
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA NUCLEAR

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS E TÉCNICAS NUCLEARES

ATA DA 368a. REUNIÃO DE COLEGIADO DE COORDENAÇÃO DIDÁTICA DO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS E TÉCNICAS NUCLEARES -

PCTN
Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de 2011, às 14:00 horas, reuniu-

se o Colegiado de Coordenação Didática do Programa de Pós-Graduação em

Ciências e Técnicas Nucleares, na sala de reuniões no. 2295, do Departamento de

Engenharia Nuclear, Anexo PCA 1 — Escola de Engenharia, no Campus Pampulha

a UFMG. Preside a sessão, a Coordenadora do PCTN, Prof.a Dr. a Cláubia Pereira

Bezerra de Lima, que conta com os demais membros de Colegiado presentes,
o Prof.

Prof.a Dr.a Maria Auxiliadora fortini Veloso — Sub-coordenadora do PCT N, 

Dr. Arno Heeren de Oliveira, o Prof. Dr. Tarcísio Passos Ribeiro de Campos e a

representante discente, Blanda Alves Donanzam. Verificando a existência de

quorum regulamentar, deu-se início à reunião com a seguinte com a seguinte
0

pauta: 1)Análise do item "j" do parágrafo II, do Edital Seleção 2011/1 
Semestre — Mestrado e Doutorado, sobre o qual o motivo da discussão teve

como fundo, a apresentação, por alguns candidatos, de exames de proficiência

emitidos por instituições, que não aquelas que constam do mencionado edital. A

Coordenadora frisa que é de exclusiva responsabilidade do candidato, o pleno
conhecimento das condições do edital e que, portanto, tendo em vista alguns
casos de não cumprimento às exigências previstas, decidiu acionar o Colegiado
para deliberar sobre o assunto do deferimento dessas inscrições a este edital de
seleção. Segundo a Coordenadora, deferir a inscrição de candidato que não
atenda, rigorosamente, o que preconiza as regras do edital, poderia incorrer no
fato ou possibilidade de, algum candidato que se sentir prejudicado, fazer valer a
nulidade do processo seletivo. Logo, a votação sobre o deferimento ou não de
exames de proficiência emitidos por instituições, que não aquelas que constam do
edital, obteve o seguinte resultado: Três votos a favor (do Prof. Dr, Tarcísio
Passos Ribeiro de Campos, do Prof. Dr. Arno Heeren de Oliveira e da
representante discente, Blanda Alves Donanzam) e dois votos contra (da Prof. a

Dr. a Cláubia Pereira Bezerra Lima e da Prof.a Dr. a Maria Auxiliadora Fortini
Veloso). Portanto, o resultado culminou com a aceitação de candidatos ao
processo seletivo 1/2011 que apresentaram certificados de aprovação em exames
de proficiência obtidos por instituições, que não as que constam do edital 1/2011.
Após, o Prof. Dr. Tarcísio Passos Ribeiro de Campos solicita que conste am ata,
que a divulgação tardia do edital prejudicou o acesso dos candidatos ao exame de
proficiência da FALE/CENEX/UFMG, momento em que a Coordenadora também
solicitou constar em ata, que as instituições mencionadas em edital tinham sido,
previamente divulgadas, antes mesmo da divulgação do edital (desde 09 de junho
de 2010). A Coordenadora solicita que conste em ata, também, que quando
assumiu a Coordenação do PCTN, os procedimentos para a confecção do edital já
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haviam sido iniciados. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e, para
constar, eu, Vanderlei Augusto da Silva, Secretário Administrativo de Colegiado de
Coordenação Didática do Programa de Pós-Graduação em Ciências e Técnicas
Nucleares, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por mim e pelos
Membros de Colegiaqo, presentes. Belo Horizonte, 02 de fevereiro de 2011.

rof.a Dr.a Cláubia Pereira Bezerra Lima — Coordenadora do PCTN

Prof.a Dr a Maria Auxiliad ra Fortini Veloso — Subcoordenadora do PCTN

Prof. DL Tarcísi P ssos d pos

Prof Dr. de Oliv

a Alves Donanzam — Repres ante disce e

Van rlei Augusto da Silva — Secretário Administrativo
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ATA DA 369a REUNIÃO DE COLEGIADO DE COORDENAÇÃO DIDÁTICA DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS E TÉCNICAS
NUCLEARES - PROCESSO DE SELEÇÃO DE ALUNOS AO PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS E TÉCNICAS NUCLEARES, REFERENTE
AO 1 0 SEMESTRE DE 2011 - MESTRADO/ DOUTORADO.
Do dia 07 a 11 de fevereiro do ano de 2011, ocorreu o processo de seleção de candidatos
para Programa de Pós-Graduação em Ciências e Técnicas Nucleares, para ingresso no
primeiro semestre do mesmo ano, nos níveis Mestrado e Doutorado. A comissão
examinadora foi composta pelos professores: Claubia Pereira Bezerra Lima
(coordenadora), Maria Auxiliadora Fortini Veloso (subcoordenadora), Arno Heeren de
Oliveira e Tarcísio Passos Ribeiro de Campos. Todos os candidatos inscritos tiveram seu
pedido de inscrição deferido pelo Colegiado do programa. Participaram do processo
seletivo 14 (quatorze) candidatos ao Mestrado, com I (uma) desistência (Rafael Henrique
Moutinho de Castro), e 1 1 (onze) ao Doutorado. Na seqüência, foram aplicadas as provas
de Conhecimentos Específicos para ambos os níveis, nas quais, 6 (seis) candidatos ao
Mestrado e 6 (seis) candidatos ao Doutorado foram eliminados.

Prova de Conhecimentos Es ecíficos — Processo de Sele ão 2011/1 0 — Nível Mestrado
CANDIDATOS APROVADOS

Evelise Gomes Lara

Sandro Ro er Boschetti
Amanda Luzia da Silva
Rochkhudson Batista de Faria
André Lima de Souza Castro
Carlos Eduardo Velasquez
Cabrera

Geraldo Porto de Araú•o

IDENTIFICA Ao NOTAS
70/EE

12/E4

99/KK

16/J12

25J27

23121

04/M7

79,8

73,2

70,2

70,3

83,3

70,2

74,7
Prova de Conhecimentos Es ecíficos — Processo de Sele ão 2011/1 0 — Nível Mestrado

CANDIDATOS ELIMINADOS NOTAS IDENTIFICA Ao
Camila Guimarães Severo
Cabral Mendes
Lí ia Santana de Faria
Kênia Soares de Souza
Camila Cristina Neves de
Carvalho

André Cavalcanti Carneiro
Maria das Gr as Viana Ferreira

54,30

44,70

56,50

46,00

40,00

47,50
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Prova de Conhecimentos Es ecíficos — Processo de Sele ão 2011/1 0— Nível Doutorado

CANDIDATOS APROVADOS IDENTIFICA AO NOTAS

Maurcio Gilberti 21H17

Ivna Oliveira Mororó 27K40

Talita de Oliveira Alves 9D7

Gabriel Guimarães Severo 64D2

Daniel de Almeida Magalhães
Cam lina 56E11

84,2

61,3

66,3

63,3

60,4

Prova de Conhecimentos Es ecíficos — Processo de Sele ão 2011/10 — Nível Doutorado

CANDIDATOS ELIMINADOS

Marluce Teixeira Andrade

ueiroz

Lucas Paixão Reis

Francisco António Brandão

Júnior

CANDIDATOS ELIMINADOS

Francisco Alves Guimarães

Walquírio Ronaldo Andrada

Lavorado

Thessa Cristina Alonso

IDENTIFICA

29L36

6C15

18G5

IDENTIFICA AO

91cc

IN3

24115

NOTAS

27,90

56,70

38,80

NOTAS

32,50

18,30

25,00

Finalmente, os candidatos aprovados na Prova de Conhecimentos Específicos foram

submetidos às Etapas de Avaliação de Histórico Escolar, Curriculum Vitae e Plano de

Tese (aos candidatos ao Doutorado), bem como à defesa oral do Plano de Tese

(candidatos ao Doutorado), culminando no Resultado Final do Processo Seletivo,

conforme lista dos aprovados no quadro, abaixo, e amplamente divulgada em
conformidade com o Edital de Seleção.

Resultado Final —Processo de Sele ão 2011/1 0 — Nível Mestrado

CANDIDATOS APROVADOS TOTAL

Evelise Gomes Lara

Sandro Ro er Boschetti

Amanda Luzia da Silva

Rochkhudson Batista de Faria

André Lima de Souza Castro

Carlos Eduardo Velas uez Cabrera

Geraldo Porto de Araú'o

78,04

78,25
74,53

74,14

81,92

77,28

75,74

Resultado Final —Processo de Sele ão 2011/1 0 — Nível Doutorado

CANDIDATOS APROVADOS

Maurcio Gilberti
Ivna Oliveira Mororó
Talita de Oliveira Alves
Gabriel Guimarães Severo
Daniel de Almeida Ma alhães Cam olina
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TOTAL

81,70
74,45

79,27

68,62
74,68



Portanto, a Comissão solicita que se registre e que se cumpra o resultado final,

referendado pelo Colegiado do programa em 1 1 de fevereiro de 2011, e seja tomada, por

parte da Secretaria de Colegiado, as providências cabíveis quanto ao registro acadêmico e

as matrículas dos candidatos aprovados. Como Secretário de Colegiado do Programa de

Pós-Graduação, lavrei a presente ata que segue assinada por mim e pelos membros da

Comissão Examinadora. Belo Horizonte, 11 de fevereiro de 2011.

91

Prof.a .a Cláubia Pereira Bezerra Lima

Prof. Tarcísio Pas o Ribeir e Campos.

ProP. M •a Auxiliadora Fortini so

Prof. o Heeren de Oliveira

Sec tário de Colegiado — Vanderlei Augusto da Silva
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ATA DA 370a REUNIÃO DE COLEGIADO DE COORDENAÇÃO DIDÁTICA DO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS E TÉCNICAS

NUCLEARES - PCTN, CARÁTER EXTRAORDINÁRIO, VISANDO DEFINIÇÃO

DE ALOCAÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS CONCEDIDAS PELA CAPES -

NÍVEIS MESTRADO E DOUTORADO.

No dia 02 de junho do ano de 2011, a Sub-coordenadora do Programa de Pós-Graduação,

Prof.a Maria Auxiliadora Fortini Veloso, convocou, em caráter extraordinário, os

membros de Colegiado do PCTN para acordar a alocação de duas bolsas de estudos

concedidas pela Agência de Fomento CAPES, sendo uma para o mestrado e uma para o

doutorado. Participaram da reunião os Professores, Tarcísio Passos Ribeiro de Campos,

Arno Heeren de Oliveira e a representante discente, Carla Pereira Ricardo, ensejando em

suficiente quorum regulamentar. Ausência justificada da Prof.a Cláubia Pereira Bezerra

Lima pela missão de trabalho na Universidade Politécnica de Valência. Dando início às

atividades, a Sub-coordenadora informou aos membros presentes que o motivo da

convocação da reunião é o de apresentar os alunos, João Paulo Macena Muniz Vieira e

Wagner Leite Araújo, respectivamente, bolsistas de mestrado e de doutorado da Agência

de Fomento FAPEMIG —, para que sejam remanejados à Agência de Fomento CAPES,

acrescentando que tal mobilidade é indispensável à garantia das cotas de bolsas

concedidas ao Programa, por essa Agência. A Sub-coordenadora informou, também, que

o prazo para a o cadastramento desses bolsistas na CAPES findaria no dia seguinte,

portanto, em 03 de junho de 2011, e que a possibilidade de remanejamento colocada

preservaria as cotas de bolsas FAPEMIG para oferta 'a alunos que ingressarão no 2.0

semestre de 2011. A Sub-coordenadora frisou aos membros presentes na reunião a

importância da preservação das cotas de bolsas concedidas para o Programa e solicitou a

compreensão de todos para que o remanejamento proposto fosse aprovado. Dada a

palavra aos demais membros, o Prof. Tarcísio Passos Ribeiro de Campos sugeriu que o

aluno de doutorado, Renan Oliveira da Cunha, fosse submetido ao remanejamento e

argumentou que já houve casos em que, mudanças de bolsistas entre Agências de

Fomento, os fizeram ficar sem recebimento da bolsa no mês seguinte. A Sub-

coordenadora informou ao Prof. Tarcísio Passos Ribeiro de Campos que o aluno por ele

citado, não pertencia mais ao CNPq, e sim, à CAPES, e que os alunos sugeridos por ela,

não esbarravam na questão de vínculo empregatício, fator proibitivo à concessão de bolsa

a alunos nessa condição. A representante discente solicitou a palavra, e perguntou o que

os alunos achavam da mudança de Agência de Fomento. A Sub-coordenadora explicou

que intervenções dessa natureza sempre têm, por fim, garantir a boa condução gestora do

PCTN, além de manter os interesses dos alunos, e que o Colegiado possui a prerrogativa

para decidir sobre as questões inerentes às bolsas de estudos. A discente perguntou,

também, sobre a possibilidade de os alunos bolsistas REUNI retornarem à

CAPES/Demanda social, ex-CAPES/PROF. A Sub-coordenadora explicou, então, que

esses já pertencem à CAPES e que, caso suas bolsas fossem canceladas sem a devida

substituição, o PCTN as perderia. Diante do impasse, o Prof. Arno Heeren de Oliveira,

informou que o aluno de doutorado, Gabriel Guimarães Severo, estava sem bolsa e que

poderia receber a cota de bolsa provisoriamente. Como não havia problemas em relação

ao remanejamento do aluno de mestrado, bolsista da
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FAPEMIG, João Paulo Macena Muniz Vieira, e com a solução para a pendência da bolsa

de doutorado, com o direcionamento dessa para o aluno, Gabriel Guimarães Severo, o

Colegiado aprovou, por unanimidade, a atribuição das bolsas concedidas pela CAPES,

níveis mestrado e doutorado, respectivamente, para os alunos, João Paulo Macena Muniz

Vieira e Gabriel Guimarães Severo. Nada mais havendo a tratar, a Sub-coordenadora,

Prof.a Maria Auxiliadora Fortini Veloso, encerrou a sessão. E, para constar, eu Vanderlei

Augusto da Silva, Secretário de Colegiado deste Programa de Pós-Graduação, lavrei a

presente ata que segue assinada por mim e pelos membros de Colegiado. Belo Horizonte,

02 de junho de 2011.

ProP. Dr.a aria Auxiliadora Fofiini Veloso — Sub-coordenadora do PCTN

Prof. Dr. Tarcí i Pas beiro de Campo

Prof. o Heeren de Oliveira

Carla Pereira Ricardo — Representante Discente

Va9derlei Augusto da Silva — Secretário de Colegiado
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ATA DA 371 a REUNIÃO DE COLEGIADO DE COORDENAÇÃO DIDÁTICA DO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS E TÉCNICAS

NUCLEARES - PCTN. No dia 27 do mês de junho do ano de 2011, o Colegiado

de Coordenação Didática do Programa de Pós-Graduação em Ciências e

Técnicas Nucleares se reuniu na sala de reuniões no. 2295 do Departamento de

Engenharia Nuclear, Anexo PCA I da Escola de Engenharia, no Campus

Pampulha da UFMG. Preside a sessão, a Coordenadora do PCT N, Prof. a

Cláubia Pereira Bezerra Lima, que conta com os seguintes membros de

Colegiado: Prof. a Maria Auxiliadora fortini Veloso — Sub-coordenadora do PCT N,

Prof. Dr. Tarcísio Passos Ribeiro de Campos, Prof. a Antonella Lombardi Costa e

a representante discente, Blanda Alves Donanzam. Verificando a existência de

quorum regulamentar, deu-se início a reunião com a seguinte pauta: 1)

Aprovação das Atas de Colegiado de números, 367.a, 368.a, 369.a e 370. a .

Foram aprovadas, por unanimidade, as atas de Colegiado de números 367. a à

370.a, sendo que, quanto a essa última, foi dada explicação à representante

discente acerca da prerrogativa do Colegiado sobre a gestão de bolsas no que

tange a aspectos de transição entre alunos e Agências de Fomento. 2)

Aprovação dos atos administrativos ad referendum praticados pela
Coordenadora do Programa. Aprovados, por unanimidade, os membros de
bancas examinadoras para defesas de Exame de Qualificação e de Dissertação,
respectivamente, das alunas de doutorado e de mestrado: Luciana Batista
Nogueira e Kellen Verena Silva Souza. 3) Limite de número de
orientados/orientador limite de relação Professores
Colaboradores/Professores Permanentes. A Coordenadora salientou que este
item da pauta é o ponto crucial da reunião por se tratar de informar aos membros
do Colegiado, as orientações do Pró-Reitor de Pós-Graduação sobre as
adequações acerca do número máximo de orientações por professor, e,
também, sobre a quantidade de Colaboradores que o PCT N têm, e que
extrapola o limite máximo regulamentar. Nesse sentido, destacou o pedido de
esclarecimento sobre a solicitação de credenciamento da Dr. a Maria do Socorro
Nogueira, pelo Pró-Reitor de Pós-Graduação. Segundo a Coordenadora, a Pró-
Reitoria diz que o PCT N está com cerca de 60% (sessenta por cento) de
Colaboradores, enquanto o limite máximo regulamentar é de 10% (dez por
cento). A Coordenadora apontou, então, os nomes dos Colaboradores, Arnaldo
Prata Mourão Filho, Jane Lima dos Santos, Lise Paule Labejof, Maria Ângela de
Barros Correia Menezes,Patrícia Lima Falcão e Valbert Nascimento Cardoso,
que serão descredenciados do Programa, tão logo seus orientandos tenham
defendido os seus trabalhos. A Coordenadora também informou que os alunos
do próximo semestre não poderão ser orientados por qualquer professor que
tenha seu limite de orientação ultrapassado, segundo as normas da PRPG.
Salientou que cada um dos professores deve estar atento aos seus limites, e
que não deve se comprometer com nenhum aluno, caso o seu limite esteja
excedido. Além disso, solicitou a todos os professores que informem aos í')candidatos ao Curso que seus projetos de pesquisa devem atender às linhas de
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pesquisas ofertadas pelo PCT N, bem como sobre a sua disponibilidade de
orientação. Os dados de disponibilidade de orientação serão divulgados na
página do PCTN. Posteriormente, a coordenadora informou, também, que terá
uma reunião com o Pró-Reitor de Pós-Graduação às 10:00 horas do dia 30 de
junho de 2011, em que será discutida a situação atual do PCT N. Então, o Prof.
Tarcísio Passos Ribeiro de Campos solicitou à Coordenadora que seja colocado
ao Pró-Reitor a possibilidade de credenciamento da Dr. a Ilza Dalmasio e da Dr.a

Maria do Socorro Nogueira, como Colaboradores Plenos do PCTN. Nesse
momento, a Coordenadora ponderou sobre tal possibilidade, afirmando que os
Colaboradores Dr. Teógenes Augusto da Silva e o Dr. Luiz Oliveira de Faria já
estão nessa condição, e que, provavelmente, não teria êxito, mas que faria a
tentativa. A Coordenadora informou a todos os membros presentes, que dirá
para o Pró-Reitor que as normas serão, expressamente, cumpridas. 4) Situação
Orçamentária. A Coordenadora apresentou aos membros presentes, a planilha
de Recursos Demanda Social/2011 no valor total de R$6.816,81 (seis mil,
oitocentos e dezesseis reais e oitenta e um centavos), dos quais, 50%
(cinqüenta por cento) serão creditados no Setor financeiro da PRPG, para fins
execução de gastos com passagens e diárias. Tais recursos deverão ser gastos
até dezembro de 2011. Informou, também, que cerca de R$4.000,00 (quatro mil
reais) foi debitado de nossa conta, pela Seção de Contabilidade da Escola de
Engenharia, devido a compra de um Raio X Odontológico que está disponível
para uso de todos. Apresentou, a seguir, a situação financeira relativa à taxa de
bancada de doutorado 2011 FAPEMIG, cujo saldo disponível atual é de
R$2.392,83 (dois mil trezentos e noventa e dois reais e oitenta e três centavos).
Informou também que existe um valor aproximado de R$7500,00 (sete mil e
quinhentos reais) de material permanente, ainda não liberado, mas cujo pedido
de licitação deve ser enviado até 07/07/2011 ao setor de compras da EE
impreterivelmente. Foram sugeridas aquisições de alguns equipamentos, como
um de multimídia (Data Show) e outros que serão oportunamente apresentados
pelos Professares, Tarcísio Passos Ribeiro de Campos e Arno Heeren de
Oliveira. A Professora Claubia Pereira Bezerra Lima informou que seu grupo de
pesquisa não necessita nenhum material permanente neste ano em virtude dos
diversos projetos de pesquisa aprovados no período. Logo após, a
Coordenadora fez uma breve exposição a respeito das Bolsas-Sanduíche de
doutorado disponíveis para o Curso, nas mais diversas fontes de fomento, e
esclareceu que o projeto, contato e o aceite da instituição receptora são
responsabilidades do aluno junto com o orientador. Em seguida, foram
aprovadas, por unanimidade, as prorrogações de prazos para defesas de tese e
de dissertação, respectivamente, para as alunas, Luciene das Graças Mota
(concessão de dois meses, com final em 30 de setembro de 2011) e de Bárbara
Miranda Motta (concessão de quatro meses e treze dias, com final em 31 de
dezembro de 2011). Aprovadas, também, as seguintes orientações: O aluno de
mestrado Rochkhudson Batista de Faria, será orientado pela Prof.a Maria
Auxiliadora Fortini Veloso, e a aluna de doutorado lvna Oliveira Mororó, será
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orientada pela Dr.a Lise Paule Labejof e Co-Orientada pelo Prof. Arno Heeren de

Oliveira, conforme projeto de doutorado apresentado no processo de selação.
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Logo após, a Coordenadora informou aos membros presentes sobre a

divulgação do edital Pró-Equipamentos Institucional, deixando-os à vontade para

apresentação de propostas de aquisição de equipamentos, em sub-projetos,

que, para o ano de 2011, os interessados terão como base, o edital Pró-

Equipamentos Instituicional do ano de 2010. Informou, ainda, que a participação

deste Departamento em editais anteriores não têm surtido efeitos esperados,

quando da seleção dos subprojetos que compõem a proposta da UFMG, isto é,

o Departamento não vem sendo contemplado. Nada mais havendo a tratar, a

Coordenadora, Prof.a Cláubia Pereira Bezerra Lima, encerrou a sessão. E, para

constar, eu, Vanderlei Augusto da Silva, Secretário de Colegiado deste

Programa de Pós-Graduação, lavrei a presente ata que segue assinada por mim

e pelos membros de Colegiado. Belo Horizonte, 27 de junho de 2011.

roP. Dr.a Cláubia Pereira Bezerra Lima — Coordenadora do PCTN

Prof. Dr. Tarcísi assos beiro de Campos.

Prop Dr.a Maria Auxiliadora Fortini Veloso

Prof.a .a Antonella Lombard

landa Alves Donanzam — Representante ñiscente

Var erlei Augusto da Silva — Secretário de Colegiado
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ATA DA 372a REUNIÃO DE COLEGIADO DE COORDENAÇÃO DIDÁTICA DOPROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS E TÉCNICASNUCLEARES - PROCESSO DE SELEÇÃO DE ALUNOS AO PROGRAMA DEPÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS E TÉCNICAS NUCLEARES, REFERENTE
AO 2.0 SEMESTRE DE 2011 - MESTRADO/ DOUTORADO.
Do dia 08 a 11 de julho do ano de 2011, ocorreu o Processo de Seleção de candidatos ao
Programa de Pós-Graduação em Ciências e Técnicas Nucleares, para ingresso no segundo
semestre do mesmo ano, nos níveis Mestrado e Doutorado. A Comissão Examinadora foi
composta pelos professores: Cláubia Pereira Bezerra Lima, Maria Auxiliadora Fortini
Veloso, Tarcísio Passos Ribeiro de Campos e Antonella Lombardi Costa. Todos os
candidatos inscritos tiveram seu pedido de inscrição deferido pela Coordenadora do
Programa. Participaram do processo seletivo 05 (cinco) candidatos ao Mestrado, com 01
(uma) desistência (Camila Cristina Neves de Carvalho), e 06 (seis) ao Doutorado. Na
seqüência, foram aplicadas as provas de Conhecimentos Específicos, na data de 04 de
julho de 2011, para ambos os níveis, nas quais, 02 (dois) candidatos ao Mestrado e 2
(dois) candidatos ao Doutorado foram eliminados. O Processo Seletivo obteve 03 (três)
recursos impetrados: 02 (dois) de candidatos ao doutorado (Francisco Antônio Brandão
Júnior e Thiago Schimitberger), e 01 (hum) candidato ao Mestrado (André Cavalcanti
Carneiro). Após apreciação e julgamento de mérito dos recursos, a Comissão
Examinadora reconsiderou a nota de 5,33 (cinco vírgula trinta e três) da Prova de
Conhecimentos Específicos, dada ao candidato (Thiago Schimitberger), aprovando-o com
média 6,0 (seis), sendo essa, a média mínima para aprovação considerada para a citada
Prova. Com relação aos recursos dos demais candidatos, a Comissão Examinadora
resolveu manter as notas, originalmente emitidas, não sendo essas suficientes para
aprovação. Finalmente, os candidatos aprovados na Prova de Conhecimentos Específicos
foram submetidos às Etapas de Avaliação de Histórico Escolar, Curriculum Vitae, Plano
de Tese e à defesa oral desse (exclusivamente aos candidatos ao Doutorado). O Resultado
Final, apresentado conforme lista no quadro abaixo, foi amplamente divulgado em
conformidade com as normas do Edital de Seleção.

Prova de Conhecimentos Es ecíficos — Processo de Sele ão 2011/20 — Nível Doutorado
CANDIDATOS APROVADOS IDENTIFICA Ao NOTA FINAL

Carla Flávia de Lima EG7
Thia o Schimitber er DH4
Vitor Vasconcelos Araú•o Silva FF6
Bruna F.P.Guedes Flausinio GE5

86,3

80,5

77,6

77,5

Prova de Conhecimentos Es ecíficos — Processo de Sele ão 2011/20 — Nível Doutorado
CANDIDATOS ELIMINADOS IDENTIFICA Ao NOTA FINAL

Francisco Alves Guimarães AK11 3,10

Francisco Antônio Brandão Júnior JB2 4,63
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Prova de Conhecimentos Es ecíficos — Processo de Sele ão 2011/20 — Nível Mestrado

CANDIDATOS APROVADOS IDENTIFICA AO NOTA FINAL

Paula Maria Bor es de Salles DH8 85,2

Arnie Verde Nolasco C19 69,4

Prova de Conhecimentos Es ecíficos Processo de Sele ão 2011/2 0 — Nível Mestrado

CANDIDATOS ELIMINADOS IDENTIFICA AO NOTA FINAL

André Cavalcanti Carneiro BJIO 5,08

Camila Cristina Neves de Carvalho AUSENTE

Vanessa Silva Azevedo IC3

A Coordenação solicitou que constasse nesta ata que todos os candidatos foram avisados

da não disponibilidade de orientação dos professores Arno Heeren de Oliveira e Tarcísio

Passos Ribeiro de Campos, dado o fato de estarem com o número de orientandos acima

do permitido por norma. Assim sendo, a Comissão Examinadora solicita que se registre e

que se cumpra o resultado final, e que seja tomada, por parte da Secretaria de Colegiado,

as providências cabíveis quanto ao registro acadêmico e as matrículas dos candidatos
aprovados. Como Secretário de Colegiado do Programa de Pós-Graduação, lavrei a
presente ata que segue assinada por mim e pelos Membros da Comissão Examinadora.
Belo Horizonte, I I de julho de 2011.

?rof.a Dr.a Cláubia Pereira Bezerra Lima

Prof. Tarcísio Pas s 'beiro Campos.

V/
ProP. 'a Auxiliadora Fortini Veloso

Prof.a Antonella Lombardi Costa

Sãrgtário de Colegiado — Vanderlei Augusto da Silva
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ATA DA 373.a REUNIÃO DE COLEGIADO DE COORDENAÇÃO DIDÁTICA
DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS E TÉCNICAS
NUCLEARES - PCTN

Aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e onze, às 09:00 horas, reuniu-se o
Colegiado de Coordenação Didática do Programa de Pós-graduação em Ciências e
Técnicas Nucleares, na sala de reuniões no. 2295, do Departamento de Engenharia
Nuclear, PCA 1 — Campus — UFMG, sob a presidência da coordenadora, Profa. Dra .
Claubia Pereira Bezerra Lima, com a presença dos Professores Doutores, Antonella
Lombardi Costa, Maria Auxiliadora Fortini Veloso e Tarcisio Passos Ribeiro e a
representante discente Blanda Alves Donanzam. Ausência justificada de Vanderlei
Augusto da Silva, Secretário Administrativo do Colegiado de Coordenação Didática do
Programa de Pós-graduação em Ciências e Técnicas Nucleares. Verificada a
existência de quorum regulamentar, a Coordenadora colocou em discussão as Atas
de Reunião de números 371 e 372, e solicitou que fosse feita a correção da data do
prazo final para a defesa da dissertação de mestrado, concedido à aluna, Bárbara
Miranda Motta. A referida data deve ser corrigida para 31/12/2011. Não havendo
outras sugestões de correçâo, a ata foi aprovada por unanimidade. INFORMES: 1- A
Coordenadora informou que o Programa irá receber, no dia 29 de agosto, a visita do
Pró-Reitor de Pós-Graduação, Prof. Dr. Ricardo Santiago Gomez, da Pró-Reitora
Adjunta, Prof.a Dr.a Andrea Gazzinelli e das assessoras acadêmicas, Sr. a Zélia Pires da
Silveira e Sr.a Rosimairy Gomes Vieira. A visita tem o objetivo de discutir os problemas
do Programa e avaliar as possíveis soluções. A Coordenadora solicitou a presença
dos professores e alunos no Departamento no momento da reunião. 2- A
Coordenadora informou que recebeu oficio do Prof. Dr. Vanderlei dos Santos Roberto,
do Curso de Tecnólogo em Radiologia do CEFET-MG, perguntando se haveria
interesse do Departamento em receber a doação de equipamentos pertencentes ao
Curso de Tecnólogo em Radiologia que está em fase de extinção. Após manifestação
de interesse por parte dos presentes, a Coordenadora informou que passaria o oficio
para o âmbito do Departamento. APROVAÇÃO DE ATOS AD-REFERENDUM•.
Aprovado, por unanimidade, os Atos Administrativos "Ad referendum" praticados pela
Coordenadora do Programa, a saber: 1- Banca Examinadora para defesa de
dissertação da aluna Cíntia Lima dos Santos, composta pelos seguintes Membros:
Dr.a Jane Lima dos Santos (UESC-llhéus); Dr.a Maria Isabel (UESC-llhéus); Dr. Arno
Heeren de Oliveira (DENU/EEUFMG); Dr.a Érica Araújo Mendes (Pós-doutoranda do
Dep. de Medicina preventiva — Escola de Veterinária da UFMG) e Dr. a Adriana Veloso

Maciel (Pós-doutoranda do Dep. de Química da UFMG); 2- Banca Examinadora para
defesa de dissertação da aluna, Andrea Silva Dias de Matos, composta pelos
seguintes Membros : Prof. Dr. Tarcisio Passos Ribeiro de Campos (DENU/UFMG);
Prof.a Dr. a Cláudia Borges Brasileiro (Faculdade de Odontologia da UFMG); Dr.
Eduardo Sarmento (CDTN/CNEN);Prof. Dr. Bruno Machado Trindade (Centro
Universitário — UNA) e Dr. a Patrícia Lima Falcão (Bolsista de Pós-Doutorado Sênior
CNPq) 3- Banca Examinadora para defesa de dissertação do aluno, Otávio Souza
Rocha Liz , composta pelos seguintes Membros : Prof. Dr. Luiz Oliveira de Faria
(CDTN/CNEN); Dr. Max Passos (CDTN/CNEN); Prof. a Dra. Maria Auxiliadora Fortini
Veloso (DENU/UFMG) 4- Banca Examinadora para defesa de dissertação do aluno,
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Bruno Teixeira Guerra, composta pelos seguintes Membros : Prof. a Dr. a Cláubia
Pereira Bezerra Lima (DENU/UFMG); Dr. a Maria Ângela de Barros Correia Menezes
(CDTN/CNEN); Dr. Clarysson Alberto Mello da Silva (DENU/UFMG) e Prof. Dr. Arno
Heeren de Oliveira (DENU/UFMG). Prorrogação de prazo para defesa, para o aluno
Airton José Porto (15/09/2011). 5- Pagamento da passagem de ida e volta no trecho
Ilhéus-Belo Horizonte, para a Prof.a Dr.a Jane Lima dos Santos, orientadora da aluna,
Cíntia Lima dos Santos. SOLICITAÇÃO DA ALUNA NAYARA SEVERO: A aluna
encaminhou ao colegiado o pedido de validação de créditos da disciplina: cursada na
Universidade Estadual de Santa Cruz. A aluna solicita que os créditos sejam
contabilizados dentro do número mínimo de créditos exigidos para integralização. A
Coordenadora passou a palavra ao Prof. Tarcísio, ao qual havia sido solicitado um
parecer sobre o assunto. O Prof. Tarcísio fez um relato verbal no qual expressou a
seguinte opinião: a disciplina é interessante e pode ser considerada
continuação da Radiobiologia mas, no entanto, não substitui nenhuma disciplina
do curso. A disciplina pode constar no histórico escolar da aluna mas a decisão
se os créditos da disciplina poderão ser contabilizados no número mínimo de

créditos deve ser votada pelo Colegiado". Diante do impasse criado por esta
sugestão e pelo fato de não haver um parecer formal a ser avaliado, a Coordenadora
solicitou autorização para inclusão do item, na pauta da reunião em andamento.
Iniciando as discussões a Coordenadora informou que a aluna não cursou a disciplina
fora de sua área de concentração, conforme estabelece o Regulamento do Programa.
Informou, ainda, que a aluna foi alertada para o fato, no início do primeiro semestre de
2011. A opinião, de que a disciplina apresentada não pode ser considerada fora da
área de concentração da aluna, foi unânime entre os presentes na reunião. Como o
Regulamento do PCTN exige que os 36 créditos sejam cursados dentro do Programa,
a questão colocada em votação foi a seguinte: "O número de créditos correspondentes
à disciplina cursada na UESC será usado para integralização do número mínimo de
créditos exigidos no doutorado?" Em votação a questão obteve 5 votos contra; 0 votos
a favor; e nenhuma abstenção. Diante das muitas dúvidas apresentadas durante a
discussão, a Coordenadora sugeriu que, na próxima reunião, seja discutido,
novamente, o assunto relacionado à disciplina que deve ser cursada fora da área de
concentração. QUALIDADE DAS PUBLICAÇÕES: o Regulamento do PCTN
estabelece que o aluno de doutorado deve apresentar duas publicações em revistas
indexadas. No entanto, não é feita nenhuma exigência quanto ao índice de impacto da

revista. Tendo em vista à melhoria em prol da qualidade da publicação, a
Coordenadora sugeriu que o assunto seja discutido entre os professores e alunos,
considerando a possibilidade de alteração do Regulamento do PCTN, no sentido de

que, pelo menos um artigo, seja publicado em revista com classificação, no mínimo,

B2. A Coordenadora ressaltou que uma das deficiências do Programa, apontada pela

avaliação Capes, é a produção intelectual. A discussão do assunto será incluída na
pauta da próxima reunião do colegiado. EMISSÃO DE CERTIFICADO DE

RESIDÊNCIA PÓS-DOUTORAL: A Coordenadora fez saber aos Membros presentes

na reunião, o teor da Resolução NO 04/2009, de 14 de abril de 2009, que regulamenta

o Art. 76 do Estatuto da Universidade Federal de Minas Gerais e dispõe sobre as
atividades de Residência Pós-Doutoral. A referida resolução estabelece
procedimentos e normas para submissão de pedido de Residência Pós-Doutoral, bem
como a duração e submissão de relatório fundamentado sobre as atividades
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elo Colegiado. Tal resolução também estabelece que o Residente Pós-Doutoral

poderá solicitar certificado pertinente à Residência, após aprovação pelo Colegiado,do relatório final de atividades, o qual será emitido pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação. A Coordenadora, então, colocou em votação a seguinte sugestão: Aaprovação de relatório para pedido de Emissão de Certificado de Residência Pós-
Doutoral fica condicionada à publicação de um artigo em revista indexada, no mínimoB2, estabelecido pelo QUALIS da CAPES, da área de Engenharia II, para cada
período Pós-Doutoral de um ano. A sugestão em questão foi aprovada, porunanimidade. A coordenadora ficou responsável pela elaboração de uma Resolução
concernente ao assunto, que será publicada na página WEB do Programa. Nada mais
havendo a tratar, encerrou-se a reunião e, para constar, eu, Maria Auxiliadora Fortini
Veloso, professora do Programa de Pós-graduação em Ciências e Técnicas
Nucleares, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por mim, e pelos
demais Membros do Colegiado. Belo Horizonte, 19 de agosto de 2011.

roP. Dr.a Cláubia Pereira Bezerra Lima — Coordenadora do PCTN

Prof. Dr a Maria Auxiliadora Fortini Veloso — Sub-Coordenadora do PCTN

Prof. Dr. TarcísiqP ssos Ribd• o de Campos

IEL
Antonella Lombardi Costa

Alves Donanzam — R esentante Discente
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ATA DA 374.' REUNIÃO DE COLEGIADO DE COORDENAÇÃO DIDATICA DO PROGRAMA

DE PÓSGRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS E TÉCNICAS NUCLEARES DA UFMG

Aos nove dias do mês de novembro de dois mil e onze, às 09:00 horas, reuniu-se o Colegiado de

Coordenação Didática do Programa de Pós-graduação em Ciências e Técnicas Nucleares, na sala de

reuniões no. 2295, do Departamento de Engenharia Nuclear, PCA I — Campus — UFMG. Preside a sessão

a Coordenadora, Prof. Dra. Cláubia Pereira Bezerra Lima, que conta com a presença dos Professores

Doutores, Antonella Lombardi Costa, Maria Auxiliadora Fortini Veloso e Tarcisio Passos Ribeiro e da

representante discente, Carla Pereira Ricardo. Verificada a existência de quorum regulamentar, a

Coordenadora divulgou os seguintes 1) INFORMES: A Coordenadora informou que recebeu convite,

extensivo aos alunos do PCTN, para participar do Programa ARCAL (Acuerdo Regional de Cooperación

para Ia promoción de Ia Ciencia y tecnología nucleares en América Latina y el Caribe), financiado pela

Agência Internacional de Energia Atômica. O convite incluiu visitas a centros de pesquisa da Comissão

Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e às dependências das Usinas Nucleares de Angra I e II, que

ocorreram no período entre os dias 17 e 21 de outubro de 2011. A disponibilização de recursos

financeiros correspondentes a RS9.000,00 (nove mil reais) ocorreu por ATO AD REFERENDUM, pois

não havia tempo hábil para consulta ao Colegiado. A Coordenadora informou que IO (dez) alunos
participaram do evento e que a prioridade de participação foi dada àqueles que ainda não haviam tido

oportunidade de conhecer a Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto em Angra dos Reis. A

representante discente, solicitada pela Coordenadora para expor sua opinião sobre sua participação,
informou que foi muito proveitosa, tecnicamente, além de ter tido oportunidade de diálogos diretos com

os pesquisadores estrangeiros. Após a apresentação da Coordenadora, o Prof. Tarcísio Passos Ribeiro de

Campos solicitou a palavra para dar sua opinião sobre os recursos financeiros utilizados, informando que

há vários eventos que ocorrem na área médica, que é de sua atuação no PCTN, e que, na medida do
possível, gostaria que os alunos da área também fossem beneficiados com recursos do Programa para
esses fins. A Coordenadora, então, informou a todos os membros presentes que os recursos CAPES
podem ser contingenciados para participação de eventos de modo geral, desde que os interessados
manifestem à Coordenação do Programa um planejamento prévio, com todas as informações sobre o
evento, dado o trâmite administrativo na UFMG, para sua liberação. Na aprovação deste ATO, houve 4
(quatro) votos a favor e 1 (uma) abstenção. 2) Discussão e aprovação da ata de Colegiado de número
373. Por unanimidade, com pequena correção, a ata de n.0 373 foi aprovada. 3) Aprovação dos atos AD
REFERENDUM praticados pela Coordenação do PCTN. Aprovado, por unanimidade, os Atos
Administrativos "Ad referendum" praticados pela Coordenadora do Programa, a saber: A) Banca
Examinadora para defesa de dissertação do aluno, Airton José Porto, composta pelos seguintes Membros:
Prof. Dr. Arno Heeren de Oliveira (DENU/EEUFMG) — Orientador; Prof.a Dr.a Cláubia Pereira Bezerra

Lima (DENU/EEUFMG) e Prof. Arnaldo Prata Mourão Filho (CEFET-MG). B) Banca Examinadora para

defesa de Exame de Qualificação do aluno, Thiago César de Oliveira, composta pelos seguintes
Membros: Prof Dr. Arno Heeren de Oliveia (DENU/UFMG) — Orientador; Prof.a Dr.a Cláubia Pereira

Bezerra Lima (DENU/UFMG)•, Dr. Roberto Pellacani Guedes Monteiro (CDTN/CNEN) - Co-orientador;

Dr.a Eliana Aparecida Nonato Knupp (CDTN/CNEN); Dr. Aluísio Souza Reis Júnior (CDTN/CNEN) C)

Banca Examinadora para defesa de Exame de Qualificação da aluna, Luciene das Graças Mota, composta

pelos seguintes Membros: Prof. Dr. Valbert Nacimento Cardoso (Faculdade de Farmácia/UFMG)

Orientador; Prof.a Dr.a Maria Auxiliadora Fortini Veloso (DENU/UFMG); Prof. Dr. Carlos Jorge Simal

Rodrigues (Faculdade de Farmácia/UFMG) e Prof. Dr. Gilson Andrade Ramaldes (Faculdade de

Farmácia/UFMG) D) Banca Examinadora para defesa de Tese da aluna, Luciene das Graças Mota,

composta pelos seguintes Membros: Prof. Dr. Valbert Nacimento Cardoso (Faculdade de

FarmáciaUFMG) - Orientador, Prof.a Dr.a Cláubia Pereira Bezerra Lima (DENU/UFMG); Prof.a Dr.a

Simone Odília Femandes (Faculdade de Farmácia/UFMG); Prof. Dr. Carlos Jorge Simal Rodrigues

(Faculdade de Farmácia/UFMG) e Prof Dr. Gilson Andrade Ramaldes (Faculdade de Farmácia/UFMG).

4- Aprovação de Credenciamento de Docentes. A Coordenadora apresentou aos membros presentes, a

solicitação de credenciamento, modalidade Docente Permanente, para as pesquisadoras: Dr.a Maria do

Socorro Nogueira e Dr.a Maria Ângela de Barros Correia Menezes, ambas vinculadas ao CDTN/CNEN.
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Iniciando o debate, o Prot Tarcísio Passos Ribeiro de Campos informou que gostaria que o nome da Dr.a

Ilza Dalmázio, pesquisadora também vinculada ao CDTN/CNEN, figurasse entre as duas outras

pesquisadoras citadas. A Coordenadora, então, ponderou que a Dr.a Ilza Dalmázio ainda tem pouca
participação e pouca produtividade acadêmica, principalmente junto ao Programa, para justificar seu
credenciamento. A representante discente solicitou que fossem expostos os critérios/parâmetros para
credenciamento, sem os quais não poderia se posicionar a respeito. A Coordenadora respondeu que tais
critérios ainda não foram definidos, mas que o Colegiado segue rigorosamente o que vem sendo indicado
pela CAPES, e que esses critérios de credenciamento devem ser discutidos e definidos pelo Colegiado
brevemente. Esclareceu que defende o credenciamento de ambas as pesquisadoras baseado na ampla
colaboração das mesmas, comprovadas por publicações conjuntas e co-orientações durante os últimos
anos. A Coordenadora informou, também, que se os membros presentes optassem por postergar a votação
deste item de pauta de reunião, não haveria problema. Nesse momento, houve um debate ponderando,
principalmente, a relação das publicações orientador/aluno em ftinção das instituições colaboradoras para
com o PCTN, o impacto disso concernente ao conceito CAPES para o Programa e o fato de alguns
professores estarem acima do limite máximo de orientandos estabelecido pelas Normas Gerais de Pós-
Graduação da UFMG que é de de 8 (oito) alunos por orientador (Docente Permanente). Após o debate, o
Prof. Tarcísio Passos Ribeiro de Campos apontou, favoravelmente, ao credenciamento da Dr.a Maria do
Socorro Nogueira, e contrário ao credenciamento da Dr.a Maria Ângela de Barros Correia Menezes, pois
segundo ele, provavelmente, haveria grande número de alunos sob sua orientação no CDTN/CNEN. A
Coordenadora reafirmou seu interesse no credenciamento da Dr.a Maria Ângela de Barros Correia
Menezes, e salientou que as duas pesquisadoras efetivamente, preenchem todos os requisitos para serem
credenciadas. Em seguida, foi colocada a questão da falta de pessoal para a área de Aplicações à
Biomédica. O Prof. Tarcísio afirmou que tem que haver orientadores de sua área para trabalhar com ele,
porque a procura de alunos e candidatos por sua área é muito grande, e que ele tem que dispensar porque
está com o número de orientandos acima do limite regulamentar. Diante de todo o debate, a
Coordenadora colocou em votação o credenciamento das pesquisadoras, Dr,a Maria do Socorro Nogueira
e Dr.a Maria Ângela de Barros Correia Menezes, obtendo 4 (quatro) votos a favoráveis ao credenciamento
e 1 (uma) abstenção. Assim, a sugestão de credenciamento da pesquisadora, Dra. Ilza Dalmázio, ficou
para o ano de 2012, por sugestão do próprio Prof. Tarcísio Passos Ribeiro de Campos. 5- Modificações
no Regulamento do PCTN, solicitadas pela PRPG. A Coordenadora informou aos membros presentes,
as principais sugestões de modificações ou dúvidas colocadas pela Assessoria Acadêmica da PRPG, em
seu Processo 23072.029514/2011-60, e solicitou que fosse votado, cada uma delas. Sugestão do iteml.
"Tendo em vista o art. 21 das NGPG, sugerimos a seguinte redação para o artigo 9. 0: " A Coordenação
Didática do PCTN será exercida por um Colegiado presidido por um Coordenador e constituído por
quatro (o colegiado deve definir o nÚmero exato) membros docentes permanentes do Programa
pertencentes ao quadro efetivo da UFMG, e representação discente conforme estabelecido no Regimento
Geral da UFMG" Votação: 2 (dois) membros presentes votaram favoravelmente para um Colegiado
composto de 6 (seis) membros, incluindo o Coordenador, e 3 (três) membros presentes votaram
favoravelmente para um Colegiado composto de 5 (cinco) membros, incluindo o Coordenador. Assim o
Colegiado do PCTN será exercido por 5(cinco) membros, incluindo o Coordenador. Sugestão do item
10: "Art.25, letra b: Não há mais exigência de aprovação em provas de duas línguas estrangeiras no
doutorado. E opção do Colegiado manter as provas das duas línguas? " Em votação a esse item, os
membros presentes aprovaram, por unanimidade, que um só idioma será exigido para os processos
seletivos do mestrado e doutorado: língua ingles¿u Sugestão do item 11: "Art.25, letra c: Não ficou claro
a questão de curso de nivelamento como parte do processo de seleção? Rever". A coordenadora
informou aos membros presentes que seria razoável um esclarecimento desse item à Assessoria
Acadêmica, e que o nivelamento como parte do processo seletivo não deveria ser excluído, neste
momento. Os membros presentes, então, concordaram com a Coordenadora, dando como aprovado este

item. 6- Processo Seletivo 2012. Aprovado, por unanimidade, o calendário do processos seletivo 2012/1.0

semestre. Em seguida, a Coordenadora informou aos membros presentes que, devido ao fato dos docentes

permanentes estarem com um n.0 de alunos sob sua orientação, no limite estipulado pelas Normas Gerais
da Pós-Graduação da UFMG — NGPG, o número de vagas a serem disponibilizadas no processo seletivo
seria em função da capacidade de orientação de cada docente, evidentemente, considerando os alunos que
se encontram atualmente vinculados a cada um deles. Dessa forma, a Coordenadora sugeriu aos membros

presentes três opções para a disponibilização das vagas e que procedessem a votação sobre elas, quais
sejam: a) As vagas serão disponíveis por Linha de Pesquisa; b) As vagas serão disponíveis por Area de
Concentração, e c) As vagas serão disponíveis, nominalmente a cada Docente Permanente, considerando



sua Linha de Pesquisa Em votação, obteve-se o seguinte resultado: 3 votos a favor da opção g; uma

abstenção, e um voto a favor da opção 7. Oferta de disciplinas para 0 10. Semestre de 2012. A

Coordenadora informou aos membros presentes que aguardará o pronunciamento do Chefe de

Departamento de Engenharia Nuclear para o envio das atividades acadêmicas e da alocação de encargos

didáticos referentes ao primeiro semestre letivo de 2012. 8. Parecer sobre requerimentos de

credenciamento para Co-orientação das alunas: Amanda Luzia da Silva e Evelise Gomes Lara.
Aprovado, por unanimidade, as Co-orientações solicitadas. 9. Outros assuntos. A Coordenadora
informou aos membros presentes que estará disponibilizando recursos CAPES da ordem de RS4.600,00

(quatro mil e seiscentos reais) para a visita técnica de alunos e professores às Indústrias Nucleares do

Brasil (INB) e à Usina Nuclear de Angra dos Reis, no Estado do Rio de Janeiro, no período de 27 a 30 de
dezembro de 2011. A Coordenadora disse que tais recursos, caso não sejam gastos em beneficio do
Programa, até a data de 23/11/2012, seriam retornados à CAPES. Nada mais havendo a tratar, a
Coordenadora encerrou a reunião e, para constar, eu, Vanderlei Augusto da Silva, Secretário do Programa
de Pós-graduação em Ciências e Técnicas Nucleares, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada
por mim, e pelos demais Membros do Colegiado. Belo Horizonte, 09 de novembro de 2011.

Profl D . Cláubia Pereira Bezerra Lima — Coordenadora do PCTN

ProP. Dr. Maria Auxiliadora Fortini Veloso — Sub-Coordenadora do PCTN

Prof. Dr. Tarcísio Passos Ribeiro de Campos

.a Antonella Lombardi Costa

Car Pereira Ricardo — Representante Discente

Va derlei da Silva— Secretário do PCTN
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