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ATA DE REUNIÃO
Aos 20 dias do mês de outubro do ano de 2020, às 14:00 horas, via Google Meet realizou-se a 90ª
Reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais da
Universidade Federal de Alfenas, sob a Presidência da Professora Doutora Erika Coaglia Trindade
Ramos e com o comparecimento dos professores Alfeu Saraiva Ramos e Neide Aparecida Mariano e da
representante discente Valentina Gacha Mendoza. Os professores Fábia Castro Cassanjes e Gael Yves
Poirier justiﬁcaram sua ausência. A Presidenta iniciou os trabalhos discutindo com os professores Alfeu e
Neide o tópico Processo seletivo já que a representante discente teve um atraso por motivos particulares e
sua presença era necessária para completar o quórum. Sobre o tópico, a professora Neide apresentou
como ponto de discussão o adiamento do processo seletivo pra ingresso em 2021/1. Ela acredita que seria
mais prudente adiar o processo seletivo para o segundo semestre de 2021, considerando o processo de
fusão e a pandemia (pesquisas paralisadas aguardando a retomada da utilização dos laboratórios). O
professor Alfeu sugeriu uma consulta aos docentes do programa para que todos se manifestem em relação
a essa possibilidade. A professora Neide destacou que se trata de irresponsabilidade colocar mais alunos
no programa sem saber em quais condições o programa estará nos próximos semestres, o que poderia

gerar um represamento de alunos. A professora Erika se manifestou favorável à realização do processo
seletivo pois entende que o programa precisa girar mesmo sem saber o que acontecerá no processo de
fusão. A secretaria sugeriu que seja veriﬁcado com os outros docentes se eles veem necessidade de um
processo seletivo, no que foi apoiada pelo professor Alfeu. A professora Neide sugeriu que a decisão seja
do Colegiado pois os professores não tem visão global do programa e é preciso considerar que no
documento de área da CAPES determina que haja no mínimo 10 docentes em um programa de mestrado

e 12 docentes para um programa de doutorado. O professor Alfeu questionou se há previsão de ingressos
de novos docentes. Nesse momento, após o ingresso da discente Valentina às 14:35, deu-se início à
apreciação dos itens de pauta. O primeiro item foi a Ata da reunião de 25/08/2020, que foi aprovada por
unanimidade sem modiﬁcações. Em seguida, apreciou-se a Ata da reunião de 15/09/2020 que também
foi aprovada por unanimidade e sem modiﬁcações. A secretaria aproveitou o tópico e informou sobre a
criação da unidade DOC-PPGCEM onde serão disponibilizadas todas as atas do Colegiado para
assinatura. O próximo item a ser apreciado foi o Ad referendum da alteração de plano de trabalho
institucional que foi homologado por unanimidade. Em seguida apreciou-se a Solicitação de validação
de exame de proﬁciência Valentina 23087.014315/2020-89: Após a leitura e discussão do processo
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decidiu-se considerar como caso omisso sendo o mesmo analisado baseado na documentação

encaminhada, no artigo 41 do Regimento Geral e de acordo com artigo 2º das normas acadêmicas do
PPGCEM, que aﬁrma que "A prova de proﬁciência em língua estrangeira – inglês - tem como objetivo
veriﬁcar se o aluno possui nível de conhecimento na língua que lhe permita ler e interpretar textos em
inglês". Dessa forma, aprovou-se a validação do exame de proﬁciência com uma abstenção. Em seguida,

colocou-se em apreciação a Solicitação de exame de qualiﬁcação - Valentina Gacha 23087.014772/202073, que foi homologada conforme consta do processo: Gaël Yves Poirier (Presidente), Titulares: Marcelo
Gonçalves Vivas e Fabia Castro Cassanjes e Suplente: Tânia Regina Giraldi. O próximo item de pauta foi
a Solicitação de exame de qualiﬁcação -Brenda Fraga 23087.014805/2020-85 que também foi
homologado conforme consta do processo: Carolina Del Roveri (Presidente), Titulares: Matheus
Fernando Ancelmi e Sylma Carvalho Maestrelli e Suplente: Fabiano Cabañas Navarro e Fábio Ferraço.
Em seguida apreciou-se o parecer da professora Fábia sobre o Pedido de recredenciamento Sylma
Maestrelli 23087.010777/2020-27, que foi homologado por unanimidade, sendo o recredenciamento
aprovado. O professor Alfeu aproveitou o item para destacar a necessidade de atualização das normas de

recredenciamento. Em seguida, analisou-se o Pedido de prorrogação de prazo para entrega de
projeto de pesquisa- Marcos Reis 23087.015220/2020-82: após a discussão sobre a situação a
solicitação do discente foi aprovada por unanimidade. Será ainda informado à docente e ao discente que
embora a solicitação tenha sido aprovada em função do prejuízo que o desligamento pode trazer ao

programa, as justiﬁcativas apresentadas não serão válidas em futuras solicitações de exceção e que cabe
aos mesmos o cumprimento dos demais prazos previstos. Em seguida discutiu-se o Calendário para as
reuniões do Colegiado de novembro e dezembro, ﬁcando decidido que as próximas reuniões serão
realizadas nos dias 18/11/2020 e 16/12/2020 às 14:00. A seguir deu-se início a apreciação dos projetos de
pesquisa: Projeto de pesquisa Luiz Guilherme Ferreira Bernardes 23087.014384/2020-92 será
avaliado pela professora Fábia Castro Cassanjes; Projeto de pesquisa Guilherme Matavelli Prata
Bernardes 23087.012902/2020-33, homologado o parecer da professora Neide Aparecida Mariano, de
forma que o projeto está aprovado; Projeto de pesquisa Letícia Garcia 23087.015291/2020-85 será
avaliado

pela

professora

Neide

Aparecida

Mariano; Projeto de pesquisa Letícia Paiva

23087.015294/2020-19 será avaliado pela professora Sylma Carvalho Maestrelli; Projeto de pesquisa
Viviani Malu 23087.015293/2020-74 será avaliado pela professora Carolina Del Roveri; Projeto de
pesquisa Suheil Kalil 23087.015290/2020-31 será avaliado pela professora Neide Aparecida Mariano;
Projeto de pesquisa Carla Sérgio 23087.015298/2020-05 será avaliado pelo professor Marcelo
Gonçalves Vivas; Projeto de pesquisa Mariany Boldrin 23087.015302/2020-27 será avaliado pela
professora Marilsa Aparecida Mota; Projeto de pesquisa Thiago Felipe Gomes 23087.015303/2020-71
será avaliado pelo professor Alfeu Saraiva Ramos; e, Projeto de pesquisa Alan Sorce23087.015004/2020-37, será avaliado pelo professor Gael Yves Poirier. O próximo item a ser apreciado
foi o Exame de qualiﬁcação - Alex Montserrat 23087.015373/2020-20, que foi homologado conforme
consta do processo Sylma Carvalho Maestrelli (Presidente da Banca), Titulares: Carolina Del Roveri e
Alfeu Saraiva Ramos e Suplentes: Fabia Castro Cassanjes e Rodrigo Fernando Costa Marques. Em
outros assuntos pertinentes, a professora Erika informou que no dia 13 de outubro de 2020 foi realizada

a reunião sobre o processo de fusão com todos os docentes do programa para apresentação das normas de
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credenciamento e bolsas, que foram aprovadas por eles. A comissão realizou as correções indicadas pelos
docentes e a proposta está tramitando nas duas instituições (UNIFAL e UNIFEI) para que seja
encaminhado à CAPES. O ato ad referendum da coordenação dos planos de estudos dos discentes Alan
Rodrigo Sorce, Guilherme Matavelli Prata Bernardes, Letícia Garcia da Silva e Letícia Paiva dos
Reis foi homologado por unanimidade. A coordenadora questionou a secretaria sobre os itens da proposta
do programa. Ela destacou que enviou os textos para a comissão de avaliação do programa, mas que os
itens ainda não foram disponibilizados na Plataforma Sucupira. A coordenadora retomou a discussão

sobre o processo seletivo que havia sido iniciada na ausência da discente e questionou qual a opinião da
mesma que se manifestou contrária a realização de novo processo sem ter previsão de quando esses
discentes poderão ir ao laboratório. A professora Erika propôs então dois encaminhamentos, considerando

que não se tenha resposta sobre o processo de fusão: 1) que haja processo seletivo em 2020/1 e 2) que não
haja processo seletivo 2020/1. A professora Neide destacou que ela não é favorável nesse momento, mas
isso que deverá ser discutido todos os professores após a decisão sobre o processo de fusão. Após

votação, foi aprovada por unanimidade a proposta número dois. Esse resultado será comunicado aos
demais docentes do programa para que haja manifestações contrárias, se for o caso. A discente questionou
se há previsão de retorno à utilização dos laboratórios ao que a coordenadora esclareceu que está sendo

elaborado um protocolo que será divulgado à comunidade do programa. Nada mais havendo a tratar, a
Senhora Presidenta deu por encerrada a reunião às 16:30, 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 Valentina Gacha Mendoza, Usuário Externo, em
20/11/2020, às 13:14, 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 22/11/2020, às 03:00, 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 27/11/2020, às 11:32, 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 Erika Coaglia Trindade Ramos, Presidente, em
27/11/2020, às 15:27, 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 30/11/2020, às 09:34, 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.unifalmg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0395407 e o código CRC 179A2AD6.
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