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ATA DA 438.a REUNIÃO DE COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS E
TÉCNICAS NUCLEARES DA UFMG.

As nove horas e trinta minutos do dia vinte e três de fevereiro de 2018, reuniu-se o Colegiado do
Programa de Pós-Graduação em Ciências e Técnicas Nucleares da UFMG, na sala 2295 do
Departamento de Engenharia Nuclear da UFMG, sob a presidência da ProP. Cláubia
Pereira Bezerra Lima. Estiveram presentes os professores Antonella Lombardi Costa, Maria
Auxiliadora Fortini Veloso, Arno Heeren de Oliveira, Clarysson Alberto Mello da Silva e o
Representante discente Raoni Adão Salviano Jonusan. Verificada a existência de quórum, a

Coordenadora deu início à sessão. ITEM 1 — INFORMES. A Profa. Cláubia informou que, a pro-
reitoria divulgou a chamada interna UFMG 001/2018 para concorrer a vaga de professor visitante ou

professor visitante estrangeiro para atuação de magistrado superior. ITEM 2 — APROVAÇÃO DAS

ATAS 435 e 436. Após leitura e discussão, as referidas atas foram aprovadas por unanimidade. ITEM

3 - APROVAÇÃO DOS ATOS AD REFERENDUM PRATICADOS PELA COORDENADORA.

Cadastramento de Residente Pós-doutoral — Foi aprovada pelo Departamento de Engenharia
Nuclear a Residência do Dr. Celso Vieira Lima e seu registro junto ao Programa de Pós-graduação em

Ciências e Técnicas Nucleares pela Coordenadora profa. Cláubia Pereira Bezerra Lima. Após análise,
0 ato ad referendum foi aprovado por unanimidade. ITEM 4 - RENOVAÇÃO DE REGISTRO
PÓS-DOUTORAL. Conforme normas do PCTN, todos os residentes devem publicar pelo menos um
artigo no período vigente da residência. Considerando tal norma, as aprovações das renovações dos
registros dos residentes: Thiago César de Oliveira, Janine Muniz Toledo e Fabiano Cardoso da Silva
ficaram condicionadas à entrega do artigo publicado elou aceite do trabalho no prazo de 60 dias a
partir desta data. ITEM 5 - RENOVAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDOS CAPES/ DS E FAPEMIG
— A profa. Cláubia lembrou que a renovação das bolsas de estudos dos alunos de mestrado e doutorado

não é automática e alunos com rendimento insuficiente terão suas bolsas suspensas. Após análise da
situação dos atuais bolsistas, foi aprovada a renovação para todos por unanimidade. ITEM 6 —

SOLICITAÇÃO DE REATIVAÇÃO DA BOLSA DE ESTUDOS - FILLIPE MACHADO DE
JESUS — o prof. Clarysson Alberto Mello da Silva, orientador do aluno Fillipe Machado de Jesus,

detalhou alguns pontos do relatório entregue pelo aluno durante o segundo semestre de 2017 das

atividades desenvolvidas e sugeriu a reativação da bolsa de estudos do aluno. A profa. Cláubia colocou

o item em discussão. A solicitação foi avaliada e chegou-se à conclusão de que a bolsa foi cancelada

por rendimento insuficiente e que persiste a obrigação de o aluno cursar uma disciplina da outra área

de concentração, qual seja, Engenharia Nuclear e da Energia. Após discussões o Colegiado do PCTN

votou pelo INDEFERIMENTO do pedido de reativação da bolsa. Foi decidido, ainda, que a condição

para análise de outro pedido análogo a este, é o cumprimento da exigência supracitada. ITEM 7 —

ATUALIZAÇÃO DO REGULAMENTO E DAS RESOLUÇÕES DO PCTN EM ADEQUAÇÃO
À NOVA NORMA DA PÓS-GRADUAÇÃO - os professores detalharam alguns pontos das

resoluções que serão criadas em atendimento a nova norma de Pós-graduação. Foi decidido que em

próxima reunião as resoluções serão finalizadas. ITEM 8 — OUTROS. A profa. Cláubia informou que

do recurso da FAPEMIG ainda tem um saldo no valor aproximado de R$ 1.980,00 (mil novecentos e

oitenta Reais), e quem tivesse interesse de aquisição de produtos que enviasse os pedidos por e-mail• A

profa. Cláubia leu uma carta do prof. Tarcísio Passos Ribeiro Campos, que informa que os alunos

Carlos Julio Montaño Valencia e Elsa Bifano Pimental estão participando do Programa de Movilidad

en el Posgrado de Ia Red de macrouniversidades de América Latina y el Caribe, para coleta df dados
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ombia no período de 3 a 4 meses. Encerrados os assuntos, eu, Aline dos Santos
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prof.a cláubia pereira Bezerra Lima - Presidente
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ATA DA 439.a REUNIÃO DE COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAçÃo EM 
TÉCNICAS NUCLEARES DA UFMG. CIÊNCIAS E

As nove horas e trinta minutos do dia dois de março de 2018, reuniu-se o Colegiado do Programa de
Pós-Graduação em Ciências e Técnicas Nucleares da UFMG, na sala 2295 do Departamento de
Engenharia Nuclear da UFMG, sob a presidência da Coordenadora, Prop. Cláubia Pereira Bezerra
Lima. Estiveram presentes os professores Antonella Lombardi Costa, Maria Auxiliadora Fortini
Veloso, Arno Heeren de Oliveira, Clarysson Alberto Mello da Silva, profa. Telma Cristina Ferreira
Fonseca e o Representante discente Raoni Adão Salviano Jonusan. Verificada a existência de quórum
a Coordenadora deu início à sessão. ITEM 1 — INFORMES. A Profa. Cláubia informou que foram
convocados para a reunião todos os professores efetivos por se tratar de interesse do Departamento de
Engenharia Nuclear. Informou também que a data para enviar os dados da Platafoma Sucupira da
CAPES para a homologação da Pro-reitoria é o dia 13 de abril de 2018. E aproveitou para detalhar
alguns pontos da resposta do recurso impetrado pelo PCTN da avaliação Quadrienal (2013 a 2017).
ITEM 2 - CHAMADA INTERNA UFMG 001/2018 - PROGRAMA PROFESSOR VISITANTE
DO MAGISTÉRIO SUPERIOR. A profa. Cláubia explicou que a chamada interna 001/2018, tem
por objetivo possibilitar o desenvolvimento de atividades na UFMG, em caráter temporário, por
especialistas brasileiros ou estrangeiros, que possam contribuir para a introdução ou a consolidação de
inovação no ensino de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão, além de visar à
intemacionalização. O perfil do candidato terá que ser compatível, no mínimo, à classe de professor
associado. A profa. Cláubia explicou ainda que, o Colegiado determina o perfll desejado para o
preenchimento da vaga e o Departamento realiza por meio de edital a seleção dos candidatos. A profa.

Cláubia esclareceu que, as vagas para professor visitante não entram nas cotas disponibilizadas para o

Departamento. Após análise e discussão, foi aprovado que o PCTN envie a proposta para duas vagas,

uma para área de aplicações e outra para planejamento energético. ITEM 3 — PROGRAMA

INSTITUCIONAL DE INTERNACIONALIZAÇÃO - Capes-Pr1nt- EDITAL no. 41/2017. A

profa. Cláubia informou que o Edital no. 41/2017 visa à seleção de projetos institucionais de

internacionalização de instituições de ensino superior ou instituto de pesquisa que tenham programas

de pós-graduação recomendados pela Capes. Com o objetivo de fomentar a construção, a

implementação e a consolidação de planos estratégicos de internacionalização das instituições;

Estimular a formação de redes de pesquisas internacionais; Ampliar as ações de apoio à

internacionalização na pós-graduação; promover a mobilidade de docentes e discentes; Fomentar a

transformação das instituições em um ambiente internacional e Integrar outras ações de fomento da

Capes ao esforço de internacionalização. A profa. Cláubia colocou em discussão a participação do

PCTN do edital, ressaltando que caso o PCTN seja contemplado no referido edital, não poderá

concorrer em outros editais para doutorado sanduíche, por exemplo. Após análise e discussão foi

aprovada a participação do PCTN no edital no 41/2017 da Capes. Foram avaliados também a área de

participação e os critérios de indicadores. Sendo aprovada a participação na área de Energia A profa.

Cláubia salientou a importância do comprometimento de todos no projeto. Todos os pontos em

discussão foram aprovados por unanimidade pela assembleia ampliada.
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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 por mim e pelos membros do

Colegiado. 
Belo Horizonte, 2 de março de 2018.

Prof.a Cláubia pereira Bezerra Lima - Presidente

Aline dos Santos Silva — Secretária

Prof.a Maria Auxiliadora Fortini Veloso
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Prof.a Telma Cristina Ferreira Fonseca

Raoni Adão Salviano Jonusan — Representante discente
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ATA DA 440.2 REUNIÃO DE COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃo EM

CIÊNCIAS E TÉCNICAS NUCLEARES DA UFMG.

Às dez horas do dia seis de abril de 2018, reuniu-se o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em

Ciências e Técnicas Nucleares da UFMG, na sala 2295 do Departamento de Engenharia Nuclear da

UFMG, sob a presidência da Coordenadora, ProP. Cláubia Pereira Bezerra Lima. Estiveram presentes

os professores Antonella Lombardi Costa, Maria Auxiliadora Fortini Veloso, Clarysson Alberto Mello

da Silva e o Representante discente Raoni Adão Salviano Jonusan. Verificada a existência de quórum,

a Coordenadora deu início à sessão. ITEM 1 — INFORMES. A Profa. Cláubia informou que,

considerando os critérios de avaliação do período 2013-2016 na avaliação dos dados referentes ao ano

de 2017 do Programa pela CAPES, o curso obteve uma média de 9,76 pontos, com conceito Muito

Bom em todos os itens. A coordenadora informou que fará uma apresentação dos dados de 2017 a

todos os professores posteriormente. Informou também que até o momento não foi liberado nem

informado os valores do recurso CAPES/PROAP para o exercício de 2018. A profa. Antonella

informou que o Hospital Odilon Behrens tem a intenção de doar um tomógrafo ao Departamento de

Engenharia Nuclear e que para isso o DEN precisa avaliar o local para instalação do equipamento,

logística do transporte, planejamento da parte elétrica, bem como, a fonte para custear os trâmites.

ITEM 2 - APROVAÇÃO DAS ATAS 437. 438 e 439. Após leitura e discussão, as referidas atas

foram aprovadas por unanimidade. ITEM 3 - APROVAÇÃO DOS ATOS AD REFERENDUM

PRATICADOS PELA COORDENADORA. (a) Credenciamento de Coorientação - Indicação do

prof. Clarysson Alberto para o Dr. Rochkhudson Batista de Faria coorientar o aluno de Mestrado

Michel Cleberson Bernardo de Almeida. (b) Aproveitamento de Estudos — Requerimento de

aproveitamento de estudos dos alunos: Ariane Gomes do Carmo Santos, Eduardo Mateus Motta

Trindade, Keila Macieira, Caio Fernandes Teixeira Portela e Mateus Romão Oliveira por terem

cursado disciplinas do PCTN como disciplinas isoladas. Requerimentos de aproveitamento de estudos

do aluno Matheus Figueiredo Soares Mingote solicitando dispensa de 20 créditos além da disciplina

ENU877 — Interação da Radiação com a Matéria por ter cursado o Mestrado na área de Ciências das

Radiações no PCTN; solicitação de dispensa de 16 créditos, além da disciplina obrigatória e da

disciplina da outra área dos alunos Sarah Andresa Bonfim e Raphael Henrique Martins da Silva por

terem cursado 0 Mestrado no PCTN. ITEM 4 - RENOVAÇÃO DE REGISTRO pós-

DOUTORAL — Patrícia Amélia de Lima Reis. Conforme normas do PCTN, todos os residentes

devem publicar pelo menos um artigo no período vigente da residência. Por cumprir a referida norma,

a renovação do registro de residência da aluna Patrícia Amélia de Lima Reis foi aprovada. ITEM 5 —

TRANCAMENTO DE MATRICULA- (a) A aluna Patrícia Lima Falcão solicitou 0

parcial da matrícula por questões de saúde. O Colegiado, após analisar o requerimento, observou a

falta da anuência do orientador, conforme estabelecido pelo Art. 59. "O discente poderá solicitar ao

Colegiado de seu Curso o trancamento parcial da sua matrícula efetivada, em uma ou mais disciplinas,

no âmbito do primeiro 1/3 (um terço) da carga horária total prevista. S 20 No caso de Cursos stricto

sensu, o trancamento previsto no caput deste artigo requer a anuência do orientador ou do docente

indicado pelo Colegiado de Curso, como disposto no S 20 do art. 46 desta Resolução". Foi aprovado 0

encaminhamento do documento para o professor orientador Tarcísio Passos Ribeiro Campos para se

posicionar sobre o assunto. (b) Em 16 de março de 2018 a secretaria do PCTN recebeu do aluno

Fillipe Machado de Jesus o requerimento de trancamento total de matrícula. Diante dos impropérios
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total da mafrícula. O Colegiado, por intermédio dos professores Antonella Lombardi Costa, Maria

Auxiliadora Fortini Veloso, Clarysson Alberto Melo da Silva e o representante discente Raoni Adão

Salviano Jonusan, manifestou seu mais veemente repúdio ao discurso ofensivo por parte aluno Fillipe

Machado de Jesus aos membros do Colegiado do PCTN. Após manifesto e conforme o Artigo 60

das Normas Gerais de Pós-Graduação (NGPG) da UFMG que dispõe que: "À vista de motivos

relevantes, o Colegiado de Curso poderá conceder trancamento total da matrícula, caso em que o

correspondente período de trancamento não será computado para efeito de integralização do tempo

máximo do aluno no Curso. S 10 No caso de Cursos lato sensu, ao autorizar o trancamento total, o

colegiado de Curso ou a Comissão Coordenadora deverá assegurar que o discente possa concluir as

atividades dentro do prazo de oferecimento do Curso. S 20 No caso de Cursos stricto sensu, o

trancamento previsto no caput deste artigo requer a anuência do docente orientador ou do docente

indicado pelo Colegiado de Curso, como disposto no S 20 do art. 46 desta Resolução." Sendo assim, o

Colegiado do PCTN não pôde avaliar o requerimento de trancamento total de matricula apresentado

por não estar devidamente documentado, posto que está pendente a anuência do orientador. O pedido

foi encaminhado ao professor orientador Dr. Clarysson Alberto Mello da Silva para posicionamento

em relação ao assunto. Terminado o item, a profa. Cláubia retornou à reunião. ITEM 6

SOLICITAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDOS - Daniel Rodrigues Melilo de Oliveira. Em 12 de

março de 2018 0 aluno de mestrado Daniel Rodrigues Melilo de Oliveira entregou sua solicitação de

interesse em bolsa de estudos. A profa. Cláubia ressaltou que o referido aluno não manifestou interesse

em bolsa de estudos quando ingressou no curso em 2017/1. Esclareceu ainda que, até o momento o

curso não dispõe de bolsa de estudos de mestrado e que há outros alunos com interesse em bolsa. Após

os esclarecimentos a coordenadora colocou em discussão a distribuição de novas bolsas de estudos. A

profa. Antonella, orientadora do aluno Daniel, se posicionou informando que o seu orientando está

frequente nas atividades e é dedicado. O Representante discente Raoni declarou ser dificil avaliar dois

pedidos, o da bolsa do veterano e o dos novatos, por serem situações diferentes. A profa. Cláubia se

posicionou a favor da prioridade das bolsas aos alunos novatos, mas sugeriu que fosse realizada a

avaliação da distribuição através de edital conforme anos anteriores. Após análise e discussão do

assunto pelos membros do Colegiado, foi aprovada por unanimidade a publicação de edital

estabelecendo as regras para o preenchimento de futuras cotas de bolsas de estudos para o ano de 2018.

ITEM 7 - ATUALIZAÇÃO DO REGULAMENTO E DAS RESOLUÇÕES DO PCTN EM

ADEQUAÇÃO À NOVA NORMA DA PÓS-GRADUAÇÃO - os professores decidiram que as

resoluções serão enviadas por e-mail para apreciação e serão finalizados em próxima reunião. ITEM 8

- PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA O EXAME DE QUALIFICAÇÃO - INGRESSANTES

2015/1. Conforme regulamento do PCTN, Art. 66 - Parágrafo II - O plano final de tese do aluno de

doutorado deverá ser defendido entre 6 (seis) a 18 (dezoito) meses após a data da primeira matrícula

do estudante no programa. E segundo as Normas Gerais da pós-graduação, resolução complementar n

02/2017 de 04 de julho de 2017, Art. 69. "Todo aluno matriculado em Curso de Doutorado deverá,

Obrigatoriamente, ser aprovado em exame de qualificação, em que se evidenciem a amplitude e a

Profundidade de seus conhecimentos, bem como sua capacidade crítica, no prazo estabelecido no

Regulamento, respeitando-se o limite máximo de 36 meses após ingresso no Curso." O aluno Víctor
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Faria de Castro orientado pela professora Claubia Pereira justificou o descumprimento do prazo
considerando a exigência da publicação de um artigo em revista. Informando que o artigo foi

submetido e está aguardando resposta. O aluno Leonardo Barrouin Melo orientado pela professora

Antonella Lombardi, justificou o atraso, considerando que o aluno não é dedicação exclusiva ao
Programa e tem que dividir o tempo com as atividades profissionais. Entretanto, encaminhou dois
artigos a eventos relacionados ao trabalho de doutorado. Já os alunos Rodrigo Reis Moura, Wellington

Ferrari Silva orientados pela professora Maria Ângela de Barros Menezes e Geórgia dos Santos Joana

orientada pela professora Maria do Socorro, justificaram que houve mudança no projeto do plano de

tese. Foi estabelecido o prazo até junho de 2018 para que os alunos de Doutorado ingressantes em
2015/1 defendam o Exame de Qualificação. As justificativas foram aprovadas por unanimidade.

ITEM 9 — OUTROS. A profa. Cláubia informou que há seis vagas para o curso de Doutorado, para

modalidade de fluxo contínuo, e sugeriu que o processo seletivo ocorra a partir da segunda semana do

mês de junho. Foram aprovadas a seleção para o Doutorado - fluxo contínuo e a divulgação do
cronograma 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 por mim e pelos membros do Colegiado. Belo Horizonte, 06 de abril de 2018.

Prof.a Cláubia Pereira Bezerra Lima - Presid te

Aline dos Santos Silva — Secretária

Prof.a Maria Auxiliadora Fortini Veloso

Prof.a Antonella Lombardi Costa

Prof. Clarysson Alberto Mello da Silva

Raoni Adão Salviano Jonusan — Representante discente
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ATA DA 441.a REUNIÃo DE COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM

CIÊNCIAS 
E TÉCNICAS NUCLEARES DA UFMG.

Às quinze horas do dia dezesseis de abril de 2018, reuniu-se o Colegiado do Programa de Pós-
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Representante discente Raoni Adão Salviano Jonusan. Verificada a existência de quórum, a

suboordenadora deu início à sessão com pauta única. Em dezesseis de março de 2018 a secretaria do

pcTN recebeu do aluno Fillipe Machado de Jesus o requerimento de trancamento total de matrícula e,

em reunião do dia seis de abril de 2018 0 Colegiado do PCTN não pôde avaliar o requerimento de

francamento total de matricula apresentado por não estar devidamente documentado, por estar

pendente a anuência do orientador. O pedido foi encaminhado ao professor orientador Dr. Clarysson

Alberto Mello da Silva para posicionamento em relação ao assunto. A profa. Maria Auxiliadora

relembrou os fatos ocorridos até o momento e passou a palavra ao prof. orientador Clarysson Alberto

que expos seu posicionamento em relação ao pedido do aluno Fillipe Machado de Jesus, se

manifestando contrário à solicitação do aluno. A profa. Maria Auxiliadora lembrou que o Art. 60 das

Normas Gerais da Pós-graduação da UFMF estabelece que no caso de cursos stricto sensu, o

trancamento total requer a anuência do docente orientador. Posto isso, colocou em votação o pedido de

trancamento total do aluno Fillipe Machado de Jesus. O pedido foi indeferido 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 por mim e pelos membros do

Colegiado. Belo Horizonte, 16 de abril de 2018.

Prof.a Maria Auxiliadora Fortini Veloso - Pre idente

Aline dos Santos Silva — Secretária

Prof. Arno Heeren de Oliveira

(LProf.a Antonella Lombardi Costa

Prof. Clarysson Alberto Mello da Silva

Raoni Adão Salviano Jonusan — Representante discente VILA
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NGE

ATA DA 442a REUNIÃO DA COMISSÃO APURADORA REFERENTE À ELEIÇÃo PARA

MEMBROS DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GIUDUAÇÃO EM CIÊNCIAs E

TÉCNICAS NUCLEARES DA UFMG.

No dia dezesseis de maio de 2018, na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ciências e

Técnicas Nucleares, foi realizada a eleição para membros do Colegiado do Programa de Pós_

Graduação em Ciências e Técnicas Nucleares, conforme edital publicado em 12 de abril de 2018.

Compareceram para a votação os professores: Antonella Lombardi Costa, Cláubia Pereira Bezerra

Lima, Maria Auxiliadora Fortini Veloso, Clarysson Alberto Mello da Silva, Arno Heeren de Oliveira e

Telma Cristina Ferreira Fonseca. Inscreveram-se para preenchimento de 05 (cinco) vagas para o

cargo de representantes dos professores do Programa, titular e suplente, junto ao Colegiado do

Programa de Pós-Graduação em Ciências e Técnicas Nucleares da UFMG: Antonella Lombardi Costa,

Arno Heeren de Oliveira, Telma Cristina Ferreira Fonseca, Maria Auxiliadora Fortini Veloso e

Clarysson Alberto Mello da Silva. Terminada a votação, a Comissão Apuradora, composta por Aline

dos Santos Silva, Thales de Bessa Marques dos Santos e Cláubia Pereira Bezerra Lima efetuou a

apuração dos votos em reunião agendada para o dia dezessete de maio de 2018, com o seguinte

resultado: 5 (cinco) votos para os professores: Antonella Lombardi Costa, Arno Heeren de Oliveira,

Clarysson Alberto Mello da Silva e Maria Auxiliadora Fortini Veloso, e 6 (seis) votos para a

professora Telma Cristina Ferreira Fonseca. Dos votantes, 4 (quatro) professores não compareceram à

eleição. Portanto, os eleitores elegeram, por maioria simples, os candidatos inscritos para o cargo de

Membro do Colegiado, por um período de 2 (dois) anos, contados a partir de 25 de agosto de 2018. E,

para constar, foi lavrada a presente ata que segue assinada pela Comissão Apuradora. Belo Horizonte,

17 de maio de 2018.

Aline dos Santos Silva

Thales Bessa Marques dos Santos

Cláubia Pereira Bezerra Lima
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ATA DA 4432 REUNIÃO DE COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM

CIÊNCIAS E TÉCNICAS NUCLEARES DA UFMG.

No dia 27 de junho 2018, reuniu-se o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciências e

Técnicas Nucleares da UFMG com o objetivo de Homologar o resultado do processo seletivo para

Doutorado Fluxo Contínuo para o segundo semestre de 2018. Estiveram presentes os professores:

Cláubia pereira Bezerra Lima, Antonella Lombardi Costa, Maria Auxiliadora Fortini Veloso,

Clarysson Alberto Mello da Silva, Arno Heeren de Oliveira. Abrindo a sessão, a presidente, Profa

Cláubia Pereira Bezerra Lima apresentou o histórico dos acontecimentos do Processo de Seleção de

candidatos ao Programa de Pós-Graduação em Ciências e Técnicas Nucleares para ingresso no

primeiro semestre de 2018, nos níveis e Doutorado dizendo que: (a) este ocorreu no período de 02 de

maio de 2018 a 08 de junho de 2018; (b) a Comissão Examinadora foi composta pelos professores:

Cláubia Pereira Bezerra Lima, Maria Auxiliadora Fortini Veloso, Clarysson Alberto Mello da Silva e

Arno Heeren de Oliveira; (c) Inscreveram-se 05 (cinco) candidatos ao curso de Doutorado, sendo os

seguintes os candidatos inscritos para o Doutorado: André Cavalcanti Carneiro, Carla Dias Matos,

Maria Cândida Dourado Pacheco Oliveira, Wemerson Rocha Ferreira e Kennedy Carlos Silva Correa.

O candidato Kennedy Carlos Silva Correa, teve sua inscrição indeferida por não ter apresentado

documentação conforme exigido em edital. (d) Na sequência, os candidatos ao curso de doutorado

foram submetidos à próxima etapa do processo — avaliação (1 a etapa) Histórico Escolar e Curriculum

Vitae (2a etapa) Avaliação/ Plano de Tese, na qual, com o seguinte resultado parcial:

r Etapa: Avaliação/ Histórico 
Escolar, Curriculum

CANDIDATOS DOUTORADO mínimo 18 ts

AND CAVALCANTI CARNEIRO 18,86

CARLA DIAS MATOS 19,75

MARIA CANDIDA DOURADO PACHECO OLIVEIRA 19,81

WEMERSON ROCHA FERREIRA 27,39

2a Etapa: Avaliação/

CÓDIGO/ CANDIDATOS
Tese (mínimo 24 pts)

DFC-OOI/WR 31,00

DFC- 002/CD 30,00

DFC- 003/MP 30,25

DFC - 004/AC 26,50

Vitae

Plano de

RESULTADO
PARCIAL

Aprovado

Aprovada

Aprovada

Aprovado

RESULTADO
PARCIAL

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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(e) No dia 25 de junho os candidatos ao Doutorado, aprovados parcialmente,

1211

foram submetidos à

defesa oral do plano de tese, com o seguinte resultado:

CÓDIGO/ CANDIDATOS

AND CAVALCANTI CARNEIRO

CARLA DIAS MATOS

MARIA CANDIDA DOURADO PACHECO OLIVEIRA

WEMERSON ROCHA FERREIRA

O resultado final considerando todas as eta as foi:

CANDIDATOS DOUTORADO

WEMERSON ROCHA FERREIRA

MARIA CANDIDA DOURADO PACHECO OLIVEIRA

CARLA DIAS MATOS

Y Etapa: Defesa Oral

do Plano de Tese

17,50

20,75

20,50

23,00

RESULTADO
PARCIAL

Eliminado

Aprovada

Aprovada

Aprovado

Resultado Final
(12+2+30 CLASSIFICAÇÃO

81,39 APROVADO

70,56 APROVADA

70,50 APROVADA

Encerados 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 por mim e pelos membros do

Colegiado. Belo Horizonte, 27 de junho de 2018.

Prof.a Cláubia Pereira Bezerra Lima - Pre • ente

Aline dos Santos Silva — Secretária

Prof.a Antonella Lombardi Costa

Prof. Maria Auxiliadora Fortini Veloso

Prof. Clarysson Alberto Mello da Silva

Prof. Arno Heeren de Oliveira
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DE 
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ATA DA 444.2 REUNIÃo DE COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM

CIÊNCIAS E TÉCNICAS NUCLEARES DA UFMG.

Às nove horas do dia onze de julho de 2018, reuniu-se o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em

Ciências e Técnicas Nucleares da UFMG, para reunião extraordinária, na sala 2295 do Departamento

de Engenharia Nuclear da UFMG, sob a presidência da Coordenadora, Profa. Cláubia Pereira Bezerra

Lima. Estiveram presentes os professores Arno Heeren de Oliveira, Antonella Lombardi Costa, Maria

Auxiliadora Fortini Veloso, Clarysson Alberto Mello da Silva e o Representante discente Raoni Adão

Salviano Jonusan. Verificada a existência de quórum, a Coordenadora deu início à sessão. ITEM 1 —

INFORMES — (a) A profa. Cláubia informou que com o recurso da FAPEMIG de 2017 foi feita a

aquisição de fontes para utilização nos laboratórios e arduínos que é uma plataforma de prototipagem

eletrÔnica Aproveitou para informar também que a partir de 2018 0 recurso da FAPEMIG poderá ser

acumulado e investido até 2020. (b) A profa. Cláubia explicou que a chamada interna 001/2018 -

programa Professor Visitante Do Magistério Superior está em andamento. (c) A profa. Cláubia

lembroU que foi encaminhado a todos os alunos de doutorado que defenderam as respectivas teses no

ano de 2017 e para os orientadores, um comunicado informando que encontrava-se em aberto as

inscrições para concorrerem aos prêmios CAPES e UFMG de tese, mas que não houve nenhuma

manifestação de interesse ou inscrição. Sendo assim o PCTN não apresentou candidatura a nenhum

dos dois prêmios. (d) A profa. Cláubia informou que existiam dúvidas sobre onde estavam informadas

as disciplinas obrigatórias por área de concentração e que cabia então esclarecer que, no regulamento

do PCTN apenas consta a excepcionalidade referente à área de concentração de Engenharia Nuclear e

da Energia, e que a discriminação de quais são as disciplinas obrigatórias de cada área está disponível

na grade curricular do curso que pode ser consultada no site do Programa ou na secretaria juntamente

com a ementa das disciplinas, sendo portanto informações públicas. ITEM 2 — APROVAÇÃO DAS

ATAS 440, 441, 442 e 443 - Após leitura e discussão, as referidas atas foram aprovadas por

unanimidade. ITEM 3 - APROVAÇÃO DOS ATOS AD REFERENDUM PRATICADOS PELA

COORDENADORA. (a) Prorrogação de Prazo para Defesa — Solicitação da orientadora Maria

Ângela Menezes para prorrogação da defesa de dissertação da aluna Deborah Raquel Gomes Teixeira

de Melo por mais quatro meses: foi aprovada a prorrogação por mais três meses, devendo, portanto, a

defesa ser realizada até 30 de julho de 2018. Solicitação do prof. Tarcísio Passos para prorrogação do

prazo para defesa de dissertação do aluno Daniel Moreira Coelho por mais três meses. Solicitação da

profa. Antonella Lombardi Costa para prorrogação da defesa de tese do aluno Wilson Pereira Barbosa

Filho por mais seis meses, com data provável para defesa o dia 23 de novembro de 2018. Solicitação

da orientadora Maria do Socorro Nogueira para prorrogação do prazo para defesa de tese da aluna

Geórgia Santos Joana por mais três meses, com previsão de defesa até o dia 31 de outubro de 2018. (b)

Trancamento Parcial de Matrícula — Requerimento para trancamento parcial de matrícula dos

alunos Patrícia Lima Falcão Valença e Matheus Figueiredo Soares Mingote por motivo de saúde e com

anuência do orientador prof. Tarcísio Passos. (c) Credenciamento de Coorientador — Indicação do

Prof. Amo Heeren de Oliveira para a profa. Adriana de Souza Medeiros Batista coorientar o aluno de

mestrado Diogo Teixeira Moreira. (d) Pagamento de Publicações — Solicitação da profa. Antonella

Lombardi para o pagamento de publicação de artigo científico na área de Energia dos alunos Leonardo

Barrouin, João Gabriel de Oliveira e Emilio Domingues. Todos os atos Ad referendum foram

por unanimidade. ITEM 4 - MUDANÇA DE ÁREA DE CONCENTRAÇÃO.



Programa de Pós-Graduação em Ciências e Nucleares — PCTN

UFIIIG Departamento de Engenharia Nuclear — Bloco 4 - Escola de Engenharia
Av. Antonio Carlos, 6627, Pampulha, Belo Horizonte- MG — CEP: 31.270-901

www.cctn.nuclear.ufmg.br
UNIVERSIDADE FEDER

E-mail: poscctn@nuclear.ufmg.brDE MINAS GERAIS Fone: (31) 3409-6666 NGE

Solicitação do aluno de mestrado Gélio Antônio Oliveira da Silva para mudar da área de Concentração
Engenharia Nuclear para Ciências das Radiações, justificando que após o contato com os professores eas disciplinas cursadas no primeiro semestre de curso se identificou com a área citada e desenvolveu
grande interesse no assunto. O orientador prof. Clarysson Alberto se manifestou favorável à mudança.
A profa. Cláubia esclareceu que o aluno foi aprovado no processo seletivo para 2018/1 na área deconcentração em Engenharia Nuclear, mas ressaltou que o Programa tem como objetivo incentivar
motivar e aprofundar o conhecimento profissional e acadêmico, bem como possibilitar odesenvolvimento da habilidade de executar pesquisa dos alunos. Após análise e discussão dosmembros do Colegiado a solicitação para mudança de área de concentração do referido aluno foi
aprovada por unanimidade. ITEM 5 - RECREDENCIAMENTO DE DOCENTE. Solicitação de
recredenciamento da Dra. Maria Angela Menezes para continuar colaborando com o PCTN como
docente colaborador até a defesa do último aluno sob sua orientação. Solicitação da Dra. Maria do
Socorro Nogueira para continuar colaborando com o PCTN até dezembro de 2018 como docente
colaborador. E solicitação do Prof. Arnaldo Prata Mourão Filho para recredenciamento como docente
permanente do PCTN. Todas as solicitações constam a anuência das respectivas chefias imediatas. A
profa. Cláubia esclareceu que todos os docentes do PCTN precisam solicitar a renovação do
credenciamento junto ao Programa pois a mesma não é feita automaticamente. Após análise das
solicitações e verificação que os docentes atendem às exigências da resolução que estabelece oscritérios para credenciamento e recredenciamento de docentes no PCTN, foi aprovado por
unanimidade 0 recredenciamento. ITEM 6 - APROVEITAMENTO DE ESTUDOS. O aluno de
doutorado Baljeet Seniwal solicitou ao Colegiado o aproveitamento dos créditos e disciplinas cursadas
no mestrado na Faculty ofScience — Panjab University — Índia e a profa. Maria Auxiliadora Fortini
Veloso foi designada para análise e emissão de parecer referente ao pedido de aproveitamento de
estudos. A profa. Maria Auxiliadora detalhou alguns pontos do seu parecer e votou favorável à
concessão do aproveitamento de 24 créditos das disciplinas cursadas no mestrado para a integralização
do número mínimo de 36 créditos exigidos no doutorado do PCTN. Após análise da documentação
apresentada a Coordenadora profa. Cláubia Pereira sugeriu o aproveitamento de 20 créditos e a
dispensa da disciplina obrigatória da área ENU877 — Interação da Radiação com a Matéria pelo
conhecimento adquirido no mestrado na Faculty of Science/ M.Sc Medical Physics — Panjab
University — Índia. O Colegiado acatou a sugestão da coordenadora aprovando por unanimidade o
aproveitamento de 20 créditos e a dispensa da disciplina obrigatória da área. ITEM 7 — MUDANÇA
DE EMENTA. O prof. Clarysson Alberto que irá ministrar a disciplina ENU874 — Técnicas de
Computação Aplicadas à Energia Nuclear em 2018/2 juntamente com a profa. Telma Cristina expôs a
proposta para alteração da ementa da referida disciplina, dividindo a disciplina em, além da
introdução, em Métodos Determinísticos e Métodos Estocásticos e com uma bibliografia mais
abrangente. Após análise e discussão do assunto os membros do Colegiado consideraram a proposta
relevante e aprovaram por unanimidade a alteração da ementa da disciplina ENU874 — Técnicas de
Computação Aplicadas à Energia Nuclear. ITEM 8 - REGULAMENTO E RESOLUÇÕES. A
profa. Cláubia relembrou que o CEPE juntamente com Pro-reitoria de Pós-graduação resolveu reeditar
com alterações as Normas Gerais de Pós-Graduação conforme Resolução Complementar NO 02/2017de 04 de Julho de 2017 e os Cursos de Pós-Graduação da UFMG deverão compatibilizar os respectiVOS
Regulamentos e Resoluções com o determinado neste instrumento e encaminhá-los para apreciação da
CPG. Com relação ao regulamento do PCIN a profa. Cláubia sugeriu a aprovação do regulament0
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a modificação no TITULO 11 - DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA, Capítulo 1 - DO
cOLEGIADO, que a eleição para o cargo de coordenador do Programa seja entre os docentes do
quadro efetivo da UFMG pertencentes ao PCTN. Sendo aprovado por unanimidade que terão condição

de elegibilidade todos os docentes permanentes do PCTN, pertencentes ao quadro efetivo ativo da
UFMG. Colocou em votação a aprovação da resolução que dispõe sobre critérios para a manutenção e
Enovação de bolsas de estudos do PCTN. Após leitura da resolução foi questionado pela profa. Maria
Auxiliadora o rendimento exigido dos bolsistas, a profa. Cláubia sugeriu que fosse média de 80%, o
representante discente, entretanto, achou relevante uma média de 75% das disciplinas cursadas no
semestre. Após discussão, a profa. Claúbia colocou em votação a média exigida aos alunos bolsistas.
Votaram a favor da média de 80% os professores, Claubia Pereira e Arno Heeren de Oliveira e os
professores Clarysson Alberto Mello da Silva, Antonella Lombardi Costa, Maria Auxiliadora Fortini
Veloso e o representante discente votaram a favor da média de 75%. Por maioria dos votos, foi
aprovado que os alunos bolsistas terão que ter média de 75% no semestre, além de cumprir a resolução

que entrar em vigor a partir da aprovação pela PRPG. Também foi colocada em discussão a aprovação

da resolução que dispõe dos critérios para mudança de nível de mestrado para o doutorado, após leitura

e análise da resolução, foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi feita a leitura da resolução que

esclarece critérios para definição de orientadores de discentes do PCTN, sendo aprovado por

unanimidade. A profa. Cláubia pontuou que em agosto de 2017 foram aprovadas pelo Colegiado as

seguintes modificações no Regulamento do PCTN: a) Que pelo menos um membro da Banca

Examinadora de Tese ou Dissertação não mantenha ou tenha mantido, no período de 5 (cinco) anos

anteriores à defesa de tese ou dissertação, vínculo de natureza acadêmica e ou científica, em nível de

pós-graduação, com o aluno concluinte ou orientador. A não observância da exigência implicará na

nulidade da defesa de tese ou dissertação. b) Teses e Dissertações poderão ser escritas em inglês. E

toma-se opcional a participação de um examinador internacional, na figura de consultor, desde que a

tese ou dissertação seja escrita em inglês. A profa. Cláubia ressaltou a necessidade de uma resolução

para esclarecer os critérios para as teses e dissertações escritas em inglês e a participação do

examinador externo. Os membros do Colegiado aprovaram por unanimidade a que tenha a resolução.

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 por mim e pelos membros do

Colegiado. Belo Horizonte, 1 1 de julho de 2018.

Prof.a Cláubia Pereira Bezerra Lima - Coor nadora

Aline dos Santos Silva — Secretária

Prof.a Maria Auxiliadora Fortini Velos

Prof. Arno Heeren de Oliveira

Prof.a Antonella Lombardi Costa

Prof. Clarysson Alberto Mello da Silva

Raoni Adão Salviano Jonusan — Representante discente
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ATA DA 445.a REUNIÃO DE COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAçÃo EM

CIÊNCIAS E TÉCNICAS NUCLEARES DA UFMG.

Às nove horas do dia dois de agosto de 2018, reuniu-se o Colegiado do Programa de PÓs-Graduação

em Ciências e Técnicas Nucleares da UFMG, para reunião extraordinária, na sala 2295 do

Departamento de Engenharia Nuclear da UFMG, sob a presidência da Coordenadora, Profl Cláubia

Pereira Bezerra Lima. Estiveram presentes os professores Arno Heeren de Oliveira, Antonela

Lombardi Costa, Maria Auxiliadora Fortini Veloso, Clarysson Alberto Mello da Silva e o

Representante discente Raoni Adão Salviano Jonusan. Verificada a existência de quÓrum, a

Coordenadora deu início à sessão. ITEM 1 - MANIFESTAÇÕES Á OUVIDORIA - A profa.

Cláubia esclareceu alguns pontos da resolução 13/2010 que estabelece normas e procedimentos a

serem seguidos em processos de revisão de decisão acadêmica ou administrativa tomada por

autoridade ou órgão da UFMG, como os prazos para pedido de reconsideração e interposição de

recurso e as instâncias pelas quais tramita o processo. Profa. Cláubia informou que o aluno de

mestrado Daniel Rodrigues Melilo de Oliveira enviou várias manifestações em desfavor do Programa

de Pós-graduação em Ciências e Técnicas Nucleares à ouvidoria geral da UFMG, além de entrar com

requerimento para cancelamento de "matrícula em disciplina não obrigatória, pedido de bolsa de

estudos e disciplina má ministrada por ausência de professor" à coordenação do PCTN. A profa.

Cláubia leu todas as manifestações e o requerimento do aluno, logo depois houve discussão do assunto

e os membros do Colegiado resolveram responder as questões por pontos. A coordenadora e os demais

membros discutiram que o Programa de Pós-graduação em Ciências e Técnicas Nucleares, PCTN, é

um programa stricto-sensu avaliado com conceito 5 na CAPES nos últimos 7 anos, estando na área de

Engenharias II. É uma área bastante rígida cujo documento de área está disponível no site da CAPES.

O PCTN segue estritamente As Normas Gerais de Pós-graduação da UFMG, disponível no link

https://www.ufmg.br/prpg/wp-content/uploads/2017/07/2017 02_NormasGeraisPos-Graduacao.pdf,

bem como o Regulamento do PCTN, disponível no link

http://www.cctn.nuclear.ufmg.br/regulamento/. Todos os dados do PCTN são públicos e disponíveis

na página do programa, www.nuclear.ufmg.br, tais como a grade curricular, onde constam as

disciplinas obrigatórias por área de concentração, dados dos processos seletivos desde 2014,

regulamento e normas, entre outras informações importantes. Seguindo o regimento da UFMG, o

Colegiado possui um representante dos alunos indicado pelo DA da Escola de Engenharia da UFMG,

eleito entre os alunos do PCTN, sem qualquer interferência dos docentes do programa. E conforme o

Regulamento vigente do PCTN, Art. 18, de todas as reuniões do Colegiado são lavradas atas. Tais atas

estão arquivadas no Livro de Atas, que podem ser consultadas na secretaria do programa. O PCN, por

ser um programa pequeno, atualmente com II professores permanentes, dos quais 4 são externos ao

Departamento de Engenharia Nuclear da Escola de Engenharia da UFMG, a Comissão de Distribuição

de Bolsas é composta pelo próprio Colegiado, formado por 5 docentes permanentes da UFMG, eleitos

entre todos os professores, e por um representante de alunos, eleito pelos alunos. Portanto, dos atuais 7

professores do programa, 5 participam do Colegiado do PCTN, o que implica uma participação de

mais de 71% dos docentes permanentes do programa da UFMG nas decisões importantes vinculadas

ao bom funcionamento do mesmo. Além disso, apesar de toda a informação disponível no site do

PCTN, todo início de semestre a Coordenação faz uma reunião com todos os alunos explicando e

esclarecendo todas as normas e disponibiliza a manhã das sextas-feiras para atendimento específico
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alunos do programa durante todo o semestre, segundo demanda. Conforme as normas, qualquer

aluno ou candidato poderá recorrer de qualquer ação indevida do Colegiado e se não satisfeito com a

Esposta, poderá apelar às instâncias superiores, que são Congregação da Escola de Engenharia e a

câmara de Pós-graduação, nesta ordem, sempre dentro dos prazos estipulados pela Resolução No.

13/2010, de 1 1 de Novembro de 2010 do Conselho Universitário da UFMG. Feita a análise e discussão

do assunto, os membros do Colegiado elaboraram o texto com a resposta às manifestações à ouvidoria

e ao requerimento do referido aluno. Após leitura e correção do texto, o Colegiado aprovou por

unanimidade as respostas ao aluno Daniel Rodrigues Melilo de Oliveira. ITEM 2

REQUERIMENTO DANIEL RODRIGUES MELILO DE OLIVEIRA - A profa. Cláubia sugeriu

que fosse aberto processo administrativo único com as manifestações feitas à ouvidoria e o

requerimento do aluno Daniel Rodrigues Melilo de Oliveira. Os membros do Colegiado concordaram

as manifestações e o requerimento tratam do mesmo assunto. Sendo aprovada por unanimidadeque 

que fosse enviada à ouvidoria geral da UFMG e ao aluno a mesma resposta. ITEM 3 — AVALIAÇÃO

DE BOLSISTA. A profa. Cláubia relembrou que conforme aprovado em reuniões anteriores do

Colegiado, aluno bolsista não poderá ter reprovação no semestre sob pena de suspensão da bolsa. E

informou que a aluna bolsista Ingredy de Souza Gomes Abel foi reprovada na disciplina ENU877 —

Intenção da Radiação com a Matéria. Sendo aprovada por unanimidade a suspensão da bolsa de

estudos da referida aluna, podendo ser solicitada a reativação desde que comprove rendimento

satisfatório e tenha bolsa disponível e a critério do Colegiado. Considerando que as bolsas de estudos

disponíveis são distribuídas por mérito, foi verificado na lista de aprovados no processo seletivo

2018/1 para o curso de mestrado o próximo contemplado, pela ordem de classificação será aluno Gélio

Antônio Oliveira da Silva Gouveia, desde que não possua vínculo empregatício. ITEM 4

LIBERAÇÃO DE RECURSO CAPES[PROAP PARA O SENCIR - 2018. A profa. Antonella

Lombardi coordenadora da IV Semana de Engenharia Nuclear e Ciências das Radiações expôs que

solicitou recurso as agências de fomento CAPES, CNPq e FAPEMIG para realização do evento,

entretanto, não foi liberada nenhuma verba. Aproveitou para perguntar qual a possibilidade do PCTN

ajudar com o recurso CAPES/PROAP. A profa. Maria Auxiliadora perguntou qual seria o valor

necessário e a profa. Antonella falou que faria um levantamento dos gastos. A profa. Cláubia ressaltou

a importância do evento para o Departamento de Engenharia Nuclear/ PCTN. Após discussão foi

aprovado que o PCTN verificaria a possibilidade de utilizar o recurso CAPES/PROAP para o SENCIR

e seria analisando na próxima reunião. ITEM 5 — OUTROS. (a) A profa. Cláubia relembrou o

histórico dos acontecimentos com o aluno de doutorado Fillipe Machado de Jesus, que foi

contemplado com bolsa de estudos FAPEMIG no primeiro semestre de 2017 e em agosto/2017 teve a

bolsa cancelada por insuficiência de aproveitamento acadêmico. No primeiro semestre de 2018 foi

indeferido por esse Colegiado a solicitação de trancamento total do referido aluno e se manteve

matriculado, mas não frequentou as aulas. Considerando que o referido aluno não cumpriu as

exigências expostas na Resolução Complementar no 02/2017, de 04 de Julho de 2017, o aluno será

excluído automaticamente do PCTN no início deste semestre. E de acordo com a Instrução Normativa

11001, de 19/04/2006 - Normas PAPG, em qualquer caso de interrupção definitiva do curso, salvo por

motivo de doença impeditiva, o valor recebido de bolsa deverá ser integralmente restituído à

FAPEMIG. Sendo assim será encaminhada documentação oficial a PRPG/Bolsas para providências

cabíveis. (b) A profa. Cláubia como professora responsável da disciplina ENU877 — Interação da
Radiação com a Matéria em 2018/1 informou que no dia 17 de julho o diário de classe da referida
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disciplina foi fechado conforme estipulado pela PRPG e que no dia 1 de agosto de 2018 a aluna deMestrado Ingredy de Souza Gomes Abel, que foi reprovada na disciplina, solicitou a revisão das
provas substitutiva, segunda e terceira. Esclareceu que avisou aos alunos que tivessem interesse em veras provas, que as mesmas estariam disponíveis, e vários alunos, inclusive a Ingredy, compareceu e viuas suas respectivas provas, seja ela qual for. Pontuou também que a disciplina de "Interação daRadiação da Matéria" é obrigatória e foi seguida estritamente a ementa da mesma. Apesar de estarmos
em um programa de mestrado, no qual se subentende que o aluno busca tornar-se um pesquisador e,
portanto sua principal característica deve ser a autonomia, toda a bibliografia foi disponibilizada e
indicada a mais apropriada a cada um dos temas abordados. O representante discente ressaltou que
conversou com os alunos ingressantes em 2018/1 e informou da importância de tirar dúvidas com os
professores e até se colocou a disposição para ajudar quem precisasse, mas ninguém manifestou
interesse até o momento. A profa. Cláubia destacou que cada professor tem o direito de resolver como
irá avaliar seus alunos. (c) A profa. Cláubia informou que, conforme regulamento do PCTN, aluno de
mestrado deverá apresentar o plano de dissertação no prazo máximo de 6 (seis) meses contados a partir
da data de sua primeira matrícula e que a defesa será no dia 24 de agosto para os alunos ingressantes
em 2018/1. 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 por mim e pelos
membros do Colegiado. Belo Horizonte, 2 de agosto de 2018.

Prof.a Cláubia Pereira Bezerra Lima - Coor enadora

Aline dos Santos Silva — Secretária

Prof.a Maria Auxiliadora Fortini Veloso

Prof. Arno Heeren de Oliveira

Prof.a Antonella Lombardi

Prof. Clarysson Alberto Mello da Silva

Raoni Adão Salviano Jonusan — Representante discente
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ATA DA 446.2 REUNIÃO DE COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
CIÊNCIAS E TÉCNICAS NUCLEARES DA UFMG.

Às nove horas do dia nove de agosto de 2018, reuniu-se o Colegiado do Programa de Pós-Graduação
Ciências e Técnicas Nucleares da UFMG, para reunião extraordinária, na sala 2295 do

ento de Engenharia Nuclear da UFMG, com objetivo de analisar o parecer sobre oDepartam

requerimento de revisão de prova da aluna de mestrado Ingredy de Souza Gome Abel. Sob a
presidência da Coordenadora, ProP. Cláubia Pereira Bezerra Lima, estiveram presentes os professores

Antonella Lombardi Costa, Maria Auxiliadora Fortini Veloso, Clarysson Alberto Mello da Silva e o

Representante discente Raoni Adão Salviano Jonusan. Verificada a existência de quórum, a
coordenadora deu início à sessão. ITEM 1 - REQUERIMENTO DE REVISÃO DE PROVA -

ANÁLISE DE PARECER — A profa. Cláubia esclareceu alguns pontos da resolução 13/2010 que

estabelece normas e procedimentos a serem seguidos em processos de revisão de decisão acadêmica ou

administrativa tomada por autoridade ou órgão da UFMG, como os prazos para pedido de

reconsideração e interposição de recurso e as instâncias pelas quais tramita o processo. A profa.

Cláubia responsável pela disciplina ENU877 — Interação da Radiação com a Matéria em 2018/1

informou que, no dia 1 de agosto de 2018 recebeu um e-mail da aluna de mestrado Ingredy de Souza

Gomes Abel solicitando revisão da segunda prova ocorrida em 7 de junho de 2018, da terceira prova

ocorrida em 5 de julho de 2018 e da prova substitutiva ocorrida em IO de julho de 2018 da referida

disciplina. Pontuou que todos os alunos tiveram acesso às correções das provas, inclusive a requerente.

E ressaltou que conforme art. 18 da resolução 13/2010, no qual o pedido de reconsideração deve ser

realizado até 10 dias após a publicação da informação, e que a data da última avaliação solicitada para

revisão foi em 10 de julho e que a mesma teve acesso à citada prova em 1 1 de julho de 2018, indeferiu

em 2 de agosto o pedido feito pela aluna. A profa Cláubia, presidente da sessão e também professora

responsável da disciplina, informou que irá se retirar da sessão para uma melhor análise do pedido da

aluna e passou a presidência a Subcoordenadora profa. Maria Auxiliadora Fortini Veloso. A profa.
Maria Auxiliadora esclareceu os fatos ocorridos até o momento. Explicou que, em 7 de agosto de 2018

a aluna de mestrado Ingredy de Souza Gomes Abel entregou ao Colegiado o requerimento solicitando
revisão de nota das "avaliações (substitutiva, segunda e terceira)" da disciplina ENU877 — Interação da

Radiação com a Matéria — 2018/1. No mesmo dia, a professora Maria Auxiliadora Fortini Veloso foi
designada pela coordenadora do Programa de Pós-graduação em Ciências e Técnicas Nucleares para
análise e emissão de parecer a respeito da solicitação de revisão de prova. A professora Maria
Auxiliadora solicitou a professora da disciplina ENU877 — Interação da Radiação com a Matéria,
professora Cláubia Pereira Bezena Lima, os critérios utilizados na avaliação dos alunos, para que o
parecer possa ser mais bem fundamentado, pois o requerimento da aluna não auxiliava na análise
porque falta clareza na justificativa. E após receber a resposta da professora Cláubia com os
esclarecimentos detalhados acerca da metodologia de avaliação adotada, concluiu que: Os critérios
adotados para acompanhamento do aprendizado dos alunos foi amplamente divulgado e que os
mesmos tinham liberdade para questionar as notas a eles atribuídas; Os referidos critérios de avaliação
foram cumpridos rigorosamente; O diário de classe foi fechado na data estipulada pela UFMG e
enviado "e-mail" aos alunos avisando do trancamento do mesmo. Após os esclarecimentos a profa.
Maria Auxiliadora expôs seu voto como parecerista. Diante do exposto, considera-se que a aluna teve
acesso a todas as provas, solicitou e obteve a revisão da correção em todas elas. Os documentos
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apresentados comprovam a disponibilidade da profa. Cláubia Pereira em atender as demandas dos
alunos. Portanto, consideram-se exauridas todas as chances de questionamento, posto que, todos os
pleitos da aluna foram avaliados e respondidos. Sendo assim, voto pelo indeferimento do reqUerimento
para revisão das "avaliações (substitutiva, segunda e terceira)" da disciplina ENU877 Interação da
Radiação com a Matéria, encaminhado pela aluna de mestrado Ingredy de Souza Gomes. E colocou
em discussão o assunto. O prof. Clarysson Alberto concordou com o posicionamento da profa. Maria
Auxiliadora e acrescentou que não faz sentido a aluna esperar o fim do semestre para questionar notas.
Logo depois o representante discente se manifestou, concordando também com os professores e
ressaltou que, como a aluna fez o exame especial ela assume a nota que teve e a solicitação de revisão
deveria ter sido do exame especial caso não concordasse com a nota obtida. Após análise dos fatos e
discussão do assunto a profa. Maria Auxiliadora colocou em votação o parecer. E decidiram, por
unanimidade dos presentes, pelo INDEFERIMENTO ao seu requerimento da aluna. 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 por mim e pelos membros do Colegiado.
Belo Horizonte, 9 de agosto de 2018.

Prof.a Maria Auxiliadora Fortini Velos - Sub ordenadora

Aline dos Santos Silva — Secretária

Prof.a Antonella Lombardi Costa

Prof. Clarysson Alberto Mello da Silva

Raoni Adão Salviano Jonusan — Representante discente
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ATA DA 447.a REUNIÃO DE COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM

CIÊNCIAS E TÉCNICAS NUCLEARES DA UFMG.

Ás onze horas do dia onze 

Técnicas 

de setembro 

Nucleares 

de 

da 

2018, 

UFMG, 

reuniu-se 

para reunião 

o Colegiado 

extraordinária, 

do Programa 

na sala 2295 

de Pós-

doGradUaÇãO em Ciências e 

Departamento de Engenharia Nuclear da UFMG, sob a presidência da Coordenadora, Prof. Cláubia

pereira Bezerra Lima. Estiveram presentes os professores Antonella Lombardi Costa, Maria

Auxiliadora Fortini Veloso, Clarysson Alberto Mello da Silva e o Representante discente Raoni Adão

Salviano Jonusan. Verificada a existência de quórum, a Coordenadora deu início à sessão. ITEM 1 —

AI)ROVAÇÃO DAS ATAS 444, 445, 442 e 446 — Após leitura e discussão, as atas 444 e 445 foram

aprovadas por unanimidade e a ata 446 foi aprovada pelos professores Antonella Lombardi 

Pereira

Costa,

Maria Auxiliadora Fortini Veloso e Clarysson Alberto Mello da Silva, e a professora Cláubia 

se absteve. ITEM 2 - APROVAÇÃO DOS ATOS AD REFERENDUM PRATICADOS PELA

cooRDENADORA. (a) Requerimento de Aproveitamento de Estudos - Requerimentos de

aproveitamento de estudos do aluno Wemerson Rocha Ferreira solicitando dispensa de 16 créditos

além da dispensa das disciplinas obrigatórias ENU875 — Fundamentos Teóricos das Transformações

Energéticas e ENU872 Engenharia Nuclear, por ter cursado o mestrado no PCTN. Requerimentos

das alunas Maria Cândida Dourado Pacheco Oliveira e Carla Dias Matos solicitando o aproveitamento

das disciplinas ENU883 — Conceitos em Radiobiologia Aplicada, ENU858 — Aplicação das Radiações

a Energias e Ciências da Terra, ENU862 — Métodos de Análise, ENU856 — Aceleradores de Partículas

Nucleares Aplicadas a Biomédica por terem cursado como disciplina isolada no PCTN. (b)

Requerimento de Credenciamento de Coorientação - Indicação do prof. Clarysson Alberto para a

profa. Telma Cristina Ferreira Fonseca coorientar o aluno de Mestrado Gélio Antônio Oliveira da Silva

Gouveia. Indicação da profa. Telma Cristina Ferreira Fonseca para prof. Tarcísio Passos coorientar a

aluna de Mestrado Ingredy de Souza Gomes Abel. (c) Recredenciamento de Docente - Os

Professores Carlos Eduardo Velasquez Cabrera e Sonia Seger Pereira Mercedes solicitaram seus

respectivos credenciamentos junto ao Programa de Pós-graduação em Ciências e Técnicas Nucleares

da UFMG, com a anuência da chefia do Departamento de Engenharia Nuclear da UFMG em 06 de

agosto de 2018. Conforme Resolução no 01/2014 de 17 de fevereiro de 2014, para atuação no

Programa de Pós-graduação em Ciências e Técnicas Nucleares, doravante denominado de PCTN, o

docente deverá atender, além dos requisitos definidos pelas Normas Gerais de Pós-Graduação da

UFMG e pelo Regulamento do Programa, ao princípio básico e às diretrizes apresentadas na referida

resolução. Após análise do Curriculum Lattes dos professores e verificado o cumprimento dos

requisitos necessários, o Colegiado aprovou por unanimidade os credenciamentos junto ao PCTN. (d)

Liberação de Recurso CAPES/PROAP — Solicitação do prof. Arnaldo Prata de auxilio financeiro

para a aluna de Doutorado Fernanda Guerra participar do "XIII ISSSD — International Symposium on

Solid State Dosimetry", em sua carta de solicitação o referido prof. ressaltou que a aluna Fernanda

Guerra irá apresentar além do seu trabalho mais cinco trabalhos de alunos de mestrado e doutorado do

PCTN, e que os trabalhos apresentados serão convidados para publicação na revista Applied Radiation

and Isotopes, que tem conceito Qualis AI para engenharia II. A profa. Cláubia salientou a importância

da participação do PCTN no evento que irá contribuir para a disseminação da pesquisa realizada no

DePartamento. Após análise foi aprovado o valor total de R$ 5.705,00 para custear passagens, diárias e

inscrição. Solicitação da profa. Maria Ângela de Barros para o pagamento da taxa de publicação do
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artigo do aluno de doutorado Igor Felipe, na revista Ambiente e Água indexada pela Capes. A Profa.
Cláubia reafirmou que publicação de artigos em revistas indexada é um dos requisitos exigidos para
aluno de doutorado realizar a defesa do Exame de Qualificação e posteriormente a defesa da Tese.
Após discussão foi aprovado o pagamento da taxa de publicação no valor total de R$ 750,00. OS atos
Ad referendum foram aprovados por unanimidade. ITEM 3 — ANÁLISE DE PARECER
APROVEITAMENTO DE ESTUDOS - A profa. Maria Auxiliadora detalhou alguns itens sobre
pedidos de aproveitamento de estudos das alunas Maria Cândida Dourado Pacheco Oliveira e Carla
Dias Matos, esclareceu seus pareceres e recomendou que fosse feito o aproveitamento de 08 créditos
por terem cursado na PUC/MG o mestrado profissionalizante em implantodontia. A profa. Cláubia
ressaltou a importância das alunas cursarem as disciplinas ENU877 - Interação da Radiação com a
Matéria (disciplina obrigatória para Ciências das Radiações); e uma disciplina da outra área de
concentração (disciplina exclusiva da área de Energia ou Nuclear). Sendo aprovados os respectivos
requerimentos de aproveitamento de estudos, condicionados a terem que cursar as disciplinas
obrigatórias. ITEM 4 - PROGRAMA DE APOIO A DOUTORANDOS (PADO) E PROGRAMA
DE APOIO A DECENTES COM PERFIL JÚNIOR (PADOC-JR) - A profa. Cláubia informou
que o PADO tem como objetivo apoiar financeiramente a participação de doutorandos para missões
técnicas e apresentação de trabalho em eventos científicos no país e no exterior. A aluna Márcia
Saturnino encaminhou a proposta de candidatura para participar do "23rd Topical Meeting on the
Technolog,' ofFusion Energy (TOFE) " em Orlando, de 11-15 Novembro de 2018. E o aluno Matheus
Mingote encaminhou a proposta para realizar visita técnicas nas Universidades de Goiás e Campinas.
Após discussão e análise dos curricula dos alunos e dos critérios de avaliação do PADO, sendo
aprovada a indicação da proposta da aluna Márcia Saturnino para concorrer à participação de evento
no exterior e a indicação da proposta do aluno Matheus Mingote para visita técnica no país. A profa.
Cláubia informou que, quanto ao PADOC-JR, tem como objetivo apoiar financeiramente a
participação de docentes com perfil júnior para apresentação de trabalho em eventos científicos no país
e no exterior. E o professor Carlos Eduardo Velasquez enviou a proposta para participar do "6th
international conference on NUclear and Renewable Energy Resources (NURER2018)" na Coreia do
Sul de 30 de setembro a 03 de outubro de 2018. O Congresso ao qual se solicita sua participação é um
congresso clássico, bianual, da área de desenvolvimento da pesquisa, no qual já participou com
bolsista PNPD e como aluno de doutorado em duas edições anteriores, que resultaram sempre na
publicação de artigos em revistas indexadas no QUALIS como Al. Em cada uma das edições
anteriores foram sempre apresentados dois trabalhos orais, e todos foram escolhidos para serem
submetidos à revista e posteriormente publicados. Foi analisado o currículo do referido professor e

alcançando pontuação máxima nos critérios de avaliação do PADOC-JR. Sendo aprovada sua

indicação para participar de evento internacional. 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 por mim e pelos membros do Colegiado. Belo Hori onte, 1 1 de setembro de 2018.

Prof.a Cláubia Pereira Bezerra Lima - Coor nadora

Aline dos Santos Silva — Secretária

Prof.a Maria Auxiliadora Fortini Velos
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Prof. Alberto Mello da Silva
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ATA DA 448a REUNIÃO DE COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
CIÊNCIAS E TÉCNICAS NUCLEARES DA UFMG/ COMISSÃO RECEPTORA E
ESCRUTINADORA.

No dia dezoito de setembro de 2018, na secretaria do Colegiado de Pós-graduação em Ciências e

Técnicas Nucleares do Departamento de Engenharia Nuclear da Escola de Engenharia da UFMG, foi

realizada a eleição para Coordenador e Subcoordenador do Colegiado do Programa de PÓS-Graduação

em Ciências e Técnicas Nucleares conforme convocação do Sr. Diretor da Escola de Engenharia da

UFMG, Prof. Cícero Murta Diniz Starling, através do Edital n. 0 050/2018. Compareceram para a

votação os professores: Antonella Lombardi Costa, Cláubia Pereira Bezerra Lima, Maria Auxiliadora

Fortini Veloso, Arno Heeren de Oliveira, Clarysson Alberto Mello da Silva e Telma Cristina Ferreira

Fonseca. Houve apenas 1 (uma) chapa inscrita, composta pelos professores Clarysson Alberto Mello

da Silva e Cláubia Pereira Bezerra Lima, respectivamente, para os cargos de Coordenador e

Subcoordenadora. No dia dezenove de setembro de 2018, a Comissão Receptora e Escrutinadora,

composta por Aline dos Santos Silva, Carlos Eduardo Velasquez Cabrera e Tarcísio Passos Ribeiro de

Campos, efetuou a apuração dos votos, com o seguinte resultado: Votos Válidos: 6 (seis); Votos

Brancos: 0 (zero); Votos Nulos: 0 (zero); Total de Votos: 6 (seis). Portanto, os eleitores elegeram, por

maioria absoluta, os candidatos da chapa única, Prof. Clarysson Alberto Mello da Silva e Prof.a

Cláubia Pereira Bezerra Lima, respectivamente, aos cargos de Coordenador e de Subcoordenadora, por

um período de 2 (dois) anos, contados a partir da publicação no Diário Oficial da União. E, para

constar, foi lavrada a presente ata que segue assinada pela Comissão Apuradora. Belo Horizonte, 19 de

setembro de 2018.

Aline dos Santos Silva - Secretária

Prof. Carlos Eduardo Velasquez Cabrera

Prof. Tarcísio Passos Ribeiro de Campos
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ATA DA 449.a REUNIÃO DE COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM

clÊNCIAS E TÉCNICAS NUCLEARES DA UFMG.

Às treze horas e trinta minutos do dia cinco de outubro de 2018, reuniu-se o Colegiado do Programa de

pós_Graduação em Ciências e Técnicas Nucleares da UFMG e, considerando a importância do

assunto, também foram convocados os demais professores do Departamento de Engenharia Nuclear

efetivos da UFMG, na sala 2295 do Departamento de Engenharia Nuclear da UFMG, sob a presidência

da coordenadora, ProP. Cláubia Pereira Bezerra Lima. Estiveram presentes os professores Antonella

Lombardi Costa, Maria Auxiliadora Fortini Veloso, Clarysson Alberto Mello da Silva, profa. Telma

Cristina Ferreira Fonseca, Prof. Carlos Eduardo Velasquez Cabrera, Profa. Sonia Seger Pereira

Mercedes, Prof. Tarcísio Passos Ribeiro de Campos e o Representante discente Raoni Adão Salviano

Jonusan. Verificada a existência de quórum, a Coordenadora deu início à sessão com pauta única.

pROGRXMA INSTITUCIONAL DE INTERNACIONALIZAÇÃO - Capes-Pr1nt- EDITAL no.

41/2017. A profa. Cláubia informou que o Edital no. 41/2017 visa à seleção de projetos institucionais

de internacionalização de instituições de ensino superior ou instituto de pesquisa que tenham

programas de pós-graduação recomendados pela Capes. Com o objetivo de fomentar a construção, a

implementação e a consolidação de planos estratégicos de internacionalização das instituições;

Estimular a formação de redes de pesquisas internacionais; Ampliar as ações de apoio à

internacionalização na pós-graduação; promover a mobilidade de docentes e discentes; Fomentar a

transformação das instituições em um ambiente internacional e Integrar outras ações de fomento da

Capes ao esforço de internacionalização. A profa. Cláubia ressaltou que o PCTN não poderá concorrer

em outros editais semelhantes, da agência de fomento CAPES, como por exemplo, para doutorado

sanduíche. Em seguida, fez apresentação dos pontos tratados em reunião com os coordenadores de

PPGs Stricto Sensu junto a Pro-reitoria de Pós-graduação no dia 2 de outubro de 2018. Detalhou o

Histórico do Projeto, o Grupo Gestor do PrInt/UFMG e suas atribuições, o Resultado CAPES para o

PrInt/UFMG, os itens financiáveis, e as universidades participantes e informou que haverá um

seminário de Lançamento do PrInt/UFMG nos dias 19 a 23 de novembro de 2018. Após os

esclarecimentos, a profa. Cláubia informou que será necessário enviar até o dia 11 de outubro de 2018

o formulário confirmando as áreas de participação do PCTN. Conjuntamente, os professores decidiram

pela participação no Tema 1 — Projetos: Energia; Mudanças Climáticas; Sustentabilidade de Cidades e

Territórios e Recursos Naturais com ênfase em biodiversidade e meio ambiente e no Tema 2 —

Projetos: Biotecnologia e Ciências básicas e suas aplicações. Após discussão foi aprovado a indicação

dos professores Carlos Eduardo Velasquez e Sonia Seger Pereira para serem os representantes do

Tema 1 e seus Projetos e os professores Tarcísio Passos Ribeiro de Campos e Telma Cristina Ferreira

Fonseca para serem os representantes do Tema 2 e seus Projetos. A profa. Cláubia salientou a

importância do comprometimento de todos no projeto. Após análise do assunto todos os pontos em

discussão foram aprovados por unanimidade pela assembleia ampliada. 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 por mim e por todos os participantes da reunião. Belo

Horizonte, 5 de outubro de 2018.

Prof.a Cláubia Pereira Bezerra Lima - Presidente
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ATA DA 450.a REUNIÃO DE COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
clÊNCIAS E TÉCNICAS NUCLEARES DA UFMG.

Às quinze horas do dia vinte e dois de outubro de 2018, reuniu-se o Colegiado do Programa de Pós-
GraduaÇãO em Ciências e Técnicas Nucleares da UFMG e, sob a presidência da Coordenadora, Prof.a.
Cláubia pereira Bezerra Lima. Estiveram presentes os professores Antonella Lombardi Costa, Maria
Auxiliadora Fortini Veloso, Clarysson Alberto Mello da Silva, Telma Cristina Ferreira Fonseca, Arno
Heeren de Oliveira e o Representante discente Raoni Adão Salviano Jonusan. Verificada a existência
de quórum, a Coordenadora deu início à sessão. ITEM 1 — INFORMES. A professora Cláubia
informoU que foram eleitos para a Coordenação do PCTN os professores Clarysson Alberto e Cláubia
pereira para os cargos de coordenador e subcoordenadora respectivamente, para gestão 2018 a 2020.
ITEM 2 - APROVAÇÃO DAS ATAS 447, 448 e 449 — Após leitura e discussão, as atas foram
aprovadas por unanimidade. ITEM 3 - APROVAÇÃO DOS ATOS AD REFERENDUM
pluTICADOS PELA COORDENADORA. Indicação do Prof. Arnaldo Prata Mourão Filho para a
Dra. Thêssa Cristina Alonso coorientar o aluno de mestrado Caio Fernando Teixeira Portela. ITEM 4

_ LICENÇA MATERNIDADE. Solicitação da aluna de Mestrado Welen Nunes de Lima, de licença

maternidade. A profa. Cláubia lembrou que é direito das alunas a licença maternidade por quatro
meses, recebendo normalmente a bolsa de estudos e prorrogando o prazo para defesa por igual
período. A solicitação foi aprovada por unanimidade e a aluna deverá voltar as suas atividades em

janeiro de 2019. ITEM5 -EDITAL DE SELEÇÃO -MESTRADO E DOUTORADO. Foi

discutida a manutenção da forma de avaliação dos candidatos ao curso de mestrado, a profa. Cláubia

sugeriu que os artigos fossem disponibilizados no dia da apresentação para avaliar se os candidatos

realmente conseguem interpretar o artigo selecionado. A profa. Telma Cristina levantou a

possibilidade de voltar a ter prova escrita. A profa. Antonella concordou com a profa. Telma e

acrescentou que a prova poderia ser por área. Já o prof. Clarysson Alberto apresentou a ideia de um

plano de dissertação para os candidatos ao mestrado, no formato dos candidatos ao doutorado. A profa.

Cláubia também questionou a avaliação do histórico escolar dos candidatos ao mestrado e doutorado,

levando em consideração a área de formação e instituição de ensino dos candidatos. Após análise e

discussão do assunto foi aprovado que todos os pontos ressaltados seriam avaliados na próxima

reunião do Colegiado. ITEM 6 - OFERTA DE DISCIPLINAS 2019/1. A profa. Cláubia perguntou

ao representante discente qual a demanda dos alunos regulares para o primeiro semestre de 2019. O

representante informou que nem todos os alunos se manifestaram e expôs as disciplinas solicitadas.

Foi feita a análise e avaliação das disciplinas ofertadas para 2019/1 considerando a demanda dos

alunos veteranos regulares e os novos alunos do processo seletivo. Sendo aprovada a oferta as

seguintes disciplinas: ENU872 — Engenharia Nuclear, ENU877 - Interação da Radiação com a Matéria,

ENU827 — Radioproteção, ENU825 — Física De Reatores I, ENU840 - Instrumentação Nuclear, ENU862 —

Métodos de Análise, ENU858 — Aplicações Das Radiações A Engenharia e Ciências Da Terra, ENU845 —

Segurança De Instalações Nucleares, ENU876 - Estágio Docência, ENU888 - Estágio Docência II, ENU856 —

Aceleradores de Partículas Nucleares Aplicada a Biomédica, ENU871 — Metodologia E Modelos De

Planejamento Energético, ENU866 - Tópicos Especiais em Aplicações das Radiações, ENU867 - Tópicos

Especiais em Instrumentação Nuclear, ENU870 — Tópicos Especiais Em Planejamento Energético, ENU875 —

Fundamentos Téoricos Das Transformações Energéticas, ENU887 — Radiações Aplicadas a Biomédica,

ENU844 — Recursos Energéticos, ENU885 — Recursos E Tecnologia Da Energia, ENU865 — Termoidraulica De

Nucleares. ITEM 7 - APROVAÇÃO REGULAMENTO E RESOLUÇÕES PCTN. A

Profa. Cláubia informou que, foram realizados ajustes nas resoluções analisadas em reunião anterior.

Após leitura e discussão, as resoluções de no 01/2018 a 05/2018 foram aprovadas 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 por mim e por todos os

palticipantes da reunião. Belo Horizonte, 22 de outubro de 2018.
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ATA DA 451.a REUNIÃO DE COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM

CIÊNCIAS E TÉCNICAS NUCLEARES DA UFMG.

Às onze horas do primeiro 

Técnicas 

de novembro 

Nucleares 

de 

da 

2018, 

UFMG 

reuniu-se 

e, sob a 

o 

presidência 

Colegiado 

do 

do 

Coordenador, 

Programa de 

Prof.

Pós-

Graduação em Ciências e 

Clarysson Alberto Mello da Silva. Estiveram presentes os professores Antonella Lombardi Costa,

Maria Auxiliadora Fortini Veloso, Telma Cristina Ferreira Fonseca, Arno Heeren de Oliveira e o

suplente do Representante discente Bruno da Silva Melo. Verificada a existência de quórum, o

coordenador deu início à sessão com pauta única. ITEM ÚNICO - SELEÇÃO 2019. O prof.

Clarysson Alberto informou que foram realizadas as modificações nos editais de seleção 2019

considerando os pontos levantados na última reunião. Após leitura do edital o prof. Clarysson ressaltou

as mudanças, para o Doutorado e o Mestrado que não será mais avaliado o histórico escolar.

Permanecendo as seguintes etapas para o Doutorado: 1 a Etapa: avaliação de curriculum vitae; 2a Etapa:

avaliação do plano de tese; 3a Etapa: defesa oral do plano de tese. Para o Mestrado será: 1 a Etapa -

prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório, que representará 

da sub-área 

70% na 

escolhida. 

composição 

2a Etapa 

da nota
-

final. Esta avaliação estará relacionada a um artigo científico 

avaliação de curriculum vitae, de caráter eliminatório e classificatório, que representará 30% na

composição da nota final. O prof. Clarysson colocou em votação as modificações sugeridas para o

edital de seleção 2019 e após discussão do assunto foi aprovada por unanimidade às alterações no

edital. 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 por mim e por todos os

participantes da reunião. Belo Horizonte, 1 de novembro de 2018.

Prof. Clarysson Alberto Mello da Silva - Presidente

Aline dos Santos Silva — Secretária

Prof.a Maria Auxiliadora Fortini Veloso

Prof.a Antonella Lombardi Costa

Prof. Arno Heeren de Oliveira

Prof.a Telma Cristina Ferreira Fonseca
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Bruno da Silva Melo — Representante discente (Suplente)



Programa de Pós-Graduaçao em Ciências e Nucleares — PCTN

UFIIIG
Departamento de Engenharia Nuclear — Bloco 4 - Escola de Engenharia

Av. Antôniocarlos, 6627, Belo Horizonte-MG - CEP: 31.270-901
www.cctn.nuclear.ufmg.br

UNIVERSIDADE FEDER E-mail: poscctn@nuclear.ufmg.br Fone: (31) 3409-6666
DE MINAS GERAIS

NGE

ANOS

1511 - 2011

ATA DA 452.2 REUNIÃO DE COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
CIÊNCIAS E TÉCNICAS NUCLEARES DA UFMG.

Às nove horas do dia t reze de dezembro de 2018, reuniu-se o Colegiado do Programa de Pós-
Graduação em Ciências e Técnicas Nucleares da UFMG e, sob a presidência do Coordenador, Prof.
Clarysson Alberto Mello da Silva. Estiveram presentes os professores Antonella Lombardi Costa,
Maria Auxiliadora Fortini Veloso, Telma Cristina Ferreira Fonseca, e o Representante discente Raoni
Adão Salviano Jonusan. Verificada a existência de quórum, o Coordenador deu início à sessão. ITEM
1 — APROVAÇÃO DAS ATAS 450 e 451 — Após leitura e discussão, as atas foram aprovadas por
unanimidade. ITEM 2 - APROVAÇÃO DOS ATOS AD REFERENDUM PRATICADOS PELO
COORDENADOR. (a) Indicação da Dra. Maria Ângela de Barros Correia Menezes para profa.
Taciana Toledo de Almeida Albuquerque coorientar o aluno de doutorado Igor Felipe Silva Moura. (b)
Indicação da profa. Antonella Lombardi Costa para a transferência da orientação do aluno de mestrado
Otávio Grassi Gonçalves para a profa. Sonia Seger Pereira Mercedes, a qual tem total interface com o
tema de trabalho do referido aluno e poderá auxiliá-lo no prosseguimento da dissertação. (c)
Solicitação do prof. Tarcísio Passos para prorrogação do prazo para defesa de tese dos alunos Viviane

Vitória Bento Braga e Carlos Julio Montaño Valencia por mais quatro meses, além de solicitar a
prorrogação do prazo para defesa de dissertação da aluna de mestrado Elsa Bifano Pimenta por mais
um mês. Solicitação da orientadora Maria Ângela de Barros Correia Menezes para prorrogação do
prazo de defesa de tese dos alunos de doutorado Wellington Ferrari Silva e Rodrigo Reis Moura por
mais um mês. Solicitação da profa. Antonella Lombardi Costa para prorrogação do prazo de defesa de

tese do aluno Leonardo Barrouin Melo por mais seis meses. Solicitação da Profa. Maria Auxiliadora
Fortini Veloso para prorrogação do prazo de defesa do aluno de mestrado Warley Ferreira Felix por

mais três meses. Solicitação do Prof. Arno Heeren de Oliveira para prorrogação do prazo de defesa de

dissertação do aluno Bruno da Silva Melo por mais três meses. Solicitação da profa. Cláubia Pereira

Bezerra Lima para prorrogação da defesa de tese do aluno Victor Faria de Castro por mais quatro

meses. Todos os atos Ad referendum foram aprovados por unanimidade. ITEM 3 — LICENÇA

MATERNIDADE. Solicitação da aluna de doutorado, Camilla Gonçalves Bof Silva, de licença

maternidade. Consta da solicitação a certidão de nascimento da prole e foi observado que estaria perto

de completar um ano de idade. Após análise e discussão o Colegiado optou por verificar se aluna ainda

teria direito à licença, ficando condicionada a aprovação do pedido ou o indeferimento nos

trata a lei. ITEM 4 - RENOVAÇÃO DE REGISTRO PÓS-DOUTORAL - Solicitação de

Renovação de Registro Pós-doutoral dos seguintes residentes Janine Muniz Toledo, Patrícia Amélia de

Lima Reis, Glaucia Danielle Leirose da Silva, Celso Vieira Lima, Thiago César de Oliveira e

Rochkhudson Batista de Faria. Conforme normas do PCTN, todos os residentes devem publicar pelo

menos um artigo no período vigente da residência. Após análise dos documentos apresentados pelos

residentes foram aprovadas as renovações dos registros, exceto, dos residentes Thiago César e

Rochkhudson Faria, por não terem apresentado a publicação, a renovação estará condicionada a

entrega do aceito em até cinco meses. ITEM 5 - RECREDENCIAMENTO DE DOCENTE.

Solicitação de recredenciamento dos seguintes docentes: Arno Heeren de Oliveira, Tarcísio Passos

Ribeiro de Campos, Cláubia Pereira Bezerra Lima e Clarysson Alberto Mello da Silva. Após análise

das solicitações e verificação que os docentes atendem às exigências da resolução que estabelece os

critérios para credenciamento e recredenciamento de docentes no PCTN, foram aprovados por

unanimidade os recredenciamentos. ITEM 6 - ANÁLISE DE PARECER - CREDENCIAMENTO

DE DOCENTE PERMANENTE PCTN. Prof. Clarysson informou que o Programa dispõe de duas

vagas para docente permanente e que recebeu a documentação dos seguintes doutores interessados:

Adriana de Souza Medeiros Batista; Lucas Paixão Reis; Luciana Batista Nogueira; Luciene das Graças IO

Mota; Priscila do Carmo Santana e Talita de Oliveira Santos. Informou também que, para facilitar a

decisão do Colegiado, no uso de suas atribuições regulamentares, resolveu designar a professora
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cláubia pereira Bezerra Lima, para análise e emissão de parecer a respeito das solicitações de

c
Edenciamento de docentes permanentes do PCTN, considerando a resolução no 01/2014 que

Estabelece critérios para credenciamento e recredenciamento de docentes no Programa de Pós-
graduação em Ciências e Técnicas Nucleares da Escola de Engenharia da UFMG. A profa. Cláubia foi
convocada para esclarecimentos. A referida profa. detalhou seu parecer e justificou que após análise da
documentaÇãO apresentada pelos interessados, os solicitantes que cumpriram com os requisitos
mínimos da resolução citada acima foram, em ordem alfabética: André Augusto Campagnole dos
Santos; Adriana de Souza Medeiros Batista e Talita de Oliveira Santos. Entretanto, considerando o
item I do Art. 10 da citada resolução, existem apenas duas vagas para professor permanente, cabendo
assim uma análise mais restrita para classificação dos mesmos. Para auxiliar a análise, foram
considerados itens importantes que podem impactar na avaliação dos consultores da CAPES, visto que
o está credenciando professores permanentes no meio do período de avaliação da CAPES:
interação com o programa através de coorientações, publicações conjuntas e inserção em linhas de
pesquisa do programa. Todos os classificados cumprem com estes requisitos. Os solicitantes que
cumpriram com a produção mínima solicitada, foram assim classificados por ordem decrescente de
pontuação: André Augusto Campagnole dos Santos; Adriana de Souza Medeiros Batista e Talita de

Oliveira Santos. Sendo assim a profa. é favorável , s.m.j., pela aprovação do credenciamento dos
seguintes solicitantes, em ordem decrescente de classificação: André Augusto Campagnole dos Santos
(mestrado e doutorado); Adriana de Souza Medeiros Batista (mestrado). Ressaltou ainda que seria
muito importante para o Programa a continuidade da colaboração com todos os solicitantes e seria,
portanto primordial a manifestação explícita da continuidade desta colaboração seja através de

coorientações, participações em projetos de pesquisa, bem como publicações conjuntas. A profa.

Cláubia se retirou. O prof. Clarysson colocou em votação e, por unanimidade, foi aprovado o

credenciamento dos doutores: André Augusto Campagnole dos Santos e Adriana de Souza Medeiros

Batista. 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 por mim e por todos os

participantes da reunião. Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2018.

Prof. Clarysson Alberto Mello da Silva - Presidente

Aline dos Santos Silva — Secretária

Prof.a Maria Auxiliadora Fortini Veloso

Prof.a Antonella Lombardi Costa

Prof.a Telma Cristina Ferreira Fonseca

Raoni Adão Salviano Jonusan — Representante discente


