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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS E TÉCNICAS NUCLEARES

ATA DA 475ª REUNIÃO DE COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
CIÊNCIAS E TÉCNICAS NUCLEARES DA UFMG.

Às quatorze horas do dia dezoito de outubro de 2021, reuniu-se o Colegiado do Programa de Pós-
Graduação em Ciências e Técnicas Nucleares da UFMG, de forma presencial, sob a presidência da
Coordenadora Profa. Cláubia Pereira Bezerra Lima. Es veram presentes os professores Carlos
Eduardo Velasquez Cabrera, Antonella Lombardi Costa, Maria Auxiliadora For ni Veloso e o
representante discente Caio Portela avisou que atrasaria, mas estava a caminho. A profa. Telma
Cris na Ferreira Fonseca não compareceu nem enviou jus fica va. Verificada a existência de
quórum, a Coordenadora deu início à sessão. ITEM 1 – INFORMES. (a) A profa. Cláubia informou que
o processo sele vo de 2021/2 para o curso de mestrado foi finalizado em 14 de setembro de 2021.
Tiveram oito inscritos, mas apenas quatro aprovados. Informou também que, se reuniu de forma
remota com os aprovados para esclarecer que os cursos de mestrado e doutorado do PCTN são
presenciais, mas excepcionalmente estamos como híbrido emergencial devido a pandemia e que a
qualquer momento pode voltar totalmente presencial. Orientou sobre as disciplinas obrigatórias e
distribuição de orientações. (b) A profa. Cláubia informou que houve alteração das agências de
fomento do bolsista Hugo Lemos da CAPES para a FAPEMIG e da Karytha Corrêa da CAPES para o
CNPq. (c) Aproveitou para reforçar a importância da par cipação de todos no INAC-2021. ITEM 2 –
APROVAÇÃO DOS ATOS AD REFERENDUM PRATICADOS PELA COORDENAÇÃO. (a) Prorrogação de
prazo de defesa.  A profa. Sonia Seger solicitou mais três meses para o aluno de mestrado Pedro
Souza, prazo final para a defesa até novembro/2021. O prof. Tarcísio Passos solicitou mais um mês
para o aluno de doutorado Leonardo San ago, prazo final para a defesa até setembro/2021. A profa.
Antonella Lombardi solicitou mais quatro meses para o aluno de doutorado Mario Ramos, prazo final
para a defesa até dezembro/2021. A profa. Cláubia Pereira solicitou mais quatro meses para o aluno
de doutorado Vanderlei Moura, prazo final para a defesa até novembro/2021. O prof. Clarysson Silva
solicitou mais três meses para o aluno de doutorado Wilmer Coloma, prazo final para a defesa até
dezembro/2021. A profa. Maria Auxiliadora solicitou mais seis meses para a aluna de doutorado
Marcia Santos, prazo final para a defesa até março/2022. (b) Aprovação Planejamento de Compras
2022. A profa. Cláubia relembrou que, conforme Instrução Norma va 01/19 os setores que desejam
adquirir/contratar em 2022 itens/serviços devem lançá-los no sistema PGC - Planejamento e
Gerenciamento de Contratação do Governo Federal. A secretaria enviou por e-mail as orientações e
os prazos para os professores enviarem os pedidos. E acrescentou que os pedidos deveriam ser
enviados com uma jus fica va da necessidade do material solicitado e em que projeto de pesquisa e
laboratório será u lizado, além do valor financeiro. A profa. Telma Fonseca enviou o pedido, mas com
informações pendentes, tanto a secretaria quanto a coordenação enviaram vários e-mails cobrando,
mas não ob veram respostas, não sendo possível a inclusão do referido pedido no planejamento de
compras para 2022. O prof. Arno Heeren solicitou a compra de cabos Triax para fazer o acoplamento
de vários equipamentos no laboratório de Instrumentação Nuclear. A profa. Cláubia solicitou a
compra de Armazenamento Interno SSD para manutenção de computadores dos laboratórios. Além
dos pedidos citados, foram incluídos: pagamento de inscrição em eventos; pagamento de taxa de
publicação e auxílio financeiro a estudante. Após análise, os atos ad referendum foram aprovados por
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unanimidade. ITEM  4 – DELIBERAÇÃO SOBRE AS ATIVIDADES PRESENCIAIS DO PCTN. A profa.
Cláubia detalhou a Resolução 07/2021 que dispõe sobre a regulamentação do Ensino Híbrido
Emergencial (EHE) para os cursos de pós-graduação stricto sensu e lato sensu durante a pandemia da
Covid-19. E colocou em discussão. A Profa. Antonella Lombardi sugeriu ficar a cargo de cada
professor. A Profa. Maria Auxiliadora se manifestou que prefere aulas remotas, mas as provas
presenciais. O representante discente Caio Portela chegou às 14:30h. O Prof. Clarysson sugeriu que
a vidades de pesquisa sejam presenciais e as disciplinas hibridas.  O prof. Carlos concordou com o
prof. Clarysson, com as aulas híbridas e a vidades de pesquisa presenciais. O representante discente
Caio Portela sugeriu que a pesquisa fique a cargo do orientador. A Profa. Claubia colocou em votação
sobre a modalidade das a vidades de pesquisa:  1- a cargo do professor; 2- presencial. E por cinco
votos a um foi aprovado a modalidade presencial das a vidades de pesquisa do PCTN em 2021/2. Em
seguida colocou em votação a modalidade das aulas:  1- híbrido; 2- a cargo do professor. E por cinco
votos a um foi aprovado a modalidade híbrida para as disciplinas ofertadas para 2021/2 do PCTN. A
profa. Cláubia ressaltou que aluno bolsista deve residir em até 200km de Belo Horizonte. ITEM  5 –
APOSENTADORIA TARCÍSIO PASSOS (RECREDENCIAMENTO). A Profa. Claubia informou que o prof.
Tarcísio Passos aposentou, mas manifestou interesse em con nuar colaborando com o Curso como
professor permanente. E considerando que o credenciamento do referido professor é valido até
dezembro/2022 não há necessidade de recredenciamento. ITEM  6 – CREDENCIAMENTO NIVEL
DOUTORADO – Carlos Velasquez e Adriana Medeiros. A profa. Claubia informou que os professores
Carlos Velasquez e Adriana Medeiros são credenciados como professores permanentes junto ao PCTN
para o nível de mestrado. Informou também que solicitou a profa. Antonella análise e emissão de
parecer da solicitação do prof. Carlos Velasquez. A profa. Antonella detalhou seu parecer baseado na
resolução 02/2018 do PCTN e após avaliação do currículo do referido solicitante votou, s.m.j,
favorável ao credenciamento do prof. Carlos Velasquez para o nível de doutorado junto ao PCTN.
Profa. Cláubia relembrou que para a efe va solicitação do credenciamento do citado professor a nível
de doutorado, a aluna Flavia Kneipp, que estava sob orientação do prof. Carlos, deve entregar a
versão final para que seja comprovada a exigência de pelo menos duas defesas de mestrado. E
sugeriu que o envio do credenciamento seja condicionado a entrega da versão final da segunda
conclusão de orientação do professor. Sendo aprovado por unanimidade dos presentes. A profa.
Cláubia detalhou então o currículo da profa. Adriana Medeiros, que cumpre as exigências de
publicações, aulas ministradas e as defesas necessárias. Sendo aprovado por unanimidade dos
presentes o credenciamento para o nível de doutorado junto ao PCTN. ITEM 7– Outros assuntos. A
profa. Claubia informou que, na distribuição de orientação de 2021/1 foi disponibilizado para a profa.
Adriana Medeiros uma vaga de doutorado e uma de mestrado e teve a vaga de doutorado preenchida
pela aluna Mariana Reis. E que os quatro aprovados da seleção de 2021/2 foram procurá-la para
orientação. A profa. Claubia conversou com a profa. Adriana Medeiros e explicou que teria que ser
uma distribuição homogênea para o Curso, para que um número maior de professores tenha
orientação no semestre. E colocou em votação a proposta, dadas as jus fica vas apresentadas, de a
professora Adriana Medeiros poder orientar dois alunos. Sendo aprovado por unanimidade. A Profa.
Claubia lembrou também que, os alunos de mestrado de 2021/1 devem defender o plano de
dissertação até novembro/2021. Após análise e discussão, foi aprovada a entrega dos planos até dia
12/11 e a defesa dia 26/11/21. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente deu por encerrada
a reunião, da qual, para constar, eu, Aline dos Santos Silva, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada,
vai por todos assinada eletronicamente.

Profa. Cláubia Pereira Bezerra Lima - Presidente 

Aline dos Santos Silva – Secretária

Prof.ªAntonella Lombardi Costa

Prof. Carlos Eduardo Velasquez Cabrera
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Prof. Clarysson Alberto Mello da Silva

Prof.ª Maria Auxiliadora Fortini Veloso

Caio Fernando Teixeira Portela – Representante discente

Documento assinado eletronicamente por Carlos Eduardo Velasquez Cabrera, Professor do
Magistério Superior, em 04/01/2022, às 10:39, 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 Caio Fernando Teixeira Portela, Usuário Externo, em
04/01/2022, às 11:08, 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 04/01/2022,
às 11:24, 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
04/01/2022, às 15:59, 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 06/01/2022, às 13:12, 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 Claubia Pereira Bezerra Lima, Membro, em
06/01/2022, às 15:52, 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 Aline dos Santos Silva, Secretário(a), em 06/01/2022,
às 15:55, 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
1176437 e o código CRC 63039782.

Referência: Processo nº 23072.216172/2020-15 SEI nº 1176437
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