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Ata de Reunião
Aos 27 dias do mês de janeiro do ano de 2021, às 10:00 horas, via Google Meet, realizou-se
a nonagésima segunda (92ª) Reunião ordinária do Colegiado do Programa de PósGraduação 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 doutores Alfeu Saraiva Ramos, Fábia Castro Cassanjes e Neide Aparecida
Mariano e Valentina Gacha Mendoza. A Presidenta iniciou os trabalhos agradecendo a
todos os docentes do programa, em nome dela e da Pró-Reitora de Pesquisa e PósGraduação, professora Vanessa Bergamin Boralli Marques, pelo empenho no período de
pandemia e por manterem as atividades de pós-graduação em funcionamento. A segui,
deu-se início à reunião com o primeiro item de pauta: A t o s ad referendum da
coordenação. A professora Erika informou que já que não houve reunião ordinária de
dezembro, foi necessário apreciar uma série de assuntos ad referendum. A professora Fábia
destacou que a primeira banca a ser analisada após a nova proposta do colegiado seria a
dela do discente Igor Rafael Buttignol de Oliveira - 23087.018924/2020-15 e justificou os
critérios utilizados na banca do referido discente. Após manifestação da coordenação, os
at os ad referendum foram aprovados em bloco, sendo aprovados por unanimidade os
seguintes itens: solicitação de exame de qualificação Igor Rafael Buttignol de Oliveira 23087.018924/2020-15; pedido de defesa discente Paula Guimarães Neves 23087.018687/2020-84; projeto de pesquisa - Carla Sérgio Barboza - 23087.015298/202005; novo Projeto de Pesquisa do Discente Eduardo Henrique Silva Alves - 23087.017335/202010; prorrogação de Prazo Brenda Caroline Ribeiro Fraga- 23087.017927/2020-23; coorientação
do discente Marcos Reis - 23087.017728/2020-15; calendário para 2021/1; projeto do discente
Luiz Guilherme Ferreira Silva Bernardes - 23087.014384/2020-92; solicitação de
aproveitamento de disciplinas - Guilherme Matavelli Prata Bernardes - 23087.019536/202043; defesa Eduardo Melo de Andrade Silva - 23087.019431/2020-94; e, bolsa do discente
Eduardo Melo de Andrade Silva. O segundo item de pauta foi a Ata da 91ª reunião que foi
aprovada sem modificações. A seguir a professora Erika (responsável pela
disciplina) apresentou o Plano de trabalho Estágio docente (ERE 2) que foi aprovado por
unanimidade. O quarto item apreciado foi a Carga horária docente 2020 que foi aprovado
como segue:
Disciplina
Técnicas de
Caracterização de
Materiais

Ciências dos Materiais

Docentes

Carga horária

Neide Aparecida Mariano

60h

60h
Tania Regina Giraldi (responsável),
Sylma: 22 horas
Sylma Carvalho Maestrelli, Marcelo
Tania: 10 horas
Gonçalves Vivas e Alfeu Saraiva
Alfeu: 18 horas
Ramos
Vivas: 10 horas
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Processamento de
Materiais Cerâmicos
Tópicos Especiais IV Propriedades ópticas de
materiais
Estágio Docência

Sylma Carvalho Maestrelli
60h
(responsável) e Carolina Del Roveri 30h para cada
Fábia Castro Cassanjes e Gael Yves
Poirier (responsável)

Erika Coaglia Trindade Ramos

Estágio Docência
Erika Coaglia Trindade Ramos
Metodologia de Pesquisa Sílvia Ester Orrú

60h
30h para cada
30h
2 horas (Dezembro/2020)
26 horas em janeiro, fevereiro
e março de 2021.
30h
60h

O próximo item a ser apreciado foi o chamado Disciplinas a serem ofertadas em 2021/1.
Após realizar um levantamento individual sobre as necessidades de disciplinas dos
discentes e da discussão sobre o tema decidiu-se que a coordenadora fará uma consulta à
professora Sílvia Orrú para verificar se ela tem interesse em ofertar no primeiro ou no
segundo semestre de 2021 a disciplina de Metodologia de pesquisa. A professora Fábia se
manifestou contrária a oferta da disciplina para uma única aluna que foi reprovada e
considerou que se trata de desperdício de recursos públicos, no que foi apoiada pela
discente. A professora Neide ressaltou a importância de consultar a professora Sílvia e, caso
ela não tenha interesse, que a disciplina seja ofertada no segundo semestre de 2021.
Decidiu-se que não serão ofertadas as disciplinas de Ciência dos Materiais e Técnicas e
Caracterização de Materiais no primeiro semestre de 2021 e há demanda para a oferta de
duas disciplinas optativas, uma da linha de Ligas metálicas para aplicações tecnológicas
e Polímeros e Biomateriais, provavelmente Materiais poliméricos e mais uma disciplina a
ser ministrada pelo professor visitante. A coordenação se comprometeu a definir essas
disciplinas e informar à secretaria em 01 de fevereiro de 2021. O próximo item a ser
apreciado foi o Exame de proficiência em inglês 2021. A professora Erika informou que é
necessário compor uma comissão de proficiência em inglês. Decidiu-se consultar os
docentes para verificar quem teria interesse em compor a mesma e, caso não haja
manifestações, o colegiado fará a indicação da reunião de fevereiro. A seguir apreciou-se
a Solicitação de prorrogação do prazo de defesa de Dissertação - Fernanda Leite Almeida
que foi aprovada por unanimidade com data limite para defesa em 30 de agosto de 2021. A
seguir apreciou-se a Solicitação de exame de qualificação - Allef Leite dos Santos que foi
homologada com a seguinte composição Tania Regina Giraldi (presidenta), Jeferson
Almeida Dias (UNESP), Fábia Castro Cassanjes, suplentes: Renata Piacentini
Rodriguez e Neide Aparecida Mariano. O próximo item foi a Solicitação de defesa de
dissertação - Wagner Ferreira Dias a banca foi homologada com a seguinte
composição Erika Coaglia Trindade Ramos (presidenta), Neide Aparecida Mariano, Renato
Chaves Sousa (IFSP), suplentes: Marilsa Aparecida Mota e Sandra Nakamatsu (UNIFEI). O
próximo item foi a Solicitação de exame de qualificação -Spyridion Haritos Borges que foi
homologada conforme segue: Neide Aparecida Mariano (presidenta), Mirian de Lourdes
Noronha Motta Melo, Lucíola Lucena de Sousa e suplentes: Erika Coaglia Trindade Ramos
e Alfeu Saraiva Ramos. A seguir apreciou-se a Homologação de ata de defesa- Evandro
Crivelari Figueiredo que homologada por unanimidade. Em seguida, o item apreciado foi a
Homologaçao de ata de defesa - Tainara Furlan Palmiro que também foi homologada por
unanimidade. A seguir apreciou-se o Pedido de credenciamento no programa - Rafaela
Cristina Sanfelice. Após a leitura do processo decidiu-se que o mesmo será encaminhado
para parecer por dois professores sendo a proposta da coordenação que seja avaliado ou
pela professora Neide ou pela professora Tânia que estão trabalhando no processo de fusão.
A professora Neide acredita que o ideal seria indicar apenas docentes do programa,
sugerindo que sejam ela e a professora Tânia. A professora Fábia se manifestou dizendo que
acredita que precisaria ser avaliado por uma pessoa que não esteja diretamente envolvida
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no processo pois as percepções das professoras Tânia ou Neide são muito próximas já que
ambas estão trabalhando na proposta da Sucupira, no que foi apoiada pelo professor Alfeu.
Ele sugeriu que o professor Marcelo Gonçalves Vivas seja o outro avaliador. A professora
Erika destacou que talvez o ideal seja apenas um parecer ou da professora Neide ou da
professora Tânia. Após discussão, o encaminhamento da professora Erika foi o de avaliação
pelos professores Tânia Regina Giraldi e Marcelo Gonçalves Vivas para que façam avaliações
independentes e decidiu-se que o prazo máximo para avaliação será o dia 02/02/2021. O
próximo item a ser apreciado foi a Qualificação Guilherme Rodrigues de Paula da Silva que
foi homologada com a seguinte composição: Carolina Del Roverei(presidenta), Sylma
Carvalho Maestrelli e Fabiano Cabañas Navarro e suplentes: Alfeu Saraiva Ramos e Matheus
Fernando Ancelmi. O item 14 Planos de estudos- ingressantes em 2020/2, foi retirado de
pauta e será apreciado na próxima reunião do Colegiado. Nada mais havendo a tratar, a
Senhora Presidenta deu por encerrada às 12:05 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 Valentina Gacha Mendoza, Usuário
Externo, em 29/03/2021, às 10:43, 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 08/04/2021, às 10:08, 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, Presidente, em
08/04/2021, às 15:21, 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 09/04/2021, às 16:39, 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 12/04/2021, às 14:25, 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.unifalmg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0457060 e o código CRC 0D96997C.

Referência: Processo nº 23087.001237/2021-33
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