à distância. Após a instrução do processo a coordenadora aprovará ad referendum.
A professora Fábia questionou como ficará a situação dos discentes realizando o estágio caso a disciplina
na graduação seja cancelada. A professora Neide sugeriu que nesse caso poderá ser apreciado por caso
omisso no Colegiado que poderá avaliar e referendar as atividades realizadas como suficientes para o
estágio de docência. Em outros assuntos pertinentes a coordenação do programa pediu à secretaria que
informasse sobre a atualização do site do programa. A ata da reunião 5ª reunião extraordinária
aprovada por unanimidade. A professora Neide solicitou informações sobre o processo seletivo e se a
comissão de exame e seleção e se a mesma já está trabalhando, já que há necessidade de divulgação do
programa.  O professor Alfeu questionou a questão de não possibilidade de realização de prova em
virtude do isolamento social. A professora Erika solicitou que a comissão comece a pensar em formatos
alternativos de seleção, como a análise de currículo. A professora Fábia manifestou preocupação sobre
como o processo todo precisaria ser à distância (online) e sobre a não conclusão dos cursos de graduação.
A professora Neide sugeriu que o colegiado estabeleça uma data de envio do edital para o Colegiado. O
professor Alfeu disse que vai dar início aos trabalhos da comissão para ser discutida pelo Colegiado
posteriormente, apresentando uma proposta. Sugestão da professora Neide: assumir que o isolamento
estará vigente e o processo seletivo levará isso em consideração. Houve ainda discussão sobre realização
de prova escrita à distância, com as professora Erika e Neide apresentando sugestões sobre formas de
realização da prova, como a sugestão de realização de um seminário que foi apoiada pela professora
Fábia. A professora Fábia sugeriu ainda que seja enviado um e-mail aos todos docentes questionando se
mais algum professor gostaria de compor a comissão considerando que haverá uma grande mudança no
edital. A coordenadora disse que os professores podem contribuir sem que façam parte da comissão
considerando que a portaria já foi publicada. 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 11:11, 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 Valentina Gacha Mendoza, Usuário Externo, em
04/06/2020, às 09:17, 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 11:31, 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
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Superior, em 23/07/2020, às 11:34, 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
0296668 e o código CRC DE681F88.

Referência: Processo nº 23087.003129/2020-14 SEI nº 0296668

Ata de Reunião PPGCEM 0296668         SEI 23087.003129/2020-14 / pg. 3

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unifal-mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

	Ata de Reunião PPGCEM 0296668

