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DESCRI(:AO
Ata da 3 Reuniao do Colegiado Geral do PPGF - UFLA - UFSJ - UNIF AL
a

LOCAL
Conferencia Skype: Alfenas, Lavras e Sao Joao
del-Rei.

DATAIHORA
24/0112013 I 10h40min.

PARTICIPANTES / LOCAL
Hugo Bonette de Carvalho / UNIFAL-MG IAlfenas
Person Pereira Neves / UNIFAL-MG IAlfenas
Luiz Cleber Tavares de Brito / UFLA / Lavras
Sergio Martins de Souza I UFLA I Lavras
Maria Aline Barros do Vale / UFSJ I Sao Joao del-Rei
Bruno de Oliveira Campos I Unifal I Sao Joao del-Rei
PAUTA
1 - Prova de proficiencia.
2 - Codificayao das disciplinas e conteudo programatico.
3 - Credenciamento de novos docentes.
4 - Oferecimento das disciplinas obrigatorias transmitidas.
5 - Discutir e propor urn calendario para atividades do colegiado Gera!.
6 - Analisar situayao dos calendarios visando programar atividades conjuntas.
7 - Discutir procedimentos que serao tornados nos exames de qualificayao (bancas, politicas, etc).
8 - Balanyo do encontro de coordenadores em Brasilia.
9 - Status das modificayoes e correyoes do regimento do PPGF.
ITEM

1

DESCRICAO
1.1. 0 prof. Person Pereira Neves sugeriu formayao de comissao
para tratar da prova de proficiencia. A profa. Maria Aline
Barros do Vale relatou a respeito dos procedimentos
adotados pela UFSJ / Sao Joao del-Rei e fez ponderayao
que nao haveria necessidade de urna comissao para a prova
de proficiencia. Todos concordaram com a posiyao da
Profa. Maria Aline a respeito da formayao de comissao. 0
prof. Person sugenu que a professora Maria Aline
organizasse urn modelo. A profa. Maria Aline discute
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RESPONSA VEL

Prof. Person P. Neves

alguns pontos, sugere que a prova consista em na
interpretayao de urn artigo. Os participantes iniciam
discussoes sobre modelos usados em outros programas,
uso de dicionario ou nao e datas. 0 prof. Sergio Martins
relata 0 modelo usado na UFLA, que consiste em urn
sistema que a pr6-reitoria de p6s aplica a prova para todos
os programas de p6s-graduayao da IEs e oferece a
possibilidade de 0 aluno realizar a urna disciplina de ingles
e se aprovado e dispensando da prova. 0 prof. Sergio
Martins colocou a possibilidade de que a prova do PPGF
fosse feita pela UFLA. Entretanto, existe necessidade de
consultar 0 setor encarregado na UFLA para verificar a
possibilidade. Todos concordaram. Foi levantada a questao
da data que seria realizada a prova e a situayao de
discentes que precisam realizar a prova nos pr6ximos seis
meses. 0 prof. Luiz Cleber informa que a prova seria
realizada no dia 28 de janeiro de 2013. Devido a
proximidade da data, levantou-se a possibilidade de que a
prova seja disponibilizada para UNIFAL e UFSJ, as quais
aplicariam a pro va em outra data e se responsabilizariam
pel a correyao. 0 prof. Sergio ficou incurnbido de realizar
consulta junto a pr6-reitoria de p6s-graduayao da UFLA
sobre a possibilidade de disponibilizar a prova. A profa.
Maria Aline sugere que as pr6ximas provas de proficiencia
do PPGF sejam realizadas via UFLA.

2

2.1. A pro fa. Maria Aline de Barros comente de dificuldade para
homogeneizar os c6digos entre as tres parceiras da
associayao. 0 prof. Sergio Martins faz colocayoes com
respeito ao conteudo programatico das disciplinas do
PPGF. Foi consenso entre os participantes que 0 conteudo
programatico das disciplinas precisa ser padronizado e
ficou decidido que sera seguido 0 formulario que a pr6reitoria p6s da UFLA utiliza atualmente. 0 prof. Sergio
Martins comprometeu-se a enviar urn modelo para os
coordenadores em Alfenas e Sao Joao del-Rei. Foi
ressaltado que e muito importante a padronizayao do
conteudo programatico das disciplinas, urnas vez que nao
serao encaminhados
procedimentos
para padronizar
Prof. Person P. Neves
c6digos nas tres parceiras.
~.2. Cada uma das IEs ficou responsavel por organizar 0
conteudo programatico, conforme modelo que 0 Prof.
Sergio Martins enviara, de urn conjunto de disciplinas,
divididos conforme afinidade de competencias em cada
local. Segue abaixo a divisao das disciplinas.
IuNIFAL-MG:
Mecanica
Quantica,
T6picos
em Fisica
Estatistica, Estado S6lido, Fisica de Semicondutores,
Tecnicas
Experimentais,
Magnetismo
e Materiais
Magneticos,
Biomoleculas,
Teoria
Quantica
de
S6lidoslExcitayoes e Espectroscopia por Laser.
IuFLA: Fisica estatistica, Metodos Matematicos, Relatividade
Geral, Teoria dos Campos classicos, Cosmologia e
~
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Mecanica Classica.
iuFSJ: Eletromagnetismo,
Fisica de Particulas Elementares,
Teoria Quantica dos Campos I, Teoria Quantica dos
Campos II, Introduyao a Fisica Experimental de Altas
Energias e Fisica Nuclear.
~.3. Ap6s os conteudos programMicos serem feitos deverao ser
encaminhados ao colegiado Geral para apreciayao.
3.1. Foi feito urn levantamento dos interessados em participar
do programa como docente permanente, colaborador ou
visitante. Os coordenadores locais expuseram 0 panorama
nas suas instituiy5es quanta ingresso de novos docentes no
PPGF, relatando sobre 0 perfil dos docentes e as
contribuiy5es que os mesmos poderao trazer para 0
programa.
~.2. 0 prof. Person Neves ficou encarregado de consultar os
coordenadores locais e organizar urna lista com nomes e
endereyos do [aUes dos interessados e apresentar na
pr6xima reuniao do Colegiado Geral. Na pr6xima reuniao
sera avaliado a luz das politicas de qualidade, consolidayao
e expansao do programa, 0 caso de cada urn dos que
estiverem na lista mencionada acima. Serao consideradas
as regras de credenciamento e recredenciamento ja
discutidas e incorporadas ao regulamento do programa, 0
qual esta tramitando em instancias superiores das IEs.
~.3. A proposta e que ap6s a pr6xima reuniao se tenha urna lista
com os nomes dos docentes que serao sugeridos as pr6reitorias de p6s-graduayao das tres IEs para ingressarem no
programa nas categorias permanente, colaborador e
visitante.
~.1 0 prof. Person Neves iniciou discus sao a respeito da grade
dos honirios para as disciplinas de Mecantica Quantica,
Fisica Estatistica, Teoria eletrodinamica classica que serao
transmitidas via sistema de video/web conferencia a partir
da segunda semana de maio de 2013. A grade foi aceita por
todos os participantes.
~.2. Os participantes da reuniao passaram a discutir sobre a
realizayao de testes dos sistemas de transmissao. 0 prof.
Sergio sugeriu que a pr6xima reuniao do Colegiado Geral
fosse realizada utilizando os sistemas que serao usados na
transmissao das aulas das disciplinas supracitadas.
15.1. Os participantes concordaram em retirar da pauta esse item
~.1. 0 prof. Person P Neves mencionou sobre os ajustes dos
calendarios de 2013 devido a greve ocorrida no ana
passado e lembrou os participantes da decisao tomada
anteriormente de se ajustar os calendarios das p6s com 0
da graduayao nas IEs. Todos concordaram e manifestaram
que os ajustes estao sendo realizados.
~.2. A profa. Maria Aline Barros solicitou que fosse tomada
especial atenyao para sincronizar a data do pr6ximo
processo seletivo de discentes.
7.2. 0 prof. Person Neves fez comentarios a respeito dos
procedimentos para os exames de qualificayao que estao
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Nao se aplica

Prof. Person P. Neves

Prof. Person P. Neves

disposto no regulamento do curso e chamou atenyao que
os alunos que ingressarao no primeiro semestre de 2012
estao com prazo para qualificar vencendo em meados de
setembro. Chegou-se a urn cons en so para se estabelecer os
direcionamentos em outra reuniao devido ao avanyar do
horario.
!8.1. 0 Prof. Person Neves comentou sobre divulgar 0 relat6rio e
as apresentay5es do encontro ocorrido em novembro de
2012 em Brasilia para a comunidade do PPGF. Foi
constatado que os e-mails enviados pelo prof. Sylvio
Canuto e Ivan S. Oliveira com as apresentay5es do evento Prof. Person P. Neves
e e-mails sobre reuniao dos coordenadores de p6s no Rio
de Janeiro nao estao chegando para os endereyos da Prof.
Maria Aline Barros do Vale e Sergio Martins de Souza. 0
prof. Person Neves comprometeu-se a repassar os e-mails.
19.1. 0 prof. Person Neves mencionou sobre 0 andamento dos
tramites para aprovayao das alteray5es no regulamento do
Prof. Person P. Neves
PPGF. A profa. Maria Aline Barros do Vale informou que 0
processo esta tramitando na UFSJ.
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Prof. Dr. Person Pereira Neves
Coordenador Geral do PPGF I UNIFAL-MG
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Prof. Dr. Sergio Martins de Souz
Coordenador Adjunto do PPGF / UFLA
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Profa. Dra. Maria Aline Barros do Vale
Coordenador Adjunto do PPGF / UFSJ
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Bruno de Oliveira Campos
Representante discente - suplente

rof. Dr. Luiz Cleber Tavares Brito
Vice coordenador / UFLA - Convidado
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