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ATA DE REUNIÃO
Aos 18 dias do mês de novembro do ano de 2020, às 10:00 horas, via Google Meet, realizou-se
a 91ª (nonagésima primeira) 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
doutores Alfeu Saraiva Ramos, Fábia Castro Cassanjes e Neide Aparecida Mariano e da
discente Valentina Gacha Mendoza. A Presidenta iniciou os trabalhos solicitando a inclusão
de pauta dos seguintes itens: Novo Projeto de Pesquisa do Discente Eduardo Henrique Silva
Alves; Solicitação de defesa Evandro Crivelari Figueiredo; Prorrogação da validade de
Processo Seletivo; Solicitação de defesa Alexandre Pisani; Solicitação de defesa Tainara
Palmiro; e, Projeto de Pesquisa - Suheil Khalil Yacoub Junior A inclusão dos itens foi
aprovada por unanimidade e decidiu-se que estes serão apreciados após os itens de pauta.
O primeiro item a ser apreciado foi a Ata da reunião de 20/10/2020 que foi aprovada por
unanimidade sem correções. Em seguida, apreciou-se o Projeto de pesquisa da discente
Letícia Paiva dos Reis que foi homologado por unanimidade. Apreciou-se a seguir o Projeto
de Pesquisa do discente Alan Sorce que foi homologado por unanimidade. A seguir, o item
apreciado foi o Projeto de Pesquisa da discente Viviani Malu Cassemiro que foi
homologado por unanimidade. O próximo item foi o Projeto de Pesquisa do discente
Marcos Antônio dos Reis que havia solicitado a prorrogação de prazo, de forma que faz-se
necessário indicação de parecerista, que será o professor Alfeu Saraiva Ramos. Em seguida
apreciou-se a Solicitação de exame de qualificação do discente Lucca Semensato que foi
homologado conforme consta do processo, a saber: Sylma Carvalho Maestrelli (Presidenta),
Gian Paulo Giovanni Freschi (Titular), Grazielle Santos Silva Andrade (Titular), Tania Regina
Giraldi (Suplente) e Sergio Andrés Villalba Morales (Suplente). O próximo item a ser
apreciado foi a solicitação de Prorrogação de prazo do discente Wagner Ferreira Dias. Após
a apresentação da situação do discente pela professora Erika Coaglia Trindade Ramos, que é
orientadora do mesmo, colocou em votação o pedido de prorrogação em seis meses com
limite para defesa em fevereiro de 2021, que foi aprovado por unanimidade. Em seguida,
analisou-se o pedido de Coorientação do discente Guilherme Rodrigues de Paula da Silva
que foi aprovado por unanimidade. Será solicitado que o discente e a orientadora
confirmam o título do projeto de pesquisa, que é diferente do aprovado pelo Colegiado. Em
seguida, analisou-se a Solicitação de desligamento da discente Mariana Rosa que foi
homologado por unanimidade. Deu-se início então a análise dos itens que foram inclusos
na pauta. O primeiro item foi o Novo Projeto de Pesquisa do Discente Eduardo Henrique
Silva Alves. Após apresentação do professor Alfeu Saraiva Ramos, orientador do discente,
sobre a solicitação, a mesma foi aprovada por unanimidade. O projeto será avaliado pela
professora Carolina Del Roveri. O próximo item de pauta foi a Solicitação de defesa Evandro
Crivelari Figueiredo que foi homologado conforme consta do processo, a saber: Carolina
Del Roveri (Presidenta), Sylma Carvalho Maestreslli (Titular), José Gabriel Maluf Soler
(Titular externo), Fábio Ferraço (Suplente interno), Diego Henrique de Almeida (Suplente
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externo). A professora Fábia fez considerações no sentido de o Colegiado rever a forma
como se compõe as bancas de defesa do programa. Após discussão, a professora Erika
sugeriu o envio de um comunicado aos docentes do programa sobre dar preferência nas
bancas para professores que atuem em programas de pós-graduação e solicitando o
currículo Lattes dos professores que não pertençam ao programa. A professora Fabia
sugeriu ainda que se acrescente uma observação sobre a mudança na forma de
homologação de banca. Decidiu-se que a secretaria fará um comunicado que será avaliado
pelos membros do Colegiado antes da divulgação. O próximo item a ser apreciado foi
a Prorrogação da validade de Processo Seletivo Edital no 09/2019 - Vaga G. Colocado em
discussão, decidiu-se solicitar a prorrogação da validade. O próximo item apreciado foi
a Solicitação de defesa Alexandre Pisani, que foi aprovado conforme segue: Alfeu Saraiva
Ramos (Presidente), Neide Aparecida Mariano (Titular), Renato Chaves Souza
(Titular), Erika Coaglia Trindade Ramos (Suplente) e Carlos A. Reis P. Baptista (Suplente). O
próximo item a ser apreciado foi a Solicitação de defesa da discente Tainara Furlan
Palmiro que foi aprovada por unanimidade conforme segue: Alfeu Saraiva Ramos
(Presidente), Ana Sofia Ramos (Titular), Carlos A. Reis P. Baptista (Titular), Neide Aparecida
Mariano (Suplente) e Renato Chaves Souza (Suplente). A seguir apreciou-se o Projeto de
Pesquisa do discente Suheil Khalil Yacoub Junior que foi aprovado por unanimidade. O
último item a ser apreciado foi Outros assuntos pertinentes. A coordenadora começou a
discussão com o item Data de entrega do projeto de pesquisa para ingressantes em 2020/2
que ficou decidida será 31/03/2021, com uma prorrogação de dois meses. Com relação ao
Coleta CAPES a secretaria solicitou que os docentes atualizem os currículos Lattes para que
se comece a importação dos dados que devem ser encaminhados até 23/03/2021 para a
CAPES. O próximo item a ser apreciado foi a oferta de uma turma extra da disciplina de
Estágio docência para acompanhar o ERE 2. A coordenadora destacou que a professora
Sylma se ofereceu para ofertar a disciplina. A professora Neide sugeriu um levantamento de
quem ofereceu a disciplina de Estágio docência nos últimos semestres e a carga horária que
cada docente terá no ERE 2. A professora Fábia destacou que caso haja um pedido da
diretoria do ICT para aumento de carga horária para a professora Sylma ela abre mão de seu
interesse, no que a professora Neide concordou. Decidiu-se realizar uma consulta a todos os
docentes do programa para avaliar o interesse e a situação individual. A professora Erika
comunicou ainda que a bolsa PNPD do programa que estava com a Dra. Lucíola Lucena de
Souza foi finalizada em novembro de 2020, não havendo mais quota no programa, o que
será comunicado à professora Lucíola e solicitado o relatório referente ao período. Discutiuse ainda a questão do processo seletivo para ingresso no primeiro semestre de 2021 para
verificar na PROJUR a possibilidade de aproveitamento dos candidatos do último processo
seletivo. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidenta deu por encerrada a reunião às
12:00, 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 Erika Coaglia Trindade Ramos, Professor
do Magistério Superior, em 16/03/2021, às 20:43, 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 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 10:06, 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
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08/04/2021, às 15:22, 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 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.
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 0418203 e o código CRC AE789E6E.
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