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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 60 / 2021 - FQMAT (13.14) 
 
Nº do Protocolo: 23122.022898/2021-29

São João del-Rei-MG, 07 de julho de 2021.

ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICA E QUÍMICA DE MATERIAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI.
Aos quatro dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às 9h32min, via plataforma Google Meet, iniciou-se a centésima
quinquagésima terceira 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 membro docente André Luiz Mota, o
membro docente Keyller Bastos Borges e a representante discente Stephanne Yonara Barbosa de Carvalho. O Membro
docente Horácio Wagner Leite Alves não compareceu e não apresentou justificativa. 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 152ª REUNIÃO
ORDINÁRIA DE COLEGIADO- O professor Marco Antônio Schiavon apresentou a 152ª ata e o Colegiado homologou. 3-
Homologação de avaliações Seminários FQMAT- O professor Schiavon apresentou as avaliações dos discentes e os
membros decidiram que não há necessidade da apresentação destas avaliações em reunião do Colegiado uma vez que
se trata de unidades curriculares com registro das notas no sistema SIGAA da UFSJ. 4-Homologação de bancas de
exame de qualificação de mestrado de Lilian Zin e Filipe Sousa- O prof. Schiavon apresentou as solicitações e o
Colegiado homologou. Seguem as bancas aprovadas pelo Colegiado: Data do exame de qualificação de Mestrado de
Lilian Christina Zin: 23 de julho de 2021, às 14h. Banca examinadora: 1-Prof. Dr. Arnaldo César Pereira - DCNAT -
(Presidente), 2- Prof. Dr. Mateus Fernandes Venâncio - IQ/UFBA - (Titular), 3- Prof. Dr. Marcelo Siqueira Valle - DCNAT -
(Suplente). Data do exame de qualificação de Mestrado de Filipe Santos Sousa: 18 de agosto de 2021, às 14h. Banca
examinadora: 1-Prof. Dr. Horácio Wagner Leite Alves - DCNAT -(Presidente), 2- Prof. Dr. Marco Antônio Schiavon -
DCNAT - (Titular), 3- Prof. Dr. Juan Carlos Paredes Campoy - DCNAT - (Suplente). 5-Homologação de pedido de defesa
de tese de doutorado de Lívia Ávila DE OLIVEIRA- O professor Schiavon leu o pedido de banca de doutorado que foi
homologado pelo Colegiado. A seguir a banca homologada: Defesa de tese de Doutorado de Lívia Ávila de Oliveira
intitulada: "Desenvolvimento e caracterização de compósitos estruturais tipo sanduíche contendo lâminas de alumínio e
anéis de bambu" sendo a data da defesa dia 18 de junho de 2021, às 8h30min. A composição da banca aprovada pelo
Colegiado: Prof. Dr. Túlio Hallak Panzera- DEMEP (Orientador-Presidente); Prof. Dr. Rodrigo Teixeira Santos Freire
(Coorientador - DCNAT/UFSJ ); 1- Prof. Dr. Juan Carlos Campos Rubio - UFMG (Titular); 2-Prof. Dr. Gilberto Garcia del
Pino - UEA- (Titular); 3-Prof. Dr. Leandro José da Silva - DEMEP/UFSJ (Titular); 4-Prof. Dr. Kurt Strecker -DCNAT/UFSJ
(Titular); 5- Prof. Dr. Maykson Luiz Passaia Tonatto -UFSC- (Suplente); 6- Prof. Dr. Márcio Eduardo Silveira-DEMEP/UFSJ
(Suplente). 6-Homologação de parecerES de Projeto de pesquisa de Doutorado de Marco Antônio Sabará e da
mestranda Léticia Batista Clarindo- O prof. Schiavon apresentou os referidos pareceres e o Colegiado os homologou. 7-
Solicitação de aproveitamento de crédito em disciplina CURSADA NO MESTRADO PELO doutorando Bernardo
Farah - O professor Schiavon apresentou a solicitação do doutorando Bernardo que cursou a disciplina "Corrosão e
Proteção dos Materiais" (3 créditos) no Mestrado PPMEC para aproveitamento de créditos no doutorado FQMAT. Após
análise de toda a documentação e justificativa encaminhada pelo doutorando, o Colegiado aprovou o aproveitamento
desta disciplina no histórico de doutorado de Bernardo. A disciplina deverá ser cadastrada no histórico de doutorado de
Bernardo no sistema SIGAA. 8-Requerimento de dispensa de estágio docência do doutorando Marco Antônio
Sabará - O prof. Schiavon apresentou o requerimento do doutorando que é professor efetivo no IFMG- Campus
Congonhas/MG desde 29/07/2014. Ele apresentou toda a documentação comprobatória e o Colegiado homologou a
dispensa de estágio docência para o referido doutorando. 9-Normatização de utilização de equipamentos
multiusuários do Programa - Carta prof. Arnaldo Pereira- O professor Schiavon leu a carta do prof. Arnaldo César
Pereira e fez um breve resumo dos fatos ocorridos e que chegaram até a coordenação. Após análise do pedido do prof.
Arnaldo e discussão, verificou-se a necessidade do agendamento de uma reunião com todos os docentes responsáveis
por equipamentos institucionais, adquiridos via projetos FINEP, para que sejam estabelecidos critérios e também a criação
de uma comissão para aprofundar nas questões relacionadas à utilização dos equipamentos institucionais pelos docentes
e discentes do programa. Para a primeira reunião deverá ser convidado o chefe do DCNAT, uma vez que os
equipamentos ficam locados nos laboratórios pertencentes ao DCNAT, além de fazerem parte do patrimônio deste. O
Coordenador deverá agendar a primeira reunião para discutir esses assuntos ainda no mês de maio. 10-INFORMES- i) O
professor Schiavon apresentou a planilha com o resultado do Edital de livros aprovados pelo Setor de Biblioteca,
informando os livros que foram aprovados no pedido. Um e-mail será enviado a todos os docentes do FQMAT. ii) O
professor Schiavon informou sobre prorrogação da data para envio do Coleta e que se encerará em 15 de maio de 2021.
11-ESPAÇO LIVRE- i) A doutoranda Stephanne e o prof. Keyller falaram sobre o encerramento do Evento, o I ConFQMat.
ii) A representante Discente questionou a demora na Emissão de diplomas e o prof Schiavon ficou de enfatizar esta
questão na reunião de Colegiado Geral. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12:05h 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,
4 de maio de 2021.

 
 
 

(Assinado digitalmente em 07/07/2021 11:11 ) 
ANDRE LUIZ MOTA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 

(Assinado digitalmente em 07/07/2021 09:11 ) 
KEYLLER BASTOS BORGES 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
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DCNAT (12.12) 
Matrícula: 1217987 

DCNAT (12.12) 
Matrícula: 1872495 

(Assinado digitalmente em 07/07/2021 09:16 ) 
MARCO ANTONIO SCHIAVON 

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR 
FQMAT (13.14) 

Matrícula: 1443844 
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DELL
Máquina de escrever
DISCENTE STEPHANNE YONARA BARBOSA DE CARVALHO


