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Ata de Reunião

Aos 18 dias do mês de agosto do ano de 2021, às 10:00 horas, via Google Meet, realizou-se
a 98ª 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 das professoras doutoras Fábia Castro
Cassanjes, Neide Aparecida Mariano e Rafaela Cristina Sanfelice e da representante discente
Valentina Gacha Mendoza. Registrada a presença da vice-coordenadora Professora Doutora
Tânia Regina Giraldi. A Presidenta iniciou os trabalhos colocando em apreciação o item Ata
da 97ª reunião ordinária, que foi aprovada por unanimidade. Em seguida, apreciou-se os
itens Ata da 15ª reunião extraordinária e Ata da 16ª reunião extraordinária que foi
aprovada com abstenção da representante discente que não estava presente nas reuniões.
E, seguida, discutiu-se o Plano de trabalho institucional atualizado, referente ao recurso
extra disponibilizado ao programa pela PRPPG. A professora Erika informou que a secretaria
fez a consulta aos docentes e, como não houve manifestação contrária, o montante
recebido será dividido igualmente entre os docentes, sendo o valor de R$230,00 acrescido
nas alíneas que os docentes já haviam indicado anteriormente. Em seguida, colocou-se em
pauta o item Manifestação da PRPPG - Normas de Progressão e Promoção e a professora
Erika informou que, infelizmente, como a reunião da semana passada foi cancelada o prazo
para manifestação já expirou, o que ela informará à PRPPG. Ela destacou que no futuro caso
haja itens com prazo para resposta na pauta do Colegiado as mesmas não serão canceladas
em virtude das assembleias do ICT ou de outras demandas. A professora Fábia sugeriu que
nesse caso mantenha-se a data mas haja alteração do horário, o que a coordenação
informou que será considerado. O próximo item a ser discutido foi a Solicitação de Defesa
PPGCEM: Guilherme Rodrigues de Paula e Silva - 23087.012798/2021-68. Após a
verificação da banca indicada pela orientadora e discussão dos membros, decidiu-se  que
será enviado um comunicado a todos os docentes do programa informando que deve haver
um rodízio dos indicados para bancas de qualificação e defesa e que caso seja notado um
padrão o Colegiado fará a indicação de uma nova banca.Em seguida, colocou-se em votação
o encaminhamento de devolver o processo à docente solicitando a indicação de um
membro externo à UNIFAL/MG para a banca da defesa, e sugerir à docente que altere o
membro titular ou o suplente da UNIFAL/MG para que não haja repetição dos dois
membros da qualificação, o que foi aprovado por unanimidade. O comunicado deverá ser
enviado a todos os docentes antes da comunicação à docente. Em seguida colocou-se em
discussão o item Homologação de ata de defesa - Brenda Carolina Ribeiro Fraga -
23087.008375/2021-43 que foi aprovada por unanimidade. A seguir colocou-se em
discussão o item Solicitação de banca de qualificação - Barbara Macedo-
23087.012036/2021-61 que foi homologada por unanimidade conforme segue: Sylma
Carvalho Maestrelli (Presidente da Banca),  Ana Paula Margarido (Titular), Rafaela Cristina
Sanfelice (Titular), Vera Lucia Arantes (Suplente) e Fabio Roberto Passador (Suplente). O
próximo item a ser apreciado foi a  Prorrogação de prazo para defesa do discente Allef Leite
dos Santos - 23087.008795/2021-20 que foi aprovada por unanimidade, sendo a nova data
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limite para defesa o dia 25 de fevereiro de 2022. Apreciou-se então a solicitação
de Prorrogação de prazo Valentina Gacha Mendoza - 23087.002024/2021-29. Após
discussão, decidiu-se aprovar por unanimidade o pedido de prorrogação de um mês da
data limite para defesa. O mesmo será encaminhado à PRPPG para ciência e
manifestação. Em seguida apreciou-se o pedido de Prorrogação de prazo Rodrigo Cassani -
23087.012760/2021-95 que foi aprovado por unanimidade, sendo o novo prazo de defesa o
dia 25 de fevereiro de 2022. Em seguida apreciou-se o Projeto de pesquisa Raphael Luiz
Francisco - 23087.008052/2021-50, que foi aprovado por unanimidade. Por fim, apreciou-
se os Programas de ensino de disciplinas ofertadas em 2021/2, sendo
aprovado o das disciplinas Metodologia de Pesquisa (unanimidade) e Propriedades ópticas
de materiais - Tópicos Especiais I (abstenção da professora Fábia). Serão solicitadas
adequações nos programas de ensino das seguintes disciplinas: Ciência dos Materiais -
alteração das datas das avaliações já que as notas devem ser encaminhadas até 21/12/2021 e
conferir a data da Prova especial pois como ela é substitutiva a data precisa ser posterior às
N1, N2 ou N3 e Processamento de Materiais Cerâmicos, considerando que as matrículas já
foram realizadas, informar as datas de realização das atividades da disciplina para
resguardar a docente e o Colegiado. Em assuntos pertinentes a professora Erika informou
que o discente Rodrigo Mantovani Bernardo entrou em contato com ela solicitando
desligamento do programa na segunda-feira mas que posteriormente o mesmo entregou a
carta de orientação da docente Sylma Carvalho Maestrelli. Ela informou ainda que o que foi
acordado é que a orientação do discente será alterada para o professor Rodolfo Foster Klein-
Gunnewick assim que o mesmo se recredenciar no programa e destacou que ela informou à
professora Sylma que caso o recredeciamento do professor Rodolfo não seja aprovado a
responsabilidade da orientação é dela.  A professora Erika informou também que  em
setembro ela completará dois anos de coordenação do programa e solicitará seu
desligamento, sendo necessária uma nova consulta para a coordenação. Ela também
comunicou que convocará uma reunião com todos os docentes sobre o interesse de atuar
na coordenação e, se for o caso, para definição de um novo colegiado. Nada mais havendo a
tratar, a Senhora Presidentadeu por encerrada a reunião às 12:35, 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 08:25, 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 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 Fábia Castro Cassanjes, Professor do
Magistério Superior, em 09/09/2021, às 10:23, 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 10:28, 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 Rafaela Cristina Sanfelice, Professor do
Magistério Superior, em 09/09/2021, às 13:38, 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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mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0577596 e o código CRC 90904A27.

Referência: Processo nº 23087.013666/2021-53 SEI nº 0577596
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