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Ata de Reunião

Aos 17 dias do mês de março do ano de 2021, às 10:00 horas, via Google Meet, realizou-se
a 94ª Reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Materiais da
Universidade Federal de Alfenas, sob a Presidência da Profa. Dra. Erika Coaglia Trindade
Ramos e com o comparecimento dos professores doutores Alfeu Saraiva Ramos, Fábia
Castro Cassanjes e Neide Aparecida Mariano. A coordenadora iniciou a reunião informando
que recebeu um ofício da PRPPG sobre as atividades de pesquisa durante a onde roxa no
estado de Minas Gerais, que comunica que só serão realizadas as atividades de pesquisa
que já se inciaram e precisam ser finalizados. Não poderão serem iniciados novos ensaios
enquanto a onda roxa esteja ativa no estado. Ela solicitou à secretaria que comunique a
todos os docentes e discente do programa. A representante discente questionou se poderia
continuar a realização de seus ensaios e a coordenadora esclareceu que não é recomendado
que se inicie novos ensaios. A professora Fábia relatou que soube de um servidor que esteve
contaminado com covid e presentes no laboratório que não houve nenhum tipo de
rastreamento de contatos e comunicado aos que tiveram proximidade com o servidor. A
professora Neide apoiou e informou que como coordenadora de laboratório fará uma
solicitação à diretoria do ICT para que sejam notificados quando ocorrem casos de covid
para que haja controle e evite contaminações. A coordenadora informou que participou de
uma reunião com a diretoria do ICT sobre o tema e fez os informes relacionados à reunião,
ressaltando que o ofício da PRPPG já suspende a utilização dos laboratório no momento.
Ela destacou ainda que a coordenação solicitará também à diretoria que informe caso haja
novos casos para realizar rastreamento. A discente Valentina sugeriu que haja um maior
controle na portaria para entrada no campus e a professor Erika informou que isso está em
análise pelas direções do campus e do ICT. A professora Neide colocou como
encaminhamento que o Colegiado envie um ofício para as direções de ICT e campus
solicitando que sejam comunicados os casos de infecção por covid para a coordenação do
programa e de laboratório com o objetivo de proteger os alunos do PPGCEM, o que foi
aprovado por unanimidade. A professora Erika informou ainda que o CEPE aprovou a nova
regulamentação de autoavaliação dos programas de pós-graduação, o que facilitará o
processo de avaliação pela CAPES já que trata-se de um criterio da ficha de avaliação. Ela
solicitou inclusão do item Prorrogação de prazo para defesa Eduardo Silva Alves, que foi
aprovado por unanimidade. A seguir, deu-se início aos itens de pauta: o primeiro item foi
a Ata da 93ª reunião que foi aprovada por unanimidade. A seguir apreciou-se o item Projeto
de pesquisa Marcos Reis e, homologando-se o parecer do professor Alfeu Saraiva Ramos, o
projeto foi aprovado com abstenção do professor Alfeu.  O próximo item foi o Projeto de
pesquisa Bárbara Macedo que será encaminhado à professora Rafael Cristina Sanfelice para
avaliação. A professora Fábia sugeriu que a coordenação sugeriu que a observação sobre a
necessidade de aderência à linha de pesquisa seja comunicada aos avaliadores. A professora
Neide sugeriu que o formulário de avaliação de projeto de pesquisa seja alterado para
adequação aos critérios da CAPES. A secretária sugeriu que a professora Neide realize as
alterações no formulário (após o envio dos dados na Sucupira) e o formulário seja apreciado
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no Colegiado em próxima reunião, o que foi aprovado por unanimidade. Em seguida, deu-
se início ao item Projeto de pesquisa  da discente  Mariany Boldrin, sendo o parecer da
professora Marilsa Mota homologado e o projeto aprovado. O próximo item apreciada foi
a Homologação de ata de defesa Eduardo Melo que foi homologada por unanimidade e
destacou-se que deverá ser enviada a aprovação da dissertação pela orientadora junto ao
exemplar final. A professora Erika destacou-se ainda que essa foi a centésima defesa do
programa. O próximo item a ser apreciado foi o Acompanhamento Valentina Mendoza.
Após leitura do conteúdo do processo o parecer do professor Gael Yves Poirier, orientador
da discente, foi homologado por unanimidade. A professora Fábia destacou a dedicação da
discente e sugeriu que conste no ofício de encaminhamento informando do não
recebimento da bolsa referente ao mês de março pela discente. A professora Neide sugeriu
que os processos sejam separados, para que os assuntos não sejam misturados, no que foi
apoiada pela coordenadora já que o parecer se refere aos semestres de 2020. Decidiu-se por
unanimidade então que serão encaminhados dois documentos, um homologando o
parecer do professor Gael e outro questionando a situação da bolsa. Em seguida apreicou-se
o item Afastamento Alexandre Pisani por motivos de saúde que foi aprovado por
unanimidade. A seguir apreciou-se os seguintes itens:  Prorrogação de prazo Guilherme de
Paula aprovada por unanimidade a prorrogação por seis meses da data de defesa; 
Prorrogação de prazo Graziela de Souza aprovada por unanimidade a prorrogação por seis
meses da data de defesa; Pedido em bloco de prorrogação de prazo por um ano dos 
discentes:  Alex Monserrat Pereira Costa, Ana Karolina Santos Barbosa, Igor Rafael Buttignol
de Oliveira e Lucca Monteiro Silva Semensato. A professora Neide destacou a necessidade
de solicitar informações à CPG sobre a possibilidade de prorrogar por período maior que
os 12 meses em virtude da pandemia mesmo considerando que as normas limitam aos 6
(seis) meses. A professora Erika sugeriu como o encaminhamento uma aprovação de
prorrogação por seis e novo pedido após finalizar o período e, paralelamente, realizar a
consulta à PRPPG sobre a possibilidade de prorrogar por mais tempo, o que foi aprovado
por unanimidade. O próximo item  colocado em pauta foi o Protocolo de defesa. A
professora Erika passou a palavra à professora Fábia Cástro Cassanjes que destacou que por
causa de serem online estão ocorrendo alguns problemas com relação ao protocolo da
banca e dos discentes no momento das qualificações e defesas, por excesso de
informalidade. Ela sugeriu a elaboração de um documento sobre o comportamento durante
a defesa, um protocolo de defesa, ou talvez atrelar essa orientação de alguma outra forma,
como por exemplo exigir que os alunos assistam à outras bancas na disciplina de
Metodologia de Pesquisa para que não se perca a formalidade. A sugestão da professora
Fábia é que seja discutido com quem for o responsável pela disciplina no próximo semestre
para que esses assuntos sejam abordados no conteúdo. A coordenadora ficou responsável
em conversar com a professora responsável pela disciplina. E sugeriu como
encaminhamento que a professora Fábia elabore um documento e apresente ao Colegiado
para apreciação em uma reunião futura. O próximo item a ser apreciado foi a Prorrogação
de prazo para defesa Eduardo Silva Alves por seis meses, que foi aprovado com abstenção
do professor Alfeu.  A seguir apreciou-se o item Representação discente na comissão de
bolsas, só houve manifestação da discente Mariany Boldrin, que será titular na
comissão. Indicou-se o nome do  discente Rodrigo Cassani como suplente na referida
comissão.  O último item apreciado foi o Projeto de pesquisa Thiago Felipe Gomes,
homologando o parecer do professor Alfeu Saraiva Ramos com abstenção do professor
Alfeu. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidenta deu por encerrada a reunião às
12:48, 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 27/04/2021, às 10:41, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Alfeu Saraiva Ramos, Professor do
Magistério Superior, em 27/04/2021, às 11:34, 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 16:14, 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 Fábia Castro Cassanjes, Professor do
Magistério Superior, em 09/09/2021, às 10:56, 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 0481792 e o código CRC 69FBC674.

Referência: Processo nº 23087.003864/2021-17 SEI nº 0481792
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