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Às onze horas do dia três de dezembro de 2021, reuniu-se o Colegiado do Programa de Pós-Graduação
em Ciências e Técnicas Nucleares da UFMG, de forma remota, 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. A profa. Telma Cris na Ferreira Fonseca não compareceu nem enviou jus fica va,
contabilizando duas faltas consecu vas. Verificada a existência de quórum, a Coordenadora deu início
à sessão. ITEM 1 – INFORMES. A profa. Cláubia informou que as a vidades se mantem de forma
híbrida devido as questões da Covid-19. Informou também que a CAPES cancelou a suspensão da
avaliação e ainda está em discussão. E a coordenação irá revisar e ajudar as normas referentes ao
qualis e passar para o Colegiado avaliar. Mas está validado a nova classificação das revistas. O prof.
Clarysson levantou a questão dos residentes pós-doutoral sobre a exigência do aceite ao final de cada
período de residência. A profa. Cláubia esclareceu que a exigência da publicação con nua porque
consta nas normas para emissão do cer ficado. O prof. Carlos ficou com dúvida sobre a avaliação da
CAPES, se vai ter ou não, a profa. Claubia informou que vai ter a avaliação do quadriênio. Mas ainda
está em análise sobre a divulgação dos resultados. A profa. Cláubia relembrou que as publicações
referentes ao INAC não serão consideradas no pré-requisito de publicação completa em anais de
congressos. Entretanto, todos os resumos poderão ser completados e os ar gos completos poderão
ser subme dos à BJRS. Esta publicação sim, contará como requisito. Assim sugere que todos
submetam seus respec vos trabalhos aceitos à citada revista. O ar go também pode ser enviado a
um periódico de maior impacto caso o(a) orientador(a) considere adequado. E fará uma reunião com
os alunos para reforçar a importância. A profa. Antonella relatou que os congressos estão publicando
somente resumo estendido e talvez fosse o caso de o Colegiado analisar os aceites. A profa. Claubia
informou que resumo não conta para avaliação da CAPES. A ideia da Coordenação seria que, para o
mestrado a revista não precise ser indexada e mantem para o doutorado que as publicações sejam
em revistas indexadas e de melhor qualidade. ITEM 2 – APROVAÇÃO DAS ATAS 474 E 475. Após
análise e discussão as referidas atas foram aprovadas por unanimidade. ITEM 3 – APROVAÇÃO DOS
ATOS AD REFERENDUM PRATICADOS PELA COORDENAÇÃO. Requerimento de Coorientação. A
profa. Telma Fonseca indicou o Dr. Amir Zacarias para coorientar a aluna de doutorado Ângela
Moreira. A profa. Antonella indicou o prof. Sebas án Giraldo Montoya para coorientar a aluna de
mestrado Rosaria Silva. Após análise, os atos ad referendum foram aprovados por unanimidade.
ITEM  4 – EDITAL PROCESSO SELETIVO 2022/1 – MESTRADO E DOUTORADO. A profa. Claúbia
levantou a questão do número de vagas sendo aprovado quinze para o mestrado e dez para o
doutorado. O prof. Clarysson reforçou que precisamos de alunos de mestrados. Profa. Claubia
informou que não é uma realidade só da Nuclear, em outras engenharias também estão sem alunos.
E desde 2020 temos feito bastante divulgação. O prof. Clarysson comentou que a pandemia pode ter
influenciado bastante, muita gente está com receio e insegura. Foi aprovado a manutenção das vagas
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para 2022. Aprovaram as datas para o processo sele vo de acordo com calendário acadêmico com
finalização em 04/03/22. Nos critérios de avaliação, a profa. Cláubia sugeriu manter a avaliação e
incluir uma entrevista para o mestrado. A profa. Antonella se manifestou que entrevista fica muito
subje va e pode gerar muito recurso. O prof. Carlos sugeriu trocar a prova pela entrevista. A profa.
Claubia não achou viável somente a entrevista, aí ficaria subje vo. O prof. Carlos sugeriu colocar na
prova perguntas mais técnicas e sendo capacidade de compreensão (20%); capacidade de síntese
(10%); capacidade de expressão escrita (30%); capacidade de resolução de questões (40%). Após
análise e discussão foi aprovado a manutenção das avaliações, com prova presencial para o nível de
mestrado. 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, 03 de dezembro de 2021.

Profa. Cláubia Pereira Bezerra Lima - Presidente 

Aline dos Santos Silva – Secretária

Prof.ªAntonella Lombardi Costa

Prof. Carlos Eduardo Velasquez Cabrera

Prof. Clarysson Alberto Mello da Silva

Prof.ª Maria Auxiliadora Fortini Veloso

Caio Fernando Teixeira Portela – Representante discente

 

 

Documento assinado eletronicamente por Antonella Lombardi Costa, Membro, em 11/05/2022,
às 11:30, 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
11/05/2022, às 12:58, 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 Carlos Eduardo Velasquez Cabrera, Membro, em
11/05/2022, às 13:33, 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 11/05/2022, às 13:57, 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
11/05/2022, às 14:12, 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, Coordenador(a) de
curso de pós-graduação, em 11/05/2022, às 16:43, 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
1447781 e o código CRC 1E15DAED.
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