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Ata de Reunião

Aos 12 dias do mês de maio do ano de 2021, às 08:00 horas, via Google Meet, realizou-se a 96ª
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, Professora Doutora Tânia Regina Giraldi e com o comparecimento dos
professores doutores Fábia Castro Cssanjes e Gael Yves Poirier e da representante discente
Valentina Gacha Mendoza. Os professores Alfeu Saraiva Ramos, Erika Coaglia Trindade
Ramos e Neide Aparecida Mariano encontram-se em período de férias. A Presidenta iniciou
os trabalhos solicitando aprovação de seu ato ad referendum da Prorrogação de bolsa PAEC
da discente Valentina Gacha Mendoza, o que foi homologado por unanimidade. Em
seguida ela comunicou que a PROJUR respondeu ao processo "Solicita informação sobre
necessidade de envio de documentos comprobatórios" encaminhado pela Coordenação do
programa para consulta sobre os processos de recredenciamento docente. Ela informou que
a resposta da PROJUR ratifica a necessidade de que os processos de recredenciamento
sejam adequadamente instruídos, com a comprovação das atividades realizadas pelos
docentes. Decidiu-se que o comunicado será enviado a todos os docentes para
conhecimento. A seguir, deu-se início aos itens de pauta, tendo sido aprovados por
unanimidade os seguintes projetos de pesquisa em consonância com os pareceres positivos
dos avaliadores: Projeto de pesquisa de Bárbara Rodrigues Macedo, orientado pela
professora Sylma Carvalho Maestrelli, título Obtenção e caracterização de compósito em
matriz polimérica de ABS utilizando argila refratária para a retardancia de chama; Projeto
de Pesquisa Mestrado- Josiane Isabel da Silva, orientado pela professora Neide Aparecida
Mariano, título Comparação do efeito de tratamentos térmicos na microestrutura,
resistência mecânica e à corrosão das Ligas 6005A e 6061 ; Projeto  de Pesquisa Mestrado-
Leonardo Bruno Honório Ramos orientado pela professora Neide Aparecida Mariano, título
Efeito do tratamento térmico na microestrutura, propriedade e resistência à corrosão de
um aço inoxidável CA6NM e o Projeto de Pesquisa da discente Karina Bianchini, orientado
pela professora Erika Coaglia Trindade Ramos, título Recuperação de estanho a partir de
escória secundária gerada do processo metalúrgico da cassiterita . Em relação ao Projeto de
Pesquisa da discente Juliana Pereira Oliveira, que foi enviado fora do prazo com
justificativa do orientador professor Alfeu Saraiva Ramos, a professora Fábia se manifestou
dizendo que caso essa justificativa de excesso de trabalho seja aceita para prorrogação de
prazo ela poderá ser utilizada por todos os demais docentes no futuro. O professor Gael se
manifestou no sentido de acatar o envio do projeto fora do prazo para que não haja
prejuízos à discente e ao programa. Entretanto, ele ressaltou a necessidade de se discutir o
assunto com maior cuidado para se especificar critérios em que é aceitável a prorrogação e
as sanções passíveis de serem aplicadas, ressaltando que esses assuntos  precisam ser
discutidos de forma mais ampla. A professora Tânia destacou a necessidade da revisão das
normas acadêmicas para prever esse tipo de situação. Após a discussão, decidiu-se por
unanimidade aprovar o pedido de envio do projeto de pesquisa fora do prazo. Decidiu-se
ainda que o mesmo será encaminhado para avaliação pela professora Tânia Regina Giraldi.
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Em seguida apreciou-se o item Homologação de ata de defesa - Wagner Ferreira Dias, que
foi homologada por unanimidade. Colocou-se em votação o processo Solicitação de
prorrogação de prazo para defesa - Valentina Gacha Mendoza. Colocado em votação, o
processo recebeu um voto a favor e duas abstenções. Como não se alcançou os 50% mais
um, o mesmo foi retirado de pauta. A seguir apreciou-se a Solicitação de Qualificação do
discente Alan Rodrigo Source. A banca indicada pela orientadora foi homologada com a
seguinte composição: Sylma Carvalho Maestrelli (Presidente da Banca); Carolina Del Roveri
(Titular); José Gabriel Maluf Soler (Titular); Alfeu Saraiva Ramos (Suplente); Ana Paula
Fonseca Albers (Suplente). O próximo item de pauta foi a Indicação de Co-orientadora
para o projeto da discente Gabriela Pereira da Silva. Após a leitura da justificativa
apresentada pela professora Carolina Del Roveri, orientadora da discente e discussão a
coorientação foi aprovada por unanimidade. O último item a ser apreciado foi o Edital de
seleção para 2021/2. Após leitura e discussão da proposta encaminhada pela Comissão de
Exame e Seleção decidiu-se pelo encaminhamento das seguintes sugestões à Comissão:
1) Incluir a análise do Coeficiente de Desempenho Acadêmico (CDA) a partir do histórico
com as reprovações (sujo) dos candidatos, utilizando para isso a média ponderada da
universidade. A justificativa para isso se deve à preocupação do Colegiado do grande peso
atribuído ao currículo dos candidatos no documento atual; 2) Rever alguns dos cursos
elencados no item 2.1.1, por exemplo: Odontologia, Geologia, Engenharia civil e Engenharia
de alimentos, dentre outros que a Comissão julgar adequado. Essa sugestão se deve à
necessidade de selecionar os candidatos a partir de sua área da formação, já que não há
prova escrita. Dessa forma, entende-se que seria possível restringir à cursos de graduação
que ofereçam uma maior quantidade de disciplinas em Ciências Exatas; e, 3) Aumentar o
peso do exame de proficiência em inglês e definir a realização como obrigatória, embora
classificatória. Nesse sentido, sugere-se ainda a atribuição de pesos similares/proporcionais
para avaliação do currículo vitae, o CDA e a proficiência em inglês. Essa sugestão também se
deve à preocupação do Colegiado a respeito do grande peso atribuído ao currículo dos
candidatos, que pode prejudicar o andamento do processo seletivo. Nada mais havendo a
tratar, a Senhora Presidenta deu por encerrada a reunião às 09:47, 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 Neide Aparecida Mariano, Professor do
Magistério Superior, em 19/05/2021, às 23:55, 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 08/06/2021, 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.

Documento assinado eletronicamente por Gael Yves Poirier, Professor do
Magistério Superior, em 09/09/2021, às 10:38, 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 11:05, 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 18:52, 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-
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0514153 e o código CRC 1A033449.

Referência: Processo nº 23087.006956/2021-41 SEI nº 0514153
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