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Ata de Reunião

Aos 26 dias do mês de março do ano de 2021, às 09:00 horas, via Google Meet, realizou-se a
12ª Reunião extraordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciência e
Engenharia de Materiais da Universidade Federal de Alfenas, sob a Presidência da vice-
coordenadora Profa. Dra. Tânia Regina Giraldi e com o comparecimento dos professores
doutores Alfeu Saraiva Ramos, Fábia Castro Cassanjes e Neide Aparecida Mariano e da
discente Valentina Gacha Mendoza. O primeiro item de ser apreciado foi o
processo Solicitação de orientação no PPGCEM da discente Stéfani de Oliveira Schiavi-
23087.004045/2021-89. Trata-se de um processo com duas solicitações: a solicitação de
alteração da orientação que estava sob orientação da professora Erika Coaglia Trindade
Ramos para o professor visitante Nabil Chaia e a indicação de um projeto de pesquisa para
a discente. A professora Neide recomendou que como o professor é visitante, é adequado
indicar um coorientador do programa para que a aluna fique resguardada caso haja algum
problema, já que ele não é docente permanente do programa.  Após discussão, decidiu-se
por unanimidade que a transferência de orientação será condicionada à apresentação de
carta de coorientação por docente do programa e a coorientação deverá ser encaminhada
ao Colegiado em prazo hábil para entrar na próxima reunião, que ocorrerá em 14 de abril de
2021. Em relação ao projeto de pesquisa da discente, será solicitada a apresentação do
Termo de Sigilo e Confidencialidade e o mesmo será encaminhado para emissão de parecer
para a professora Neide Aparecida Mariano. O segundo item de pauta Solicitação de
orientação no PPGCEM do discente Raphael Luiz Francisco foi retirado de pauta para que o
processo seja encaminhado ao Colegiado, assim como o terceiro item Normas de
autoavaliação do PPGCEM, este para que os membros da comissão de avaliação tenham
um tempo maior para analisar e avaliar o texto. Ambos serão apreciados na próxima
reunião. O próximo item a ser analisado foi o Processo seletivo para ingresso no segundo
semestre de 2021. Foi realizada uma consulta por e-mail a todos os docentes do programa e
foram definidas as seguintes as vagas: 

Docente Vagas
Alfeu Saraiava Ramos 2 (metais)

Carolina Del Roveri 0

Erika Coaglia Trindade Ramos 0

Fabia Castro Cassanjes 2

Gael Yves Poirier 2

Marcelo Gonçalves Vivas 1

Nabil Chaia 0

Neide Aparecida Mariano 0

Rafaela Cristina Sanfelice 1

Sylma Carvalho Maestrelli 1
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Tânia Regina Giraldi 1

Decidiu-se ainda que que a Comissão de seleção será composta pelos professores Alfeu
Saraiva Ramos,  Carolina Del Roveri, Nabil Chaia e  Sylma Carvalho Maestrelli. A professora
Carolina Del Roveri será consultada sobre a possibilidade de assumir a presidência e, caso
ela não tenha interesse, o professor Alfeu se dispôs a fazê-lo. O próximo item a ser apreciado
foram as disciplinas a serem ofertadas em 2021/2, sendo decidido por unanimidade que
serão ofertadas as  seguintes disciplinas: Processamento de Materiais Cerâmicos (Carolina
Del Roveri), Estágio docência (Tânia Regina Giraldi - a confirmar após análise da
necessidade de oferta), Ciência dos Materiais (Sylma Carvalho Maestrelli) e uma disciplina
optativa da linha de vidro a ser acordada entre os professores Fábia Castro Cassanjes, Gael
Yves Poirier e Tânia Regina Giraldi. Com relação à disciplina de Técnicas de caracterização
de materiais, o professor Marcelo Gonçalves Vivas será consultado sobre a disponibilidade
em ser o responsável pela disciplina e a mesma será dividida com o professor Nabil Chaia.
Caso o professor Marcelo Gonçalves Vivas  não possa se responsabilizar pela disciplina, o
professor Alfeu Saraiva Ramos assumirá a responsabilidade. A professora Tânia informou
que a Solicitação de Registro de Preços de materiais de consumo deverá ser realizada até
30/04/2021 e que a sugestão da coordenação é que a verba seja utilizada para compra de
cadinhos para o DSC. Após discussão decidiu-se que será enviado um e-mail de consulta a
todos os docentes com prazo de envio em 09/04/2021 para que o assunto retorne na
próxima reunião. A professora Fábia questionou a possibilidade de  aquisição de máscaras
N95 de uso hospitalar (ou PFF2) para utilização nos laboratórios. O professor Alfeu solicitou
que a coordenação cobre a direção do campus e do ICT sobre essa aquisição, no que foi
apoiado pelos demais. O professor Alfeu explicitou a situação do discente Raphael Luiz
Francisco, na qual foi solicitada a alteração de orientação para a professora Rafaela Cristina
Sanfelice, e que embora o discente tenha enviado o documento para ele no dia 16 de março
o professor apenas a recebeu na data de ontem e não houve tempo hábil de envio do
processo para apreciação (item 2 da pauta). Ele destacou que o processo será encaminhado
para apreciação na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidenta deu
por encerrada a reunião às 11:17, 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 Alfeu Saraiva Ramos, Professor do
Magistério Superior, em 27/04/2021, às 11:35, 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 27/04/2021, às 16:15, 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 16/07/2021, às 09:00, 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 Fábia Castro Cassanjes, Professor do
Magistério Superior, em 09/09/2021, 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 Tânia Regina Giraldi, Professor do
Magistério Superior, em 09/09/2021, às 18:53, 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?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0487121 e o código CRC 253BF593.

Referência: Processo nº 23087.004359/2021-81 SEI nº 0487121
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