
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS E TÉCNICAS NUCLEARES DA UFMG.

ATA DA 471ª REUNIÃO DE COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS E
TÉCNICAS NUCLEARES DA UFMG

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de janeiro de 2021, reuniu-se o Colegiado do
Programa de Pós-Graduação em Ciências e Técnicas Nucleares da UFMG, de forma remota,
sob a presidência do Coordenador Prof. Clarysson Alberto Mello da Silva. Estiveram presentes
as professoras Antonella Lombardi Costa, Maria Auxiliadora Fortini Veloso, Telma Cristina
Ferreira Fonseca e o representante discente Caio Fernando Teixeira Portela. Verificada a
existência de quórum, o Coordenador deu início à sessão. ITEM 1 – INFORMES. O prof.
Clarysson solicitou a inclusão de mais um item na pauta, análise do pedido de trancamento total
do aluno de doutorado Wemerson Ferreira. Todos os presentes aprovaram a inclusão deste item
na pauta. O Prof. Clarysson informou que o Edital Regular se refere a vagas de ampla
concorrência e aquelas reservadas a pessoas negras, sendo: 15 vagas para o mestrado  (12
ampla concorrência e 03 para pessoas negras); e 10 vagas para o doutorado (08 ampla
concorrência e 02 para pessoas negras). O Edital Suplementar, por sua vez, se refere a vagas
para pessoas com deficiência e para o público indígena, onde: 02 vagas para o mestrado   (01
para pessoas com deficiência e 01 para indígenas); e 02 vagas para o doutorado  (01 para
pessoas com deficiência e 01 para indígenas). Reforçou que as vagas dos editais
suplementares não são passíveis de remanejamento. Findo o processo e não sendo
preenchidas, são extintas. E acrescentou que foi divulgada a disponibilidade de vagas por
orientador. A profa. Antonella Lombardi ressaltou a importância de todos os professores terem
pelo menos uma defesa por ano devida à avaliação da CAPES. ITEM 2 – APROVAÇÃO DAS
ATAS 470. Após análise e discussão a referida ata foi aprovada por quatro votos e a abstenção
da profa. Telma Fonseca. ITEM 3 – APROVAÇÃO DOS ATOS AD REFERENDUM
PRATICADOS PELA COORDENAÇÃO. (a) Renovação Residência pós-doutoral.
Solicitação da renovação da residência do Dr. Celso Vieira. Conforme normas do PCTN, todos
os residentes devem publicar pelo menos um artigo no período vigente da residência. Após
análise dos documentos apresentados pelo residente o Coordenador aprovou a renovação do
residente. A Profa. Antonella citou a importância dos artigos serem na área de concentração do
projeto submetido para o desenvolvimento da residência pós-doutoral. (b) Prorrogação de
Prazo de Defesa. Solicitação da profa. Cláubia Pereira para prorrogação da defesa de tese da
aluna Edyene Oliveira por mais três meses, defesa até março/21. (c) Requerimento de
Coorientação. Indicação da profa. Telma Fonseca para o Dr. André Castro coorientar o aluno
de mestrado Frederico Silva. Após análise, os atos ad referendum foram aprovados por
unanimidade. ITEM 4 – Planejamento das atividades de Ensino Remoto – 2020/2. O Prof.
Clarysson solicitou a todos os professores que lhe enviassem o planejamento das respectivas
disciplinas para o segundo semestre de 2020. Após o recebimento, analisou todos os
planejamentos e apenas um plano precisava de inclusão na carga horária, Considerando o
número limitado de dias letivos, sugeriu atividades assíncronas para adequação. A professora
responsável pela disciplina aderiu a sugestão e ficou de reenviar o plano o mais breve possível.
Em seguida os planejamentos das atividades para 2020/2 foram aprovados. ITEM 5 – Oferta de
disciplinas 2021/1. O prof. Clarysson esclareceu que os alunos regularmente matriculados já
cumpriram os créditos exigidos e as disciplinas a serem ofertadas deverão visar os alunos
ingressantes para 2021/1. Considerando o prazo exíguo da reunião, sugeriu que fosse feito um
levantamento juntamente com os professores, combinação  por e-mail e aprovação por ad
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referendum. Solicitou ao representante discente, Caio Portela, que verificasse se algum aluno
precisa cursar alguma disciplina específica. Sendo aprovado que o Coordenador confirmasse
com os professores as disciplinas para 20201/1 por e-mail. ITEM 6 – Análise dos Artigos para
Renovação da Residência Pós-doutoral (Glaucia Leirose). O prof. Clarysson contextualizou
os acontecimentos e informou que a residente Glaucia Leirose enviou em dezembro/2020 as
publicações dos três artigos solicitados pelo Colegiado. Entretanto, foram publicados em
revistas que não são classificadas pela CAPES. E segundo as normas vigentes, os artigos
devem ser publicados em revistas indexadas e pelo menos classificadas como B2. E
considerando que são cobrados dos alunos de mestrado e doutorado publicação em revistas de
boa qualidade, fica incoerente não exigir o mesmo dos residentes. A profa. Antonella questionou
porque o assunto entrou em pauta novamente, visto que foi decidido que se não cumprisse as
exigências a bolsa seria sumariamente cancelada. O prof. Clarysson esclareceu que preferiu ser
uma decisão colegiada para que o prof. Arno, supervisor da residente, como já havia dito, não
diga que foi uma decisão autoritária. Profa. Telma Fonseca manifestou dizendo que é uma
decisão difícil e a questão da pandemia mexeu muito com o lado psicológico das pessoas, mas
que apoia a decisão do colegiado. A profa. Antonella explicou que a situação é desde 2018. A
profa. Maria Auxiliadora questionou se foi explicitada na resposta dada a residente a qualidade
das publicações. O prof. Clarysson ressaltou que está nas normas a qualidade das publicações
(resolução 01/2011 do PCTN, art. 4 – paragrafo único) e já é de conhecimento, visto que a
CAPES avalia o Curso pela quantidade e qualidade das publicações científicas anuais,
juntamente com outros dados. O prof. Clarysson aproveitou para informar que o sistema da
CAPES - SBCA estará fechado no mês de fevereiro. O representante discente se posicionou
dizendo que o aceite de artigos não classificados pela CAPES pode abrir precedente para os
demais pós-doutores. E relembrou que o residente Celso Vieira, mesmo em tempos de
pandemia, submeteu três artigos. Acrescentou que é preciso ser justo com os demais alunos
que estão produzindo.  Após discussão o prof. Clarysson colocou em análise, aceitar os artigos
e a residente continua com a bolsa ou não aceitar os artigos e cancelar a bolsa a partir de março
devido o fechamento do sistema. E por unanimidade dos presentes o Colegiado decidiu pelo
cancelamento da bolsa CAPES/PNPD da Dra. Glaucia Danielle Leirose da Silva a partir de
março. ITEM 7 - Documentos - Prorrogação de Prazo (Eduardo Trindade). Prof. Clarysson
esclareceu que conforme reunião anterior solicitou ao aluno documentação completar.  O aluno
juntamente com a orientadora, profa. Telma Fonseca encaminharam os documentos. Após
análise o Colegiado aprovou a prorrogação do prazo para defesa do referido aluno até o fim do
semestre em março/2021. ITEM 8 - Bolsa de estudos – Prorrogação ou cancelamento. O
prof. Clarysson esclareceu que as agências de fomento CAPES e FAPEMIG, devido à
pandemia, autorizaram a prorrogação das bolsas de estudos por até seis meses. E relembrou
que a coordenação aprovou automaticamente a prorrogação por três meses para os alunos que
teriam como prazo regular para defesa fevereiro/2021, passando a ter como prazo final
maio/2021. O prof. Clarysson ressaltou que se o Colegiado decidir por prorrogar as referidas
bolsas, os novos alunos, ingressantes para 2021/1 não terão bolsas. O aluno Caio, levantou a
questão de que os pedidos de prorrogação deveriam ser analisados caso a caso. A profa.
Antonella esclareceu que os trabalhos já estão em andamento, os professores e alunos estão
indo do DEN, os casos pontuais seriam talvez, os alunos da área de aplicações. A profa. Telma
Fonseca concordou com a professora Antonella. Após discussão, o prof. Clarysson, colocou em
votação as opções: não prorrogar a bolsa de nenhum aluno ou analisar a prorrogação caso a
caso. O prof. Clarysson ressaltou que o curso precisa de alunos e que muitas vezes a falta de
bolsa pode fazer com que o candidato desista. Por três votos para cancelar a bolsa de estudos a
partir de 01 de junho de 2021 a dois votos para analisar caso a caso, foi aprovado o
cancelamento das bolsas após os três meses de prorrogação. ITEM 9 - Outros. (a)
Requerimento de Trancamento Total – Wemerson Ferreira.  O prof. Clarysson informou que
o aluno de doutorado Wemerson Ferreira entrou com pedido de trancamento total do semestre
com anuência da orientadora profa. Antonella. E passou a palavra a referida professora para dar
os esclarecimentos. A profa. Antonella informou que o aluno é muito dedicado, comprometido e
fez o mestrado no PCTN também. Mas desde a metade de 2020 o aluno tem relatado problemas
pessoais. E visto que é um aluno sério, aceitou o seu pedido. O prof. Clarysson ressaltou que a
justificativa apresentada pelo aluno é plausível. E colocou em votação o pedido de trancamento
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total do aluno Wemerson Ferreira, sendo aprovado por unanimidade o trancamento. (b) O prof.
Clarysson informou que tem até o início de fevereiro para enviar ao CAED as questões e os
artigos para a prova do mestrado. E sugeriu que a coordenação escolhesse as questões da
prova e os artigos. Os membros do Colegiado aprovaram. (c) A profa Antonella sugeriu que a
coordenação fizesse uma reunião com os alunos para explicar como é o andamento do Curso,
da importância dos alunos na avaliação da CAPES, da infraestrutura do DEN. O prof. Clarysson
reconheceu que passou despercebido no último ano e que a coordenação sempre faz essa
reunião mesmo. Mas que irá se organizar para fazer a reunião com os alunos. (d) A profa.
Antonella aproveitou para informar que o envio de trabalhos para o SENCIR foi adiado até
março e irá verificar com a comissão qual plataforma usará. (e) O representante discente, Caio
Portela, relata novamente para que o Colegiado analise o cadastramento do curso no CREA-
MG para ser destinado aos alunos graduados em engenharia, a titulação por atribuição de
"Engenheiro Nuclear". O representante apresenta a justificativa de que o cadastramento do
curso junto ao Conselho auxiliará os alunos à maior busca por empregabilidade no mercado de
trabalho. Ele citou também que a ligação do curso ao CREA trará credibilidade junto aos
discentes e ingressantes. Encerrados os assuntos, eu, Aline dos Santos Silva, Secretária do
Programa de Pós-Graduação em Ciências e Técnicas Nucleares, lavrei a presente ata que lida
e aprovada segue assinada eletronicamente por mim e pelos membros do Colegiado. Belo
Horizonte, 25 de janeiro de 2021.

Prof. Clarysson Alberto Mello da Silva - Presidente 

Aline dos Santos Silva – Secretária

Prof.ªAntonella Lombardi Costa

Prof.ª Maria Auxiliadora Fortini Veloso

Prof.ª Telma Cristina Ferreira Fonseca

Caio Fernando Teixeira Portela – Representante discente

Documento assinado eletronicamente por Aline dos Santos Silva, Secretário(a), em 13/05/2021,
às 11:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Clarysson Alberto Mello da Silva, Professor do
Magistério Superior, em 13/05/2021, às 11:20, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Caio Fernando Teixeira Portela, Usuário Externo, em
13/05/2021, às 13:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Maria Auxiliadora Fortini Veloso, Membro, em
13/05/2021, às 15:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Antonella Lombardi Costa, Membro, em 13/05/2021,
às 17:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Telma Cristina Ferreira Fonseca, Professora do
Magistério Superior, em 20/05/2021, às 15:26, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0724792 e o código CRC 11BDE6D2.
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