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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 63 / 2021 - FQMAT (13.14) 
 
Nº do Protocolo: 23122.033679/2021-75

São João del-Rei-MG, 14 de setembro de 2021.

ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM FÍSICA E QUÍMICA DE MATERIAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos
três dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às 9h30min, via plataforma Google Meet, iniciou-se a centésima
quinquagésima sexta 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 o representante
discente Rodrigo José da Silva. 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 155ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE COLEGIADO- O professor
Marco Antônio Schiavon apresentou a 155ª ata e o Colegiado homologou. 3-Calendário de reuniões do Colegiado para
o segundo semestre de 2021- O Colegiado homologou as seguintes datas para as próximas reuniões: 14/09, 05/10,
09/11, 07/12/2021 e 08/02/2022. As datas serão publicadas no site FQMAT. 4-Homologação de ata de exame de
qualificação de mestrado de Giovanni Chagas- O prof. Schiavon apresentou a ata e o Colegiado não homologou. A
justificativa para não aprovação foi a mudança na composição da banca deliberada pelo Colegiado. A profa. Roseli não
fazia parte da banca aprovada pelo Colegiado em reunião ordinária 154ª do Colegiado FQMAT do dia 1 de junho de 2021.
A deliberação de bancas é uma prerrogativa do Colegiado do programa e não pode ser alterada sem a ciência e
deliberação deste colegiado. Desta forma, será pedido ao presidente da banca que a ata de exame de qualificação seja
refeita com informações e assinatura somente dos membros titulares aprovados. O Colegiado aguardará a nova versão
para deliberação na próxima reunião do colegiado. 5-Homologação de solicitação de banca de exame de qualificação
de doutorado de Maria Eduarda Dias Serenario e Regiamara Almeida- O professor Schiavon apresentou as
solicitações das doutorandas que foram homologadas pelo Colegiado. Seguem as bancas aprovadas: Data do exame de
qualificação de Doutorado de Maria Eduarda DIAS serenario: dia 27 de setembro de 2021, às 8h. Banca examinadora:
1-Prof. Dr. Wagner Souza Machado- DCNAT -(Presidente), 2- Prof. Dr. Artur Mariano de Sousa Malafaia - DEMEP -
(Titular), 3- Profa. Dra. Andreia Malacarne - DEMAT- (Titular), 4- Profa. Dra. Patrícia Benedini Martelli - DCNAT -
(Suplente). Data do exame de qualificação de Doutorado de Regiamara Almeida: dia 05 de novembro de 2021, às 9h.
Banca examinadora: 1-Profa. Dra. Maíra Nicolau de Almeida - DCNAT -(Presidente), 2- Prof. Dr. Juliano Elvis de Oliveira -
UFLA - (Titular), 3- Prof. Dr. Valdir Mano - DCNAT- (Titular), 4- Prof. Dr. Arnaldo César Pereira - DCNAT - (Suplente). 6-
Homologação de abertura de processo de desligamento do mestrando fernando marques lisboa do FQMAT- O
professor Schiavon apresentou o percurso histórico do mestrando Fernando Lisboa, pois foi enviado a ele um e-mail
informando sobre a finalização de tempo de curso de mestrado, bem como foi solicitado que o discente apresentasse o
formulário de pedido de banca para defesa, uma vez que seu prazo regimental no FQMAT se encerrou no dia 31 de julho
de 2021. O discente não respondeu ao e-mail e não apresentou o formulário de pedido de banca para defesa. Desta
forma, a próxima etapa é a abertura de processo de desligamento do discente Fernando Lisboa uma vez que todos os
prazos regimentais expiraram e o discente não entregou o pedido de defesa de dissertação e nem a dissertação.
Considerando que o discente foi bolsista UFSJ e CAPES no período em que cursou o mestrado (24 meses), o Colegiado
aprovou por unanimidade a abertura de processo de desligamento do discente Fernando Marques Lisboa do programa
FQMAT, bem como a comunicação à CAPES e UFSJ do motivo de seu desligamento do programa e não defesa de
dissertação. Um ofício será enviado ao Fernando, com o prazo de dez dias para sua manifestação, e, após este
procedimento, será enviado à PROPE um pedido de abertura de processo. 7-Homologação de certificados de língua
inglesa do mestrando Lucas Santos e do doutorando Marco Antônio Sabará- O professor Schiavon apresentou o
certificado de língua inglesa do mestrando Lucas Santos, a qual é um certificado de proficiência CENEX-FALE/UFMG, em
que o discente foi aprovado com aproveitamento de 60%. O professor Schiavon apresentou o certificado de língua inglesa
do doutorando Marco Sabará, a qual é um certificado de proficiência CENEX-FALE/UFMG, em que o discente foi
aprovado com aproveitamento de 100%. O Colegiado homologou os pedidos por estarem em conformidade com a
Instrução Normativa 002 do Programa. 8-Solicitação de aproveitamento de disciplinas do doutorando Flávio
Napolitano- O professor Schiavon leu a solicitação de aproveitamento de disciplinas cursadas como aluno especial que
foram analisadas pelo Colegiado. As disciplinas "COMPORTAMENTO MECÂNICO DOS MATERIAIS e LABORATÓRIO
DE ENSAIOS DESTRUTIVOS E NÃO" foram homologadas pelo Colegiado totalizando 4 créditos no seu histórico. A
disciplina "ANÁLISE ESTRUTURAL I - MECÂNICA DE MATERIAIS COMPÓSITOS" (3 créditos), o doutorando enviou a
ementa errada, mas de qualquer forma, ela não atende a 4 créditos como as disciplinas do programa, e assim, o discente
teria que fazer outra eletiva no FQMAT para ter os créditos completos. Desta forma, esta última disciplina não foi aprovada
pelo Colegiado. As disciplinas aprovadas deverão ser implementadas no histórico de doutorado do discente. 9-Utilização
Recursos PROAP- O professor Schiavon apresentou a distribuição dos recursos PROAP que foram aprovados junto à
Comissão PROAP. O Colegiado homologou a distribuição das seguintes rubricas: auxílio a estudante: R$1300,00;
Materiais de consumo: R$20.000,00 e Manutenção de equipamentos: R$15.950,00. 10-INFORMES- foram apresentados
os seguintes informes: i) Revisão de atos normativos - Portaria 009/2021; ii) Taxa de bancada das bolsas de Doutorado da
FAPEMIG. O prof. Schiavon informou que a FAPEMIG liberou a taxa de bancada das bolsas de doutorado FAPEMIG e
que os recursos poderão ser gastos pelo coordenador, via PROPE. 11-ESPAÇO LIVRE- Nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a reunião às 11:06h 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, 3 de agosto de 2021.
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