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ATA DE REUNIÃO

Aos 09 dias do mês de julho do ano de 2020, às 14:00 horas, realizou-se a 87ª Reunião do Colegiado do
Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais da Universidade Federal de Alfenas,
sob a Presidência da coordenadora em exercício Profa. Dra. Tânia Regina Giraldi e com o
comparecimento dos professores doutores Alfeu Saraiva Ramos, Fábia Castro Cassanjes e Neide
Aparecida Mariano e a representante discente Valentina Gacha Mendoza.  O primeiro item apreciado
refere-se às  atas das reuniões anteriores:  foram aprovadas por unanimidade as atas das 9ª e 10ª
reuniões extraordinárias. A seguir, apreciou-se o item Continuidade das atividades didáticas de forma
remota na Pós-Graduação para o Ano de 2020: a coordenadora informou que foi aprovada a resolução
08/2020 destacando que o calendário de pós-graduação foi desvinculado do calendário da graduação.
Após discussão, definiu-se que a oferta de disciplinas para o segundo semestre se iniciará a partir de 10 de
agosto de 2020 à critério de cada professor. Para tanto, ficou definido que a data de entrega do programa
de ensino e do detalhamento do planejamento das atividades remotas será o dia 27/07/2020 e o Colegiado
se reunirá novamente no dia 03/08/2020 para apreciar o programas de ensino e homologar o resultado do
processo seletivo com esses dois únicos itens de pauta.  A matrícula dos alunos  poderá se dar no período
de 05 a 07/08/2020.  Em seguida, apreciou-se o item Oferta de disciplinas 2020/2 e ficou decidido que
serão ofertadas as seguintes disciplinas  Estágio Docente (Erika Coaglia Trindade Ramos), 
Processamento de Materiais Cerâmicos (Carolina Del Roveri e Sylma Carvalho Maestrelli),  Técnicas de
Caracterização de Materiais (Neide Aparecida Mariano), Tópicos especiais: Propriedades ópticas de
materiais (Fábia Castro Cassanjes -  responsável e Gael Yves Poirier) e Ciência dos Materiais
(os professores Alfeu Saraiva Ramos, Sylma Carvalho Maestrelli e Tânia Regina Giraldi ministrarão
módulos. A sugestão do Colegiado é que o responsável seja o professor Marcelo Gonçalves Vivas e a
professora Tânia conversará com o docente). A seguir a professora Neide assumiu a palavras para discutir
o item Atividades acadêmicas no PPGCEM, sugerindo uma mudança no formato de qualificação para
que o aluno não precise de resultados para qualificar, mas poderia apresentar o texto escrito embasado em
uma revisão bibliográfica densa que seria a utilizada na defesa e, se for o caso, resultados parciais ou
resultados esperados. Ela destacou que isso se aplique a princípio exclusivamente para os alunos que
precisariam qualificar agora para que possam solicitar a prorrogação de prazo para defesa de
dissertação. Essa proposta não contraria as normas e poderia dar vasão aos alunos que estão parados. Uma
opção que a professora Neide colocou foi uma análise prévia pelo colegiado do texto a ser qualificado. O
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tema foi então colocado em discussão.  A professora Tânia sugeriu uma avaliação prévia pela banca  para
dizer se há condições de qualificação pois entende que não seria função do Colegiado, no que foi apoiada
pela professora Fábia. A representante discente destacou que  os alunos da turma dela já têm resultado. A
professora Neide ressaltou que não há problema para qualificação sem resultados, é apenas um novo
formato e que a banca deve estar ciente disso. A professora Tânia ressaltou que os ingressantes em 2019/2
provavelmente serão os mais afetados.  O professor Alfeu lembrou que cabe ao orientador conversar com
os membros da banca para destacar a forma como está sendo feita a avaliação para que os membros da
banca estejam cientes e confortáveis em participar. Ele destacou ainda que os discentes que têm material
deveriam inclusive defender mesmo que ainda não tenham todos os resultados planejados, se o material
for suficiente. A professora Tânia questionou se a professora Neide fez uma proposta de  forma de
encaminhamento  do pedido de qualificação nessa modalidade e  a professora Neide sugeriu manter os
prazos já previstos em normas e procedimentos regulares e  que a coordenação elabore um comunicado
para informar sobre esses procedimentos a todos os docentes e discentes. A proposta da professora Neide
foi aprovada por unanimidade. A seguir, apreciou-se o item Prorrogação de bolsa da discente
Valentina Gacha Mendoza que foi aprovada por três meses com abstenção da discente. Deu-se início
então a apreciação do item Solicitação para retornar à Colômbia durante o período de isolamento
social devido ao COVID-19 no Brasil. A professora Tânia resgatou o histórico do processo 
23087.009192.2020-64 para dar ciência  do conteúdo. Após apresentação do plano de trabalho o mesmo
foi aprovado pelos membros presentes, com abstenção da discente. O próximo item de pauta foi
o Recredenciamento da professora Neide Aparecida Mariano  que foi aprovado  pelos membros
presentes, com abstenção da professora Neide. Sobre o item Recredenciamento  da professora Erika
Coaglia Trindade Ramos foi decidido que o mesmo será avaliado pela professora Sylma Carvalho
Maestrelli para emissão de parecer. O último item  apreciado foi a Alteração do período de prorrogação
de dissertação-Wagner Ferreira Dias: como o processo não está instruído de forma a compreender qual
o prazo de prorrogação solicitado, se enviará um pedido à orientadora de melhor detalhamento.Nada mais
havendo a tratar, a Senhora Presidenta deu por encerrada a reunião, às 16:25, 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
17/09/2020, às 10:44, 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 23/10/2020, às 14:22, 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 05/11/2020, às 21:54, 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 09/11/2020, às 14:48, conforme horário oficial de Brasília, com
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fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Tânia Regina Giraldi, Professor do Magistério
Superior, em 18/11/2020, às 16:25, 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
0335733 e o código CRC 6902299C.

Referência: Processo nº 23087.010696/2020-27 SEI nº 0335733
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