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Comissão de Ensino de Pós-Graduação - CEPG 

Deliberações da reunião da CEPG do PPGECM realizada em ambiente virtual em 05/09/2022 

Horário: 14:00 às 16:00 h 

 

Seguem os informes, as pautas e suas deliberações. 

 

INFORMES: 

1- A CEPG foi informada do resultado final do Edital emergencial aluno regular (bolsa de doutorado 

de Diadema). A bolsa de doutorado foi implementada para discente do PPGECM, que desenvolve 

trabalho de tese na unidade de Diadema. 

2- O Boletim 9 foi apresentado. 

3- A CEPG foi informada da homologação de títulos das discentes Jéssica Aparecida Magalhães 

Santos (D), Thaís Peres Zanetine Marques (D) e Erenilda Ferreira de Macedo (M). 

4- A CEPG foi informada da Portaria GAB no 155 da CAPES, referente ao Programa de 

Consolidação da Pós-Graduação para Programas Notas 3 e 4. 

5- A CEPG foi informada do edital Carrefour para Ações Afirmativas (negros), com o objetivo de 

fixação de alunos na graduação e pós-graduação. 

6- Foi informado sobre a Rematrícula da ProPGPq no dia 05/09 a 18/09 (alunos), de 19 a 25/09 – 

orientador valida a rematricula e de 26 a 30/09 a secretaria  consulta no sistema e registra. 

7- Foi informado sobre a geração do diploma digital adotado pela UNIFESP a partir de agosto de 

2022. 

 

PAUTAS: 

1- Relatório de atividades professor visitante 

Prof. Dr. Alexandre Carvalho 

Deliberação: O professor Alexandre contribuiu com o PPGECM ministrando disciplina eletiva 

sobre o seu tema de pesquisa e contribuiu ministrando aulas na disciplina Termodinâmica nos 

anos de 2021 e 2022. O docente orienta aluno de doutorado regularmente matriculado no 

Programa e estabeleceu colaborações científicas com pesquisadores credenciados no PPGECM. 
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Além disso, apresentou produtividade relevante com a publicação de 6 artigos científicos entre 

2021 e 2022. Diante do exposto, a CEPG deliberou a favor da aprovação do relatório. 

2- Atualização da Norma para ingresso de aluno regular pelo Processo Extraordinário 

Coordenação do Programa. 

Deliberação: A norma foi atualizada, destacando os documentos obrigatórios para a solicitação 

e inclusão do caso de projetos com necessidade de sigilo. A CEPG aprovou a versão atualizada 

da norma. 

3- Solicitação de ingresso via processo seletivo extraordinário 

Candidata: Fernanda Menezes. 

Orientador: Dr. Fábio Passador 

Deliberação: A candidata apresenta documentação coerente com o tipo de solicitação, sendo a 

sua solicitação aprovada. No entanto, a CEPG solicita que a candidata e o orientador 

encaminhem uma carta para esta comissão, comunicando qual será a sua dedicação em horas 

para conclusão do trabalho de tese. A dedicação mínima de 16 h se aplica apenas aos alunos que 

exercem atividade remunerada. Além disso, a bolsa do CNPq apresentada pela discente tem um 

período curto de duração, inferior ao prazo de conclusão do doutorado, reforçando a 

necessidade da justificativa. 

4- Solicitação de ingresso via processo seletivo extraordinário 

Candidato: Vagner Oliveira de Souza 

Orientador: Dr. Dilermando Travessa 

Deliberação: O candidato solicitou reconsideração do pedido enviado para a CEPG de agosto. 

Na ocasião, o candidato não apresentou projeto de pesquisa com dados preliminares. A 

solicitação atual está completa. Porém, a CEPG considerou que o projeto de pesquisa 

apresentado não está adequado e decidiu pelo indeferimento da solicitação. A CEPG recomenda 

que o candidato revise o documento e apresente uma versão no nível de um projeto de doutorado, 

incluindo discussão dos resultados, bibliografia atualizada, etc. A nova solicitação pode ser 

encaminhada para análise na reunião de outubro. 

5- Solicitação de Credenciamento 

Proponente: Profa. Dra. Mariana Agostini de Moraes 
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Deliberação: A professora está indicando aluno de doutorado recém ingressante no Programa, 

como orientando. Coordena um projeto de pesquisa em vigência na FAPESP e é colaboradora 

de outros dois projetos FAPESP. Possui perfil de formação compatível com a área de ciência de 

materiais, inclusive ministrando aulas em disciplinas do PPGECM. Apresenta experiência em 

orientação, tendo concluído 6 orientações de mestrado e 2 de doutorado.  No último quadriênio 

publicou 7 artigos com qualis A2 e 1 artigo com qualis A1. Diante do exposto, a solicitação é 

coerente com o perfil do Programa, além de atender todos os requisitos do regimento para 

credenciamento, sendo considerada aprovada. 

6- Solicitação de defesa de doutorado 

Discente: José Carlos Palau 

Orientador: Dr. Dilermando Travessa 

Deliberação: A solicitação foi aprovada. O discente atende aos requisitos para defesa e ao prazo 

limite (30/09/2022), recomendado pela CEPG na reunião de 04/07/2022. 

7- Solicitação de defesa de doutorado 

Discente: Geovana Guedes 

Orientador: Dr. Dilermando Travessa 

Deliberação: A discente atende aos requisitos para a solicitação de defesa, com exceção da 

publicação de pelo menos um artigo e outro submetido. No entanto, a ausência de publicações é 

justificada pela necessidade de sigilo na divulgação dos dados, que estão sendo avaliados para 

solicitação de  patente, o que está de acordo com o Artigo 58o do regimento. Neste caso, a 

solicitação foi aprovada e a CEPG recomenda que a discente e o orientador informem a 

secretaria de pós-graduação a necessidade de banca fechada. 

8- Solicitação de defesa de mestrado 

Discente: Edvaldo Almeida 

Orientadora: Dra. Ana Maria do Espirito Santo 

Deliberação: A solicitação atende todos os requisitos e foi aprovada com uma observação: 

corrigir a data de qualificação do requerimento apresentado, que está no futuro “16/12/2022”. 

9- Solicitação de prorrogação de prazo 

Discente: Erenildo Macedo (matrícula 1/10/2018). 
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Orientadora: Dra. Dayane Tada 

Deliberação: De acordo com o regimento (Artigo 34o), o prazo máximo concedido para 

doutorado é de 6 meses. A CEPG aprovou a solicitação com prazo limite de defesa de 6 meses, 

contados a partir de 30/09/2022. A CEPG também recomenda, que o discente e a sua orientadora 

avaliem a necessidade de mudar o cronograma de trabalho inicialmente proposto para o projeto. 

Como já ocorreu atraso no andamento do projeto, segundo o que foi informando no pedido, a 

recomendação é que seja estabelecida uma programação que atenda ao prazo concedido. 

10- Solicitação de exame de qualificação de mestrado 

Discente: Marcos Ferraz (matrícula 01/11/2021) 

Orientadora: Dra. Eliandra Trichês 

Deliberação: A solicitação foi aprovada sem alteração. 

 

 

Atenderam a consulta da reunião: Prof. Dr. Elias de Barros Santos, Profa Dra. Marli Leite de 

Moraes, Profa. Dra. Lilia Muller Guerrini, Profa. Dra. Laura Oliveira Peres Philadelphi, Profa. Dra. 

Cristiana Yoshida, Prof. Dr. Ricardo Alexandre Galdino da Silva, a Mestranda Nathalia Maria Moraes 

Fernandes e o Doutorando Guilherme Ferreira de Melo Morgado. 

 

São José dos Campos, 05 de setembro de 2022. 

 

Prof. Dr. Elias de Barros Santos  

Coordenador do PPGECM 


