
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ESCOLA DE ENGENHARIA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS E TÉCNICAS NUCLEARES

ATA DA 472ª REUNIÃO DE COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS E
TÉCNICAS NUCLEARES DA UFMG

Às nove horas e trinta minutos do dia doze de maio 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 informou que, conforme a Instrução Normativa 01/19, a seção de compras da Escola
de Engenharia solicitou o envio do planejamento de compras para 2022. A secretaria irá enviar
por e-mail as orientações aos professores para encaminhar as respectivas demandas
de itens/serviços que desejam ser adquiridos/contratados em 2022 para aprovação do plano de
compras do PCTN via recurso financeiro CAPES/PROAP. Ressaltou que o PCTN não pode
adquirir material considerado permanente e a previsão de gastos deve considerar o orçamento
disponibilizado no ano anterior. Informou também que as aulas do primeiro semestre de 2021 do
PCTN terão início dia 31 de maio devido as matrículas em disciplinas isoladas e a realização da
V Semana Nacional de Engenharia Nuclear e da Energia e Ciências das Radiações (V
SENCIR). A profa. Antonella relembrou que as aulas da graduação começam no dia 17 de maio
e a V SENCIR será de forma remota dos dias 24 a 26 de maio. O prof. Clarysson aproveitou
para informar que a coordenação irá fazer uma reunião com os alunos em junho para orientá-los
do andamento do Programa. O discente Caio Portela informou que o mandato de representante
termina em junho, mas irá convocar eleições para as representações discentes junto ao
Programa e o Departamento. ITEM 2 – APROVAÇÃO DAS ATAS 471. Após análise e
discussão a referida ata foi aprovada por unanimidade. ITEM 3 – APROVAÇÃO DOS ATOS AD
REFERENDUM PRATICADOS PELA COORDENAÇÃO. (a) Requerimento de Coorientação.
Indicação da profa. Cláubia Pereira para o prof. Carlos Velasquez coorientar o aluno de
mestrado Krosli Andrade. (b) Requerimento de Prorrogação de Prazo de Defesa. O prof. Carlos
Velasquez solicitou prorrogação de mais três meses para a aluna de mestrado Flávia Kneipp,
novo prazo até agosto/2021. Solicitação da profa. Cláubia Pereira para aluna de doutorado
Edyene Oliveira por mais dois meses, novo prazo até junho/2021. Prof. Tarcísio solicitou mais
três meses para o aluno de doutorado Leonardo Santiago, novo prazo até agosto/2021. O prof.
Arno Heeren solicitou mais seis meses para o aluno de mestrado Diego Salvador, novo prazo
até novembro/2021. A profa. Sonia solicitou: dois meses para aluna Michelle Xavier, prazo até
julho/2021; três meses para o aluno Pedro Souza, prazo até agosto/2021; solicitou um mês e
meio para o aluno Bernardo Lobato, prazo até julho/2021; e três meses para o aluno Fabrício
Calil, prazo até agosto/2021. (c) Prestação de Contas CAPES/PROAP – 2020. O prof.
Clarysson esclareceu que o Programa recebeu em agosto/2020 a primeira parcela do recurso
CAPES/PROAP-2020 no valor de R$ 21.295,41 e em outubro/2020 a segunda parcela com o
montante igual ao da primeira. E lembrou que com as atividades dos programas de pós-
graduação prejudicadas pelas restrições decorrentes do isolamento social, em virtude da atual
pandemia da COVID-19, o PCTN recebeu apenas a demanda para pagamento da taxa de
publicação de artigo do aluno Renato Marques, juntamente com a orientadora profa.  Cláubia
Pereira, no valor total de R$ 4.297,54. E ressaltou que pagamento de taxa de publicação estava
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no planejamento de compras feito para o exercício de 2020 junto ao setor de compras da Escola
de Engenharia. Aproveitou para reforçar a importância do envio das demandas para o
planejamento da utilização do recurso financeiro do PCTN ou será inviável a aplicação do
dinheiro. (d) Residência Pós-doutoral. O prof. Clarysson informou que o Dr. Marcos Eugênio
Silva Abrantes submeteu o projeto para residência Pós-doutoral junto ao Departamento de
Engenharia Nucleares, o qual foi aprovado e encaminhado ao PCTN para análise e
providências do registro acadêmico. O prof. Clarysson esclareceu que o referido pedido foi
aprovado pela subcoordenadora, profa. Claubia, visto que ele está como supervisor do residente
Marcos Eugênio. (e) Tese escrita em inglês. O prof. Clarysson relatou que a profa. Antonella
Lombardi solicitou a quebra do pré-requisito de "comprovação oficial de revisão do texto por
um especialista da língua inglesa" constante na resolução nº 05/2018, de 11 de julho de 2018
(critérios para Teses e Dissertações escritas em inglês), para a tese do aluno João Gabriel de
Oliveira Marques. Fundamentou o pedido justificando que o aluno publicou, nos últimos 3 anos,
5 artigos em língua inglesa, sendo 4 dessas em revistas do tipo A1, além de várias publicações
em congressos, que tanto a orientadora profa. Antonella quanto a coorientadora profa. Cláubia
Pereira têm vasta experiência em publicações e revisões técnicas em língua inglesa e devido ao
tamanho da tese ficaria impraticável pagar pelo custo de tal revisão, mas que se
responsabilizaria pela qualidade do texto em relação a língua inglesa. Outra questão foi
aprovação do Prof. Dr. Sümer Sahin, da Near East University, proposto pelas orientadoras da
tese, como examinador externo para avaliar a relevância da tese. (f) Execução do
Planejamento de Compras – Pedidos Arno e Arnaldo. Conforme planejamento de compras
feito em 2020 para execução em 2021, a aluna de doutorado Carla Pereira juntamente com o
orientador Arno Heeren solicitaram a compra de produtos químicos e material de laboratório e o
prof. Arnaldo Prata solicitou a compra de filmes radiográficos para o desenvolvimento do
trabalho de tese de seus alunos. Os orçamentos dos materiais foram enviados ao setor de
compras para andamento nos trâmites da efetivação da compra. Após análise, os atos ad
referendum foram aprovados por unanimidade. ITEM 4 – HOMOLOGAÇÃO PROCESSO
SELETIVO 2021/1. O prof. Clarysson relembrou o cronograma do processo seletivo para o curso
de mestrado e doutorado 2021/1: Período de inscrição: 11/01/2021 a 26/02/2021; Deferimento
das Inscrições: 02/03/2021; Resultado das etapas 1ª e 2ª (Doutorado): dia 08/03/2021; Defesa
Oral do Plano de Tese (Doutorado): 10/03/2021; Prova Escrita (Mestrado): 11/03/2021;
Resultado da prova Escrita (Mestrado): 17/03/2021 e o Resultado Final do Processo Seletivo:
23/03/2021. Informou que os professores: Cláubia Pereira, Carlos Velasquez e Telma Fonseca
como titulares e a profa. Anronella Lombardi suplente foram designados para banca
examinadora. Relatou que foram três inscritos para o mestrado e onze para o doutorado. Após
todas as etapas foram aprovados dois candidatos ao mestrado e onze para o doutorado, mas um
candidato desistiu, totalizando dez candidatos para o doutorado. Sendo aprovado por
unanimidade a homologação do processo seletivo 2021/1. ITEM 5 – ANÁLISE DO PEDIDO DE
RENOVAÇÃO PÓS-DOUTORAL - JHONNY BENAVENTE. O Prof. Clarysson informou que o
residente Jhonny Castillo enviou o relatório das atividades desenvolvidas, cronograma para as
atividades de 2021/2022 e uma submissão de artigo em revista A1. Ressaltou que conforme
normas do Programa é exigido o aceite de um artigo. A profa. Antonella questionou se vai dar
um prazo para ele entregar o aceite. O prof. Clarysson informou que nas últimas decisões o
Colegiado tem flexibilizado de três a quatro meses para apresentação do aceite. Após análise e
discussão do assunto o Coordenador colocou em votação se aprova condicionalmente a
renovação da residência pós-doutoral ou se reprova o pedido. E por unanimidade foi aprovada a
renovação da residência pós-doutoral condicionada a entrega do aceite do artigo em até quatro
meses. ITEM  6 – ANÁLISE DA ATUALIZAÇÃO DAS NORMAS DO PROGRAMA. O prof.
Clarysson relembrou que a classificação dos periódicos no Brasil é feita pelo chamado sistema
Qualis Periódicos, criado pela CAPES. Nesse sistema, os periódicos das diversas áreas do
conhecimento são classificados em estratos A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C, em ordem
decrescente, conforme a sua relevância. No entanto, a CAPES começou a discutir a
possibilidade de um Qualis único que fosse válido para todas as áreas. O prof. Clarysson
reforçou a importância da qualidade da revista para as publicações que, exerce uma influência
decisiva sobre os programas de pós-graduação e a carreira dos pesquisadores. Dessa maneira,
o prof. Clarysson informou que o PCTN terá que adequar as normas e resoluções quanto a
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atualização da classificação das revistas pela CAPES. A professora Telma Fonseca se
manifestou expondo que seria importante a criação de uma disciplina de metodologia de
pesquisa para auxiliar os alunos a escreverem e publicarem os artigos ou um curso de
extensão. Dessa maneira pode ajudar na avaliação do curso com as publicações e deixou a
cargo do Colegiado avaliar a possibilidade de uma disciplina de metodologia. O representante
discente Caio Portela concordou com a professora Telma e ressaltou a importância de os alunos
terem o hábito de lerem e fazer pesquisa dos artigos da área de interesse. O professor
Clarysson concordou em colocar o item em pauta para discussão do Colegiado em futuras
reuniões. Outra questão levantada pelo Coordenador foi a dependência de um examinador
externo para avaliar teses e dissertações escritas em inglês. Como já mencionado pela profa.
Antonella, o valor financeiro muitas vezes é inviável e o aluno acaba desistindo de escrever em
inglês. A profa Antonella sugeriu então que o orientador e coorientador, juntamente com o aluno,
assinem um termo de compromisso. O representante discente sugeriu que os próprios
professores do Departamento fossem os examinadores de acordo com as áreas de
concentração. O prof. Clarysson reforçou que levantou a questão para o Colegiado pensar uma
forma de como colocar nas normas. Em próximas reuniões do Colegiado, quando forem
atualizar a classificação das revistas atualizar também a resolução que trata de teses e
dissertações escritas em inglês onde exige que o trabalho seja avaliado por um examinador
externo. Encerrados os assuntos, eu, Aline dos Santos Silva, Secretária do Programa de Pós-
Graduação em Ciências e Técnicas Nucleares, lavrei a presente ata que segue assinada
eletronicamente por mim e pelos membros do Colegiado. Belo Horizonte, 12 de maio 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 12/07/2021,
às 10:38, 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 12/07/2021,
às 11:10, 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 Clarysson Alberto Mello da Silva, Professor do
Magistério Superior, em 12/07/2021, às 11:42, 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 Caio Fernando Teixeira Portela, Usuário Externo, em
12/07/2021, às 13:34, 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
12/07/2021, às 13:37, 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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Documento assinado eletronicamente por Carlos Eduardo Velasquez Cabrera, Professor do
Magistério Superior, em 16/11/2021, às 15:02, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

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
0831359 e o código CRC 50C96DDD.

Referência: Processo nº 23072.216172/2020-15 SEI nº 0831359
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