
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ESCOLA DE ENGENHARIA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS E TÉCNICAS NUCLEARES

ATA DA 479ª REUNIÃO DE COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS E
TÉCNICAS NUCLEARES DA UFMG

Às onze horas do dia oito de abril 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. Es veram presentes os professores Carlos Eduardo Velasquez Cabrera,
Antonella Lombardi Costa, Maria Auxiliadora For ni Veloso, Clarysson Alberto Mello da Silva, Adriana
de Souza Medeiros Ba sta e o representante discente Caio Portela. Verificada a existência de
quórum, a Coordenadora deu início à sessão. ITEM 1 – INFORMES. A profa. Cláubia informou que a
PRPG comunicou o valor referente ao Recurso Financeiro CAPES/PROAP e o do PCTN será de R$
42.592,00 para o exercício de 2022. A profa. Antonella Lombardi informou que tem alguns editais
abertos para iniciação cien fica da FAPEMIG e CNPq. O represente discente, Caio Portela, informou
que seu mandato termina em junho/2022. A profa. Claubia solicitou autorização pra incluir mais um
item na pauta – Frequência dos Alunos Bolsistas. Sendo aprovada por unanimidade a inclusão do item.
ITEM 2 – APROVAÇÃO DA ATA 478. Após leitura e discussão a referida ata foi aprovada por
unanimidade. ITEM 3 – APROVAÇÃO DOS ATOS AD REFERENDUM PRATICADOS PELA
COORDENAÇÃO. A profa. Cláubia relembrou que, conforme a IN 01/2018 que determina que todos os
itens a serem adquiridos tenham de ser informados ao Ministério do Planejamento em site específico
e em data determinada e que passou a ser obrigatória desde 2019, enviou e-mail a todos os
professores solicitando o encaminhamento das respec vas demandas para o planejamento de
compras para 2023. Foram recebidos os seguintes pedidos: Profa. Telma Fonseca solicitou produtos
químicos para o desenvolvimento da tese da aluna Ângela Moreira (R$ 1800,00); o Prof. Arno Heeren
solicitou cabos (R$ 190,00), conectores (U$ 32,00), placa mãe – GENIE (U$ 2000,00) para viabilizar a
montagem das aulas prá cas no laboratório;  A profa. Cláubia solicitou a compras de SSD interno (R$
3200,00) para manutenção de computadores e o prof. Arnaldo Prata solicitou a compra de baterias
internas de Nobreak (R$ 1000,00). O valor total está aproximadamente em R$ 17150,00 e o valor
restante será distribuído em auxílio financeiro a estudante; pagamento de publicação e inscrições em
eventos. Após análise e discussão o planejamento de compras para 2023 foi aprovado por
unanimidade. ITEM 4 – SUSPENSÃO DA BOLSA – GUILHERME CAVALCANTE.  A profa. Cláubia
esclareceu que conforme reunião anterior foi aprovada a renovação das bolsas de estudos
condicionada à obtenção de média de 75% nas disciplinas cursadas, conforme resolução 01/2018 do
PCTN que dispõe sobre critérios para concessão, distribuição, manutenção e renovação de bolsas.
Informou que o aluno de mestrado Guilherme Cavalcante bolsista CNPq foi reprovado na disciplina
ENU877 – Interação da Radiação com a Matéria. E segundo as normas, o aluno foi informado que a
bolsa será suspensa e caso tenha rendimento em acordo com a resolução 01/2018, no próximo
semestre poderá pleitear bolsa novamente.  Após análise e discussão, a profa. Cláubia colocou em
votação. Com seis votos a favor da suspensão e um contra, foi aprovada à suspensão da bolsa do
referido aluno. ITEM 5 – MODIFICAÇÃO DO EDITAL 2022/2. Referente ao processo sele vo para
2022/2, a profa. Cláubia colocou em votação a publicação do edital/cronograma com as vagas
remanescentes, 11 vagas para mestrado e 9 vagas para doutorado. Sendo aprovado por unanimidade.
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A profa. Cláubia sugeriu incluir na divulgação das vagas/professor o projeto de pesquisa que cada
professor gostaria de desenvolver, ajudando, assim, a direcionar melhor o candidato. O Prof.
Clarysson achou interessante a sugestão, mas ques onou as questões legais. A profa. Cláubia
esclareceu que basta solicitar a re ficação do edital. A profa. Adriana achou relevante também para
não criar expecta va no candidato. Ponderou que muitas vezes o orientador que tem que se adaptar
ao que o aluno quer trabalhar e dessa maneira o candidato já entra mais direcionado e o professor
mantém sua linha de pesquisa. O prof. Carlos Velasquez questionou se com a alteração não limitaria a
possibilidade de novos projetos. A profa. Cláubia informou que um dos problemas do Programa é que
são poucos professores fazendo muitas coisas. A professora esclareceu que a divulgação dos projetos
de pesquisa concentraria e fortaleceria as linhas de pesquisa. O prof. Clarysson reforçou a
importância da con nuidade dos projetos nas linhas de pesquisas. A profa. Adriana informou que em
vários cursos da UFMG já é feito dessa maneira. O prof. Carlos, assim como a profa. Maria
Auxiliadora ques onaram quanto à classificação dos candidatos, o candidato irá concorrer à vaga do
professor ou a classificação será geral. A profa. Cláubia informou que a classificação será geral.  A
profa. Cláubia esclareceu que o candidato aprovado, vai escolher o orientador com o qual gostaria de
trabalhar e se adequar aos projetos propostos pelo professor. A profa. Cláubia sugeriu fazer uma
tenta va nesse semestre, e fica a critério de cada professor divulgar ou não o projeto. Após votação,
foi aprovada a inclusão dos projetos de pesquisa. A próxima modificação no edital é referente à carta
de recomendação. A profa. Cláubia informou que perguntou aos alunos ingressantes o que eles
acharam da seleção e o que mais veram dificuldade. E para a surpresa dela, ouviu que para os
alunos de mestrado a maior dificuldade foi em conseguir as cartas de recomendação. E na avaliação
nem é pontuada. A profa. Antonella Lombardi ressaltou que faz questão de ler todas. O prof. Clarysson
informou que é muito rela va a questão da carta, às vezes quem envia a carta nem conhece tão bem
o aluno e, portanto, não vê problema em re rá-la da documentação. O prof. Carlos também
manifestou que muitas vezes o candidato vem recomendado por alguém que ministrou apenas uma
disciplina para ele, e não necessariamente o candidato terá perfil de pesquisador.  A profa. Adriana
também concorda que a carta de recomendação para o mestrado seja um dificultador. Já para o
doutorado, acha interessante que o orientador do mestrado faça a carta. A profa. Antonella reforçou
que o ex-orientador é a pessoa mais indicada para recomendar ou não o candidato. A profa. Maria
Auxiliadora pontuou que para o aluno de graduação conseguir três cartas é realmente complicado,
porque o professor vai ter conhecimento de sala de aula, se o aluno rou A, B ou C, o professor não
conhece o aluno para responder às questões da carta de recomendação. A profa. Cláubia ques onou
se a carta realmente acrescenta alguma coisa no processo de seleção. O prof. Carlos propôs ter
apenas uma carta para o candidato ao doutorado, preferencialmente do orientador do mestrado e
re rar a exigência para o mestrado.  A profa. Cláubia colocou em votação as seguintes propostas: 1 –
manter as cartas conforme consta no edital; 2 – mestrado sem carta, doutorado com uma carta do
orientador. Sendo aprovada com abstenção do representante discente a proposta dois. E com a
divulgação do resultado final até 25 de julho de 2022 conforme calendário acadêmico. ITEM 6 -
ATUALIZAÇÃO DO REGULAMENTO. A profa. Claúbia informou que é necessário atualizar o
regulamento e resoluções desatrelando a classificação das revistas ao QUALIS e atrelando-as à base
de dados como Web of Science ou Scopus, para garan r a qualidade da publicação associada às teses
e dissertações. Acrescentou que também foram observadas pequenas divergências em ar gos do
Regulamento, necessitando ser revisado. Um exemplo é a questão de ter publicação com o
coorientador que já foi votado, mas não consta no regulamento. Informou que preparará um texto
com as pequenas modificações e que em breve apresentará ao Colegiado para apreciação. ITEM 7 –
FREQUÊNCIA DOS ALUNOS BOLSISTAS.  A profa. Cláubia relembrou que a PRPG já aprovou o retorno
das a vidades presenciais e que foi aprovado na úl ma reunião do Colegiado o retorno da folha de
frequência dos bolsistas.  Informou ainda que no caso do aluno que desenvolve a pesquisa fora do
DEN, o orientador é o responsável por informar e atestar a frequência no local de desenvolvimento da
pesquisa. Informou ainda que foi feita uma reunião com todos os alunos incluindo os bolsistas para
dar todos os esclarecimentos. Nesta reunião também foi mostrada e explicada a resolução 01/2018
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do PCTN que dispõe sobre critérios para concessão, distribuição, manutenção e renovação de bolsas, e
que explicitamente diz que o aluno deverá residir na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Para a
renovação e manutenção das bolsas está condicionada assiduidade comprovada por lista de
frequência e declaração do orientador. Esclarecido o ponto da frequência a Prof. Claubia informou
que não houve posicionamento por parte dos alunos de doutorado Hugo Lemos e Laís Santos, e nem
atesto do orientador referente à frequência. Cabe ressaltar que ambos os bolsistas nunca assinaram a
lista de frequência disponibilizada na secretaria e que a aluna Laís mora em outro estado da
federação. Relatou ainda que ao solicitar a anuência ao professor orientador, recebeu um e-mail do
prof. Tarcísio, que foi repassado para o Colegiado, onde o professor faz um relato longo do que foi
feito no ano anterior, mas que em nenhum momento atesta a frequência do mês de março de 2022
de ambos bolsistas e orientados. Após exposição, a profa. Cláubia propôs o cancelamento das bolsas
dos citados alunos e colocou o assunto em discussão. A profa. Antonella se posicionou reforçando que
as exigências para ser bolsista estão muito claras, assim como a necessidade da frequência e do
desempenho acadêmico. O prof. Clarysson concordou e se manifestou a favor do cancelamento das
bolsas. Após votação, foi aprovado por unanimidade o cancelamento da bolsa de estudos dos referidos
alunos. A prof. Claubia ressaltou que os alunos estão cientes de que, caso não defendam a tese, o
recurso financeiro recebido da agência de fomento, deverá ser devolvido. E caso os alunos cumpram
os requisitos exigidos no próximo semestre, poderão pleitear novamente a bolsa. ITEM 8 – OUTROS
ASSUN TOS. A profa. Cláubia informou que conforme regulamento do PCTN o aluno de mestrado
deverá apresentar o plano de dissertação no prazo máximo de 6 (seis) meses contados a par r da
data de sua primeira matrícula. E sugeriu dar os seguintes prazos: entregar cópia do plano de
dissertação até 29 de abril e a defesa dia 06 de maio de 2022. Sendo aprovado por unanimidade.
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, 08 de abril de 2022.

 

Profa. Cláubia Pereira Bezerra Lima - Presidente 

Aline dos Santos Silva – Secretária

Profª. Adriana de Souza Medeiros Batista

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 27/05/2022,
às 15:10, 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 Carlos Eduardo Velasquez Cabrera, Membro, em
27/05/2022, às 15:25, 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
27/05/2022, às 15:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do
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Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Caio Fernando Teixeira Portela, Usuário Externo, em
27/05/2022, às 16:22, 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 Adriana de Souza Medeiros Batista, Professora do
Magistério Superior, em 27/05/2022, às 20:42, 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 Claubia Pereira Bezerra Lima, Coordenador(a) de
curso de pós-graduação, em 30/05/2022, às 14:04, 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 30/05/2022, às 15:34, 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
1488737 e o código CRC 5929888B.

Referência: Processo nº 23072.216172/2020-15 SEI nº 1488737
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