
05/10/2021 17:07 https://sipac.ufsj.edu.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?imprimir=true&idDoc=593004

https://sipac.ufsj.edu.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?imprimir=true&idDoc=593004 1/3

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 64 / 2021 - FQMAT (13.14) 
 
Nº do Protocolo: 23122.036439/2021-22

São João del-Rei-MG, 05 de outubro de 2021.

ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM FÍSICA E QUÍMICA DE MATERIAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos
quatorze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às 9:37h, via plataforma Google Meet, iniciou-se a centésima
quinquagésima sétima 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 156ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE COLEGIADO- O professor
Marco Antônio Schiavon apresentou a 156ª ata e o Colegiado homologou. 3-Recursos QUALIPOS FQMAT- O professor
Marco Antônio Schiavon apresentou os valores disponíveis e falou sobre mudança de rubricas e utilização dos recursos.
Após discussão ficou decidido que as rubricas serão mantidas e os recursos para material de consumo serão gastos com
pedidos de demanda feita por docentes. 4-Taxa de bancada FAPEMIG- O professor Marco Antônio Schiavon apresentou
o valor disponível (4.800,00). O Colegiado manteve a utilização dos recursos como a seguir: 1. Bolsistas FAPEMIG terão
direito a solicitar recursos para participação em um congresso anual envolvendo inscrição, passagem e diárias. Serão
ainda considerados pedidos de docentes sob demanda, sendo priorizado a utilização dos recursos com materiais de
laboratório multiusuário. Foi aprovado o pedido do professor Schiavon de aquisição de 4 baterias para o no-break do
analisador termogravimétrico no valor aproximado de R$1.200,00 e 10m3 de nitrogênio comercial no valor de cerca de
R$280,00 a pedido do prof. Keyler. As demais solicitações devem ser encaminhadas formalmente ao programa. 5-
Homologação de resultado de processo seletivo 2º PERÍODO REMOTO de 2021- O professor Schiavon apresentou o
resultado dos aprovados no processo seletivo do 2º período remoto de 2021 por ordem de classificação: Mestrado: 1º
lugar- Rafael Silveira Mourão; 2º lugar- Marcelo Francis Fernandes Alecrim; 3º lugar- Vanessa do Carmo Martins (não se
matriculou no FQMAT). Mestranda Maria Del Rosario DiazGranados Jimenez que entrou no FQMAT pelo Programa
Bolsas Brasil - PAEC OEAGCUB, Edital OEA/GCUB nº 001/2020, amparado pelo Acordo de Cooperação entre a
Organização dos Estados Americanos (OEA) e o Grupo de Cooperação Internacional de Universidades Brasileiras
(GCUB), celebrado em 20 de maio de 2011. Doutorado: 1º lugar- Gabriel do Carmo Dantas; 2º lugar- Robisnson Antônio
Aparecido Alves; 3º lugar- Fábio Assunção Rosa; 4º lugar- Raíra da Cunha (doutoranda do FQMAT concorrente à bolsa);
5º lugar- Leila Suleimara Teixeira (doutoranda do FQMAT concorrente à bolsa); 6º lugar- Kamila Silva Nascimento.
Doutorando Alberto Jorge Baeza Campuzano que entrou no FQMAT pelo Programa Bolsas Brasil - PAEC OEAGCUB,
Edital OEA/GCUB nº 001/2020, amparado pelo Acordo de Cooperação entre a Organização dos Estados Americanos
(OEA) e o Grupo de Cooperação Internacional de Universidades Brasileiras (GCUB), celebrado em 20 de maio de 2011.
No edital do processo seletivo foram oferecidas 19 vagas para mestrado e 9 vagas para doutorado. 6-Distribuição de
bolsas para o 2º semestre REMOTO de 2021- Após levantamento de bolsas, consulta à PROPE e análise das regras do
Programa para distribuição de bolsas, segue a distribuição de bolsas: Mestrado: 1º lugar- Rafael Silveira Mourão - bolsa
CAPES; 2º lugar- Marcelo Francis Fernandes Alecrim - bolsa CAPES; 3º lugar- Vanessa do Carmo Martins (não se
matriculou no FQMAT). A Mestranda Maria Del Rosario DiazGranados Jimenez somente será cadastrada como bolsista a
partir de 2022, quando estiver no Brasil. Doutorado: 1º lugar- Gabriel do Carmo Dantas- possui vínculo empregatício; 2º
lugar- Robisnson Antônio Aparecido Alves - bolsa CAPES; 3º lugar- Fábio Assunção Rosa - bolsa CAPES; 4º lugar- Raíra
da Cunha (doutoranda do FQMAT concorrente à bolsa) - bolsa UFSJ; 5º lugar- Leila Suleimara Teixeira (doutoranda do
FQMAT concorrente à bolsa) - bolsa UFSJ; 6º lugar- Kamila Silva Nascimento - sem bolsa disponível. O Doutorando
Alberto Jorge Baeza Campuzano somente será cadastrado como bolsista a partir de 2022, quando estiver no Brasil. O
Colegiado decidiu pela abertura de um novo Edital de processo seletivo de Mestrado para preenchimento das bolsas
disponíveis. Serão oferecidas 8 vagas de mestrado no processo seletivo simplificado e a comissão responsável pelo
processo seletivo serão os professores: Jander, Luciana e Alysson. 7- Homologação DE ata e documentos de banca de
tese de Brener Rodrigo de Carvalho Vale- O prof. Schiavon apresentou toda a documentação e o Colegiado
homologou. 8-Homologação de Atas de exame de qualificação de mestrado de Giovanni Chagas, Giordane Ladeira,
Cassio Longati, Lilian Zin, Rafaela Nascimento e Thaís Adriany- O prof. Schiavon apresentou todas as atas e o
Colegiado as homologou. 9-Homologação de AD REFERENDUM de banca de defesa de mestrado de Filipe SANTOS
Sousa- O professor Schiavon leu o pedido de banca de mestrado e o Colegiado homologou o AD REFERENDUM. A
seguir a banca homologada: Defesa de dissertação de Mestrado de Filipe Santos Sousa intitulada: "Caracterização
Morfológica de Fotoanodos e Contraeletrodos de Células Solares Sensibilizadas por Pontos Quânticos Utilizando a
Técnica de Microscopia de Força Atômica" sendo a data da defesa dia 15 de outubro de 2021, às 14h on-line. A
composição da banca aprovada pelo Colegiado: 1- Prof. Dr. Wagner Souza Machado (Orientador-Presidente); 2- Profa.
Dra. Thalita Chiaramonte - DCNAT/UFSJ- (Coorientadora); 3-Prof. Dr. Virgílio de Carvalho dos Anjos - UFJF - (Titular); 4-
Prof. Dr. Marco Antônio Schiavon - DCNAT/UFSJ (Titular); 5- Prof. Dr. Adhimar Flávio Oliveira - UNIFEI (Suplente); 6- Prof.
Dr. André Luiz Mota - DCNAT/UFSJ (Suplente). 10-Homologação de Declaração de estágio docência dos
doutorandos Rodrigo José da Silva e Iara Amorim- O prof. Schiavon apresentou as referidas declarações e foi
solicitado o relatório de atividades desenvolvidas pela doutoranda Iara Amorim. Será enviado um pedido à professora
responsável pelo estágio. O Colegiado aprovou a declaração de estágio de Rodrigo José da Silva e aprovou a declaração
de Iara, com a pendência da entrega do relatório de atividades desenvolvidas. 11-Sobre Prorrogação da bolsa CAPES
da mestranda Isabela Carla Soares- O professor Schiavon apresentou a solicitação de prorrogação de prazo da bolsa
CAPES de Isabela, por mais 3 meses, devidamente justificada. O Colegiado homologou a solicitação. 12-Sobre resposta
de Fernando Marques Lisboa e solicitação de banca de mestrado - O prof. Schiavon apresentou a resposta do aluno
ao memorando enviado ao seu endereço, a qual continha o pedido de defesa de mestrado com o formulário próprio. O
Colegiado homologou a banca de mestrado de Fernando. A seguir a banca homologada: Defesa de dissertação de
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Mestrado de Fernando Marques Lisboa intitulada: "Complexos supramoleculares TBAF/álcoois volumosos como
agentes de fluoração" sendo a data da defesa dia 22 de outubro de 2021, às 14h on-line. A composição da banca
aprovada pelo Colegiado: 1- Prof. Dr. Josefredo Rodriguez Pliego Júnior (Orientador-Presidente); 2- Prof. Dr. Heitor
Avelino de Abreu - UFMG (Titular); 3- Prof. Dr. Marcelo Siqueira Valle - DCNAT/UFSJ - (Titular); 4-Prof. Dr. Guilherme
Ferreira de Lima - UFMG (Suplente); 5- Prof. Dr. Luiz Gustavo de Lima Guimarães - DCNAT/UFSJ (Suplente). 13-Sobre
reprovação de mestranda em disciplina eletiva no FQMAT- O professor Schiavon relatou o caso da mestranda do
FQMAT, número de matrícula 2020108749, que foi reprovada em disciplina eletiva neste segundo semestre remoto 2021.
O Colegiado após análise não aprovou o trancamento da referida disciplina e decidiu pelo envio de uma carta de
advertência à mestranda e seu orientador. Segue o conteúdo da carta: "Informamos que de acordo com o Regimento
interno do Programa: RESOLUÇÃO CONSU Nº 022, de 30 de junho de 2014, em seu inciso II do Artigo 29 "Será
desligado do Programa, por decisão do Colegiado, o aluno que for reprovado em qualquer disciplina por mais de 1 (uma)
vez ou em 2 (duas) disciplinas diferentes." Consta em nossos registros que a senhora é bolsista CAPES, e assim, deve
manter dedicação exclusiva ao curso de Mestrado do programa FQMAT. Assim, uma nova reprovação, a senhora será
desligada do Programa e sua bolsa CAPES será cortada, com a obrigatoriedade de devolução das cotas das bolsas
recebidas. Segue anexo o termo de compromisso de bolsa assinado para seu controle. O Colegiado também solicita um
maior acompanhamento das atividades relacionadas ao curso de mestrado, bem como de seu rendimento por parte de
seu orientador." O Colegiado também estabeleceu uma data limite para trancamento em disciplinas no FQMAT neste
novo período remoto que será, até no máximo, dia 12 de novembro de 2021. Esta data será informada a todos os alunos
e docentes do programa. 14-Solicitações de equivalência de disciplinas cursadas no mestrado FQMAT pelos
doutorandos Gabriel Dantas e Kamila Nascimento - O prof. Schiavon apresentou as solicitações de equivalência dos
referidos doutorandos. O Colegiado aprovou as solicitações dos doutorandos e as disciplinas serão cadastradas no
histórico dos alunos no sistema SIGAA. 15-Solicitação de aproveitamento de disciplina cursada no mestrado PPGMQ
pela mestranda ISABELLA CRISTINA RESENDE DE ASSIS- O prof. Schiavon apresentou a solicitação da aluna com a
justificativa, plano de ensino, ementa e projeto de pesquisa da aluna. O Colegiado, após análise, verificou a pertinência do
aproveitamento da disciplina pela mestranda, aprovando o aproveitamento da disciplina "Química Orgânica Avançada I -
com carga horária de 60h (sessenta horas), gerando 4 (quatro) créditos em disciplinas eletivas. 16-Memorando resposta
DA PROPE sobre SIGAA- O prof. Schiavon relatou sobre as mudanças ocorridas no sistema SIGAA em relação à
matrícula de alunos em disciplinas de outros programas da UFSJ, a qual fica difícil o controle por parte da secretaria e
colegiado o acompanhamento de equivalências. Assim, após discussão o Colegiado decidiu divulgar a nota que será
enviada aos discentes e docentes do FQMAT: "Com a implantação e customizações do sistema SIGAA, quando um aluno
do FQMAT se matricula e é aprovado em disciplinas cursadas em outros cursos de pós-graduação da UFSJ, estas
disciplinas automaticamente vão para o histórico do aluno e os créditos obrigatórios são abatidos. Não é mais gerado um
histórico separado com a disciplina cursada como aluno especial de outro curso de pós-graduação, o qual era usado para
o mesmo entrar com solicitação de aproveitamento de créditos no FQMAT, passando por análise criteriosa sobre a
pertinência da disciplina cursada para uma formação do aluno na área de Materiais. De acordo com as orientações
passadas aos alunos sobre aproveitamento de disciplinas cursadas em outros cursos de pós-graduação e conforme
análise e confirmação destas normas pelo Colegiado em reunião ordinária de Colegiado 157ª do dia 14 de setembro de
2021: De acordo com o Regimento interno FQMAT em seu artigo 25: "A critério do Colegiado, unidades curriculares
cursadas em outros cursos ou programas de pós-graduação ou como unidades curriculares isoladas na UFSJ podem ser
aproveitadas para integralização até o limite de 8 (oito) créditos." Assim, após a disciplina cursada em outro curso de pós-
graduação, é obrigatório que o aluno entre com a solicitação de aproveitamento de créditos para análise do Colegiado. Os
históricos escolares, assim como todas as atividades da vida acadêmica do aluno, serão verificados quando do pedido de
banca de defesa e se as disciplinas cursadas fora do FQMAT não tiverem sido aprovadas pelo Colegiado, serão
desconsideradas e o aluno ficará pendente quanto ao número de créditos obrigatórios para a defesa. Solicitamos assim,
aos alunos e orientadores, que fiquem atentos quanto a esta questão de suma importância para o bom andamento de
todas as etapas obrigatórias da vida acadêmica dos discentes. Reforçamos que não há proibição de se cursar disciplinas
em outros programas de pós-graduação que se julgar necessárias (decisão conjunta entre aluno e orientador), mas serão
consideradas no final do curso, na época do pedido de banca de defesa, somente aquelas que passaram por análise e
aprovação do Colegiado." 17-Homologação de instrução normativa FQMAT/PROPE Nº 001, DE 14 DE SETEMBRO
DE 2021 sobre critérios de auxílio financeiro- O professor Schiavon leu a nova instrução normativa que apresenta os
Critérios para concessão de auxílio financeiro a pesquisador e discente e após algumas modificações o Colegiado
homologou. 18-INFORMES: i)- sobre os Recursos PROAP; ii) Portaria Qualis CAPES. 19- ESPAÇO LIVRE- Os membros
do Colegiado falaram sobre um novo evento FQMAT, que contará com a ajuda do discente Rodrigo e outros professores.
Rodrigo falou sobre agendamento de reunião para a organização do novo evento. Nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a reunião às 12:25h 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, 14 de setembro de 2021.

 
 
 

(Assinado digitalmente em 05/10/2021 16:56 ) 
ANDRE LUIZ MOTA 
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