
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ESCOLA DE ENGENHARIA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS E TÉCNICAS NUCLEARES

ATA DA 477ª REUNIÃO DE COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS E
TÉCNICAS NUCLEARES DA UFMG

Às onze horas do dia sete de janeiro de 2022, 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. Estiveram presentes os professores Carlos 
Eduardo Velasquez Cabrera, Antonella Lombardi Costa, Maria Auxiliadora Fortini Veloso e o 
representante discente Caio Portela. A profa. Telma Cristina Ferreira Fonseca não compareceu 
nem enviou justificativa, contabilizando três faltas consecutivas. Verificada a existência de 
quórum, a Coordenadora deu início à sessão. ITEM 1 – INFORMES. A CAPES vai realizar o 
processo de avaliação do quadriênio, entraram com pedido de uma liminar, mas o resultado só 
será liberado após a decisão judicial. Aproveitou para solicitar que todos os professores, internos 
e externos, atualizem o Lattes. Outro informe, é o retorno presencial das atividades 
administrativas, conforme e-mail encaminhado pela reitoria. Paralelamente, a reitoria teve 
reunião com os Coordenadores dos cursos de Pós-graduação e enfatizou que todos se esforcem 
para o retorno presencial, visto que a Universidade não tem nenhum curso de Pós-graduação a 
distância.  O semestre de 2021/2 continua de forma híbrida, conforme aprovado em reunião 
anterior. A coordenadora, como orientadora, irá solicitar aos seus alunos que voltem a assinar 
presença e recomenda que os demais professores também tomem providências nesse sentido. 
ITEM 2 – APROVAÇÃO DAS ATAS 476. Após leitura e discussão a ata foi aprovada por 
unanimidade. ITEM 3 – APROVAÇÃO DOS ATOS AD REFERENDUM PRATICADOS PELA 
COORDENAÇÃO. (a) Prorrogação de Prazo de Defesa. A profa. Antonella Lombardi solicitou 
mais dois meses para o aluno de doutorado Mario Ramos. Prazo final até
fevereiro/2021. (b) Requerimento de Coorientação. A profa. Adriana Medeiros indicou a profa. 
Luciana Nogueira para coorientar o aluno de mestrado Juan Carlos. ITEM  4 –
DISPONIBILIDADE DE ORIENTAÇÃO/PROFESSOR 2022. A profa. Cláubia sugeriu que as 
vagas para o edital suplementar fiquem com distribuição livre. E sobre o edital regular, a profa. 
Cláubia fez um levantamento das orientações por professores e respectivas orientações. 
Detalhou o levantamento e sugeriu a seguinte distribuição: Prof. Arno Heeren – 1 mestrado e 1 
doutorado; Profa. Adriana Medeiros – 1 mestrado; Dr. André Campagnole – 1 mestrado e 1 
doutorado; Profa. Antonella Lombardi – 1 mestrado e 1 doutorado; Prof. Arnaldo Prata – 1 
mestrado e 1 doutorado; Prof. Carlos Velasquez - 1 mestrado e 1 doutorado; prof. Clarysson 
Silva – 2 mestrado e 1 doutorado; Profa. Cláubia Pereira – 1 mestrado; Dr. Luiz Faria – 1 
mestrado e 1 doutorado; Profa. Maria Auxiliadora – 1 mestrado e 1 doutorado; Profa. Sonia 
Seger – 1 mestrado; Prof. Tarcísio Campos – 1 mestrado e 1 doutorado; Profa. Telma Fonseca –
1 mestrado e 1 doutorado; Prof. Sergio Souza – 1 mestrado. Após os esclarecimentos, a 
distribuição de vagas para 2022/1 foi aprovada por unanimidade. ITEM  5 – BOLSAS DE 
ESTUDOS 2022.  A profa. Cláubia detalhou a quantidade e as agências de fomento das cotas 
que o Programa tem atualmente. Sendo as cotas totais da CAPES: 16 de doutorado e 9 de 
mestrado; da FAPEMIG: 3 de doutorado e 2 de mestrado. Do CNPq e da CNEN é de acordo com 
resultado dos editais de concessão. E ressaltou que a CNEN está com edital para concessão de 
bolsas de mestrado e doutorado com inscrições abertas e pediu que todos os professores 
enviem projetos. A profa. Cláubia informou que o aluno de doutorado Kennedy Corrêa, orientado 
pelo prof. Arno Heeren, solicitou bolsa de estudos. A profa. Cláubia informou

Ata ENGENHARIA-SECCPGCTN 1281537         SEI 23072.216172/2020-15 / pg. 1



ainda que solicitou ao aluno um relatório do que foi desenvolvido no ano de 2021 e o plano de 
trabalho para 2022. Informou também que verificou a resolução 01/2018 do PCTN e conferiu que 
o citado aluno cumpria com as exigências ali estabelecidas. Ressaltou também que o prof. Arno 
submeteu o projeto para o edital da CNEN, e caso seja contemplado, será feita a mudança de 
agência. A profa. Cláubia aproveitou para ressaltar que irá solicitar o relatório das atividades 
desenvolvidas no ano anterior e um plano de trabalho para o próximo ano para a renovação das 
bolsas, conforme consta na resolução 01/2018. Após análise e discussão a profa. Cláubia 
colocou em votação o cadastramento da bolsa para o aluno Kenedy Corrêa.  Sendo aprovado 
por unanimidade. ITEM 6 - OFERTA DE DISCIPLINAS 2022/1. A profa. Cláubia informou que 
não fez nenhuma consulta aos alunos e professores, mas como é de praxe, as disciplinas para o 
primeiro semestre são ofertadas de acordo com os novos alunos ou com os veteranos que 
precisem cursar alguma disciplina. Diante da explicação, a coordenadora sugeriu manter as 
disciplinas ofertadas em 2021/1, sendo: ENU872 - Engenharia Nuclear; ENU877 - Interação da 
Radiação com a Matéria; ENU827 – Radioproteção; ENU826 - Física de Reatores II; ENU858 -
Aplicações das Radiações a Engenharia e Ciências da Terra; ENU876 - Estágio Docência; 
ENU888 - Estágio Docência II; ENU844 - Recursos Energéticos; ENU848 - Usos Finais da 
Energia; ENU854 - Aspectos Econômicos do Uso da Energia; ENU861 – Metodologia e Modelos 
de Planejamento Energético; ENU840 - Instrumentação Nuclear;  ENU875 -Fundamentos 
Teóricos da Transformações Energéticas; ENU866 - Tópicos Especiais em Aplicações das 
Radiações; ENU867 - Tópicos Especiais em Instrumentação Nuclear; ENU870 -Tópicos 
Especiais em Engenharia Nuclear;  ENU860- Conceitos em Imagens Médicas; ENU856 - 
Aceleradores de Partículas Nucleares Aplicada A Biomédica; ENU822 - Introdução a Física 
Atômica e Nuclear;  ENU847 - Tratamento de Dados e Teoria da Similaridade. Após análise e 
discussão, a oferta para 2022/1 foi aprovada por unanimidade. ITEM 7 - OUTROS ASSUNTOS. 
A profa. Cláubia informou que a taxa de bancada da CAPES ainda não tem previsão de liberação 
e conforme aprovado em reunião anterior assim que for liberado o recurso, será executado o 
planejamento de compras para 2022 junto a Seção de Compras da Escola de Engenharia. Nada 
mais havendo a tratar, a Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Aline 
dos Santos Silva, secretária do Programa de Pós-graduação em Ciências e Técnicas Nucleares, 
lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.. Belo 
Horizonte, 07 de janeiro de 2022.

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 25/02/2022,
às 14:44, 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 25/02/2022, às 14:52, conforme horário oficial de Brasília, com
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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
25/02/2022, às 17:37, 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 25/02/2022, às 18:26, 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
01/03/2022, às 22:10, 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 Maria Auxiliadora Fortini Veloso, Membro, em
03/03/2022, às 10:07, 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 03/03/2022,
às 11:16, 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
1281537 e o código CRC 8BC5A9B3.

Referência: Processo nº 23072.216172/2020-15 SEI nº 1281537
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