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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICA E QUÍMICA DE MATERIAIS

ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO DE PROGRAMA Nº 82 / 2020 - FQMAT (13.14) 

Nº do Protocolo: 23122.024597/2020-59
São João Del-rei-MG, 14 de dezembro de 2020.

ATA DA CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM FÍSICA E QUÍMICA DE MATERIAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI.

Aos dezessete dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às 9:32h, via plataforma Google Meet, iniciou-se a centésima
quadragésima oitava reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Física e Química de Materiais.
Estiveram presentes, sob a presidência do professor Marco Antônio Schiavon, o Vice-coordenador professor Horácio
Wagner Leite Alves, o membro docente André Luiz Mota, o membro docente Keyller Bastos Borges e a representante
discente Stephanne Yonara Barbosa de Carvalho. Dando início, foram discutidos os itens de pauta conforme se segue. 1-
PAUTA DA REUNIÃO. A pauta apresentada, após algumas modificações, foi aprovada de acordo com a sequência de
itens apresentada nessa ata. 2-HOMOLOGAÇÃO DA ATA DA 147ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE COLEGIADO- O
professor Marco Antônio Schiavon apresentou a 147ª ata, com algumas modificações e o Colegiado homologou. 3-
Solicitações de retorno às atividades no período emergencial nos laboratórios do doutorando Felipe Augusto de
Carvalho (UFJF), que auxiliará orientandos do prof. Wagner, mestranda Rafaela Nascimento Faria, orientanda
profa. Maíra, mestrando Giovanni Bergamaschine, orientando do prof. Kurt, dos orientandos do prof Túlio, Livia
Ávila, Rodrigo da Silva e Eduardo Assis, doutoranda Stephanne Yonara, orientanda prof. Luiz Gustavo- O prof.
Schiavon apresentou todas as solicitações com as respectivas justificativas e o Colegiado homologou. 4-Homologações
de AD REFERENDUM de solicitação de segunda prorrogação de bolsa de doutorado UFSJ de Raíra da Cunha,
orientanda prof. Keyller, de Ana Elisa Ferreira e Daniela Nunes da Silva, orientandas prof. Arnaldo- O prof.
Schiavon leu as solicitações e o Colegiado homologou. 5-Solicitação de segunda prorrogação de bolsa de doutorado
FAPEMIG de Stephanne Yonara, orientanda prof. Luiz Gustavo O prof. Schiavon apresentou a referida solicitação que
foi homologada pelo Colegiado. 6- Homologação de parecer de relatório pós doutoral de Ricky Cassio - O professor
Schiavon leu o parecer do relatório do Dr. Ricky Cássio que foi homologado pelo Colegiado. Será encaminhado à PROPE
para emissão de certificado juntamente com esta ata de Colegiado. 7-Solicitação de equivalência de disciplina
cursada no mestrado PPGMQ pela aluna Rafaela Nascimento orientanda da profa. Maira- O professor Schiavon
apresentou a solicitação de aproveitamento da disciplina cursada pela aluna Rafaela Nascimento como ouvinte no
programa PPGMQ. O Colegiado não homologou pois o Programa não aceita aproveitamento de créditos de disciplina
cursada como ouvinte. 8-Solicitação de homologação de certificado de proficiência em língua inglesa do
doutorando Samuel de Oliveira- O professor Schiavon apresentou o certificado CENEX e o Colegiado a homologou. 9-
Comissão de Credenciamento e Recredenciamento de Docentes do FQMAT - O professor Schiavon apresentou a
consulta prévia feita aos docentes para a formação desta comissão, os professores Jander Pereira dos Santos, Marcelo
Vale e Wagner Machado se disponibilizaram para compô-la. O colegiado homologou a composição da comissão,
conforme anunciado. 10-Planilha Edital para Aquisição de Material Bibliográfico - O professor Schiavon apresentou a
planilha, mas irá enviar e-mail a todos os docentes oportunamente, pois de acordo com o apresentado na reunião dos
coordenadores da pós-graduação, um novo edital será aberto especificamente para a pós-graduação. 11-Sobre
Processo Seletivo ingresso no ano 2021 - O professor Schiavon e os membros do Colegiado analisaram a possibilidade
de abertura de edital para processo seletivo com ingresso dos novos alunos no início de 2021. Decidiram pela não
cobrança de taxa de inscrição, de acordo com a Resolução nº 008/2020/CONDI, e forma de avaliação, a qual será
somente análise de currículo e histórico escolar. Uma sugestão de nomes para formação de Comissão de professores
(levando em conta o rodízio de professores já pré-estabelecido) também foi feita. Decidiu-se pelo lançamento de Edital o
mais breve possível. 12-INFORMES: i)- Resolução nº 008/2020/CONDI - que concede, aos Colegiados dos Programas de
Pós-graduação Stricto Sensu, autonomia para definir a cobrança ou isenção de taxas para inscrição em seus respectivos
processos seletivos de ingresso durante a situação emergencial decorrente da pandemia mundial da COVID-19; ii)-
Informações sobre doutorado Sanduíche de alunos do programa, no qual o aluno de doutorado Bernardo Augusto Santos
foi contemplado com bolsa no programa de sanduíche no exterior em 2021, pelo período de 12 meses; iii) Solicitações de
disciplinas para o segundo período emergencial ERE 2021; iv) Mudança dos procedimentos de assinatura em defesas; o
professor Schiavon apresentou a portaria PROPE e explicou a nova sistemática para essas assinaturas. v) Participação
na trienal da área de materiais em 06/11, na qual o professor Schiavon apresentou os resultados apresentados na
avaliação trienal feita pela área de Materiais da CAPES; vi) O prof. Keyller falou sobre o Edital SOS Equipamentos -
FINEP, em que foi aprovado o projeto de manutenção de um cromatógrafo, no valor de R$38.275,00. 13- ESPAÇO
LIVRE- Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 11h e eu, Mirna Valéria Coimbra Dias, lavrei a presente ata
que, sendo lida e aprovada, será assinada por todos os presentes. São João del-Rei, 17 de novembro de 2020.

(Assinado digitalmente em 14/12/2020 16:15 ) 
ANDRE LUIZ MOTA 

(Assinado digitalmente em 15/12/2020 15:46 ) 
HORACIO WAGNER LEITE ALVES 
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PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
DCNAT (12.12) 

Matrícula: 1217987 

VICE-COORDENADOR - SUBSTITUTO
VICE-CHEFE DE UNIDADE 

FQMAT (13.14) 
Matrícula: 435093 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 15/12/2020 08:43 ) 
KEYLLER BASTOS BORGES 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
DCNAT (12.12) 

Matrícula: 1872495 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 15/12/2020 08:06 ) 
MARCO ANTONIO SCHIAVON 

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE 

FQMAT (13.14) 
Matrícula: 1443844 
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