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Ata de Reunião

Aos 14 dias do mês de julho do ano de 2021, às 14:00 horas, via Google Meet, realizou-se a 97ª
Reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de
Materiais da Universidade Federal de Alfenas, sob a Presidência da coordenadora Professora
Doutora Erika Coaglia Trindade Ramos e com o comparecimento dos professores doutores
Fábia Castro Cassanjes, Gael Yves Poirier e Neide Aparecida Mariano e da representante
discente Valentina Gacha Mendoza. A Presidenta iniciou os trabalhos considerando a
solicitação de inversão de pauta realizada pelo professor Gael Yves Poirier que foi aprovada
por unanimidade. Dessa forma, colocou-se em discussão o item 13. Composição do
Colegiado do PPGCEM. A professora Erika informou que o professor Alfeu Saraiva Ramos
solicitou sua saída do Colegiado e que, portanto, será necessário indicar um novo docente
para essa composição. Após discussão, decidiu-se solicitar ao professor Alfeu que
comunicasse oficialmente ao Colegiado sua saída para registro e, posteriormente, realizar
uma nova consulta aos docentes para verificar se existem interessados em participar como
titular do Colegiado, sendo o professor Gael mantido como suplente. Caso não haja
interessados o Colegiado discutirá e fará uma nova indicação. Destaca-se ainda que essa
vaga seria para um mandato até setembro de 2021 quando começará um novo mandato
de coordenação e do Colegiado. Em seguida colocou-se em discussão o item 1. Ata da 96ª
reunião ordinária que foi aprovada sem alterações por unanimidade. O próximo item de
pauta foi a 2. Ata da 14ª reunião extraordinária que também foi aprovada sem alterações
com abstenção do professor Gael Yves Poirier. Em seguida apreciou-se a 3. Homologação de
ata de defesa - Fernanda Leite Almeida que foi homologada por unanimidade. A seguir
apreciou-se o pedido de 4. Solicitação de desligamento Caique Lisboa da Silva. Este  foi
solicitado pelo discente e motivado pelo fato de que ele iniciou um emprego fora da cidade
de Poços de Caldas que inviabilizou a realização das atividades experimentais da
dissertação. O pedido foi aprovado por unanimidade. A professora Erika solicitou que no
futuro haja um maior detalhamento na justificativa para que fique melhor explicado à
CAPES quando do envio dos dados do programa. A professora Fábia se comprometeu à
encaminhar uma nova carta com maior detalhamento para registro. O próximo item a ser
apreciado foi a 5. Solicitação de desligamento Letícia Paiva dos Reis realizada a pedido da
discente que está realizando uma mudança de área profissional e não tem mais interesse
em continuar as atividades do programa. O pedido foi aprovado por unanimidade. Em
seguida, foi apreciado a solicitação de 6. Prorrogação de prazo para defesa do discente Allef
Leite dos Santos o pedido foi aprovado por unanimidade ficando como prazo para defesa
fevereiro de 2022, condicionado à correção do cronograma e da documentação de
solicitação. O próximo item de pauta foi a 7. Solicitação de exame de qualificação - Rodrigo
Cassani que foi homologada conforme segue: Fábia Castro Cassanjes (presidenta), titulares:
Cristiano Ramos da Cunha, Tânia Regina Giraldi, suplentes: Gael Yves Poirier e Lia Mara
Silva Marcondes. Em seguida apreciou-se o pedido de 8. Solicitação de Qualificação -
Marcos Antônio dos Reis que foi retirado de pauta já que o discente ainda não realizou o
exame de proficiência. Decidiu-se ainda que a coordenação homologará a banca ad
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referendum após o resultado do referido exame. Os membros do Colegiado já verificaram a
composição da banca e estão de acordo. Apreciou-se a seguir o 9. Projeto de pesquisa  do
discente Roni Alisson Silva, com o título "ESTUDO DAS RESISTÊNCIA QUÍMICA E
MECÂNICA DE VIDROS FOSFATOS COM ADIÇÃO DE NIÓBIO OU TÂNTALO" que foi
aprovado em consonância com o parecer da professora Fábia Castro Cassanjes, com
abstenção do professor Gael Yves Poirier. O professor Gael questionou sobre a utilização da
máquina de ensaios universais e a professora Erika esclareceu que há necessidade de
treinamento dos usuários, o que será providenciado para os próximos meses. A seguir,
colocou-se em apreciação o 10. Projeto de pesquisa Raphael Luiz Francisco, orientado pela
professora Rafaela Cristina Sanfelice cujo título é CONCRETOS IMPREGNADOS COM EPS
REUTILIZADO (CIP) - ANÁLISE COMPARATIVA AO CONCRETO TRADICIONAL EM
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS. O parecer do professor Marcelo Gonçalves Vivas aprovou o
projeto mas destacou que o mesmo tem aderência à linha da pesquisa Materiais e
compósitos cerâmicos. Após discussão, decidiu-se solicitar à docente que realize uma
adequação no título e nos objetivos para se adequar à linha de Polímeros e Biomateriais.
Dessa forma, decidiu-se que o processo será novamente apreciado após as correções para
verificar a aderência à linha. Em seguida, colocou-se a discussão o item 11. Projeto de
Pesquisa Juliana Pereira Oliveira cujo título é DETERMINAÇÃO DA ESTABILIDADE DE
FASES A 1300OC DO SISTEMA Al2O3-Y2O3-Ta2O5. O projeto foi aprovado em consonância
com o parecer da professora Tânia Regina Giraldi. Em seguida colocou em discussão o
item 12. Programas de ensino de 2021/1. Foram aprovados por unanimidade os programas
das disciplinas Estágio Docência e Tópicos Especiais I - Seleção de materiais para altas
temperaturas e ambientes agressivo. O programa de ensino da disciplina Materiais
Poliméricos foi aprovado condicionalmente para retirada da observação sobre a prova
especial. Em seguida colocou-se em discussão o item  14. Solicitação de abertura de vaga
para discente no PPGCEM. Após explicação da professora Erika sobre a solicitação do
professor Rodolfo Foster Klein-Gunnewiek para orientar alunos no processo seletivo para o
segundo semestre de 2021 e questionamentos a respeito do credenciamento do professor
decidiu-se aguardar por um parecer na Procuradoria Jurídica ou da Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação sobre se há necessidade de algum tipo de autorização da
universidade no qual o professor está lotado para autorização de atuação no programa e o
assunto será discutido novamente no futuro. Em seguida apreciou-se o item 15. Atos ad
referendum da coordenação: sendo homologados por unanimidade o Calendário para
2021/2 e o Horário de disciplinas para 2021/2. Nada mais havendo a tratar, a Senhora
Presidenta deu por encerrada a reunião às 16:22, 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, Presidente, em
09/09/2021, às 08:21, 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 Valentina Gacha Mendoza, Usuário
Externo, em 09/09/2021, às 08:53, 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,
Presidente, em 09/09/2021, às 10:26, 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 10:37, 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 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.

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 0557284 e o código CRC 86E77BCC.

Referência: Processo nº 23087.011431/2021-27 SEI nº 0557284
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