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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 16 / 2021 - FQMAT (13.14) 

Nº do Protocolo: 23122.005604/2021-02
São João Del-rei-MG, 02 de março de 2021.

ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM FÍSICA E QUÍMICA DE MATERIAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Ao
primeiro dois do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às 9h30min, via plataforma Google Meet, iniciou-se a
centésima quinquagésima 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 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE
COLEGIADO- O professor Marco Antônio Schiavon apresentou a 149ª ata e o Colegiado homologou. 3-Homologação
DE AD REFERENDUM de planos de ensino do segundo período emergencial- O professor Marco Antônio Schiavon
apresentou os Planos de Ensino referentes ao segundo período emergencial e o Colegiado aprovou o AD
REFERENDUM. Todos os planos de ensino já haviam sido publicados na página do programa, na aba ensino
emergencial. 4-Homologação da Ata de exame de qualificação de doutorado de Luis Fernando Tonholo Domingos-
A ata foi apresentada e aprovada por unanimidade. 5-Homologação das Atas de defesa de tese de Daniela Nunes da
Silva e Bruna Carneiro Pires- As atas foram apresentadas e aprovadas por unanimidade pelo Colegiado. 6-
Homologação de certificados de proficiência em língua inglesa dos mestrandos Letícia Batista e Rubens Morais-
Após a apresentação dos certificados, os quais estão de acordo com aqueles das normas vigentes no programa, o
Colegiado os aprovou. 7-Homologação de estágios docência dOS doutoradoS: Maria Eduarda Dias SERENARIO,
Bernardo Santos e Lívia Ávila- O professor Schiavon apresentou as declarações dos doutorandos, mas as mesmas não
foram aprovadas. O Colegiado solicitou o reenvio de novas declarações de Maria Eduarda e de Bernardo pois as
apresentadas contêm informações de "acompanhamento presencial" e não ficou claro a que se referem, pois os estágios
foram realizados no primeiro período emergencial ERE da UFSJ. Além disso, nas declarações a serem apresentadas,
devem ser especificados os nomes das Unidades Curriculares em que os estágios foram realizados, os docentes
responsáveis, a carga horária das Unidades curriculares e a carga horária de estágio, além das principais atividades
desenvolvidas pelos estagiários. Quanto a declaração de estágio docência de Lívia, o Colegiado solicitou que seja
enviada uma nova declaração na qual seja apresentado o nome da unidade curricular em que o estágio docente foi
realizado, uma vez que as demais informações já estão apresentadas. 8-Homologação de AD REFERENDUM de
acesso em laboratórios dos alunos Eduardo Assis, Livia Oliveira e Rodrigo Silva, orientandos do prof. Tulio
Hallak, e de Luis Fernando Tonholo, orientando do prof. Kurt Strecker - O prof. Schiavon apresentou as solicitações
dos alunos e seus orientadores com as respectivas justificativas e o Colegiado homologou os AD REFERENDUM. 9-
Homologação de acesso em laboratórios de Regiamara, orientanda prof Luiz Gustavo- O professor Schiavon leu o
pedido da doutoranda Regiamara e seu orientador com as justificativas e o Colegiado homologou. 10-Solicitações de
equivalência em disciplinas do doutorando Rodrigo Silva e do mestrando Giovanni Bergamaschine -O prof.
Schiavon apresentou as solicitações com as respectivas justificativas e ementas. O Colegiado decidiu pela reprovação da
solicitação de Rodrigo, pois ao analisar as ementas das disciplinas, não se verificou pertinência com o conteúdo de seu
projeto de pesquisa. Além disso, tais conteúdos não fazem parte de ementas de disciplinas oferecidas no FQMAT. Desta
forma, o colegiado entende que é necessário que sejam cursadas disciplinas na área de Materiais, oferecidas no
programa. O pedido de Giovanni de aproveitamento crédito de disciplina cursada como isolada no curso de mestrado do
PPMEC: "Análise Estrutural I - Mecânica de Materiais Compósitos" (45h- 3 créditos- PPMEC0017) foi analisado e
aprovado pelo Colegiado. A aprovação da solicitação de Giovanni ocorreu, pois, a ementa da referida disciplina contempla
o conteúdo de seu projeto de pesquisa e complementa conteúdos de outras disciplinas cursadas. 11-Solicitações de
prorrogações de bolsas CAPES de Paulo Henrique Paulino e Pollyanna Maia, orientandos do prof. Clebio, de
Natália Rocha orientandA prof. Luiz Gustavo, de Mayra Resende orientandA do prof. Arnaldo e de Regiamara
Ribeiro Almeida, orientanda prof. Luiz Gustavo- O Colegiado leu todas as solicitações com as respectivas justificativas
e aprovou todas. Os pedidos dos alunos foram de mais 3 meses de bolsa, totalizando os 6 meses permitidos pela CAPES.
No caso de Regiamara a solicitação foi de 6 meses já que não houve pedido anterior de prorrogação de bolsa CAPES.
12-Solicitação de prorrogação de bolsa UFSJ de Brener Carvalho, orientando do prof. Schiavon- O Colegiado leu a
solicitação de prorrogação de bolsa UFSJ por mais 3 meses, com as respectivas justificativas e aprovou. 13-Solicitação
de 1ª prorrogação de prazo de defesa de tese de Tienne Aparecida do Nascimento- O professor Schiavon leu o
pedido da doutoranda Tienne e seu orientador com as justificativas e o Colegiado homologou. 14-Solicitações de
prorrogação de prazo de exame de qualificação de mestrado de Filipe Santos e Cássio Longati, orientandos do
prof. Wagner- O professor Schiavon leu as solicitações com as respectivas justificativas e aprovou mais 6 meses de
prorrogação de prazo. 15- Solicitações de bancas de exame de qualificação de mestrado de Paulo Henrique Paulino
e Pollyanna Maia, orientandos do prof. Clebio e de exame de qualificação de doutorado de Ana Cláudia DOS
SANTOS, orientanda prof. Túlio- O professor Schiavon leu as solicitações dos mestrandos que foram homologadas e da
doutoranda Ana Cláudia que não foi aprovada. O Colegiado solicita que a doutoranda Ana Cláudia e seu orientador prof.
Túlio revejam a data do exame, uma vez que no dia 23 de abril muitos docentes estarão de férias, considerando que o
semestre ERE terminará em 17 de abril de 2021. O Colegiado pediu que, considerem antecipar a data do exame de
qualificação para uma data antes de 17 de abril, quando os docentes ainda não estiverem em férias, ou ainda adie para
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uma nova data a partir de maio. O Colegiado aguarda assim uma nova solicitação de exame de qualificação de Ana
Cláudia, com a nova data e horário e também solicita que verifiquem previamente a disponibilidade dos possíveis
membros da banca. Quanto as bancas dos mestrandos seguem as bancas aprovadas pelo Colegiado: Data do exame de
qualificação de Mestrado de Paulo Henrique de Sousa Paulino: 11 de março de 2021, às 14 h. Banca examinadora: 1-
Prof. Dr. Luiz Gustavo de Lima Guimarães- DCNAT-(Presidente), 2- Prof. Dr. Guilherme Ferreira de Lima -DQ/UFMG -
(Titular), 3-Prof. Dr. Keyller Bastos Borges - DCNAT(Suplente). Data do exame de qualificação de Mestrado de Pollyanna
Pinto Maia: 26 de março de 2021, às 14 h. Banca examinadora: 1-Prof. Dr. Marcelo Siqueira Valle- DCNAT-(Presidente),
2- Prof. Dr. Luiz Antônio Sodré Costa -UFJF - (Titular), 3-Prof. Dr. Marco Antônio Schiavon - DCNAT(Suplente). 16-
Alteração da data de defesa de Adriana Souza, orientada pelo prof. Jefferson- O professor Schiavon informou, com
as respectivas justificativas, sobre alteração da data da defesa de doutorado de Adriana Souza do dia 26 de janeiro de
2021 para o dia 24 de fevereiro de 2021 às 14h. 17-Solicitação de coorientação do doutorando Rhuan Costa,
orientando do prof. Alysson Bueno- O professor Schiavon apresentou toda a documentação referente à solicitação de
coorientação. O prof. Guillermo Vilalta Alonso do Departamento de Ciências Térmicas e dos Fluidos - DCTEF - UFSJ, já
vinha trabalhando no projeto de pesquisa do referido doutorando, necessitando somente uma formalização que não foi
feita adequadamente na época da apresentação do projeto de pesquisa de Rhuan Costa. O Colegiado homologou a
coorientação. 18-Solicitação de mudança de modelo de tese da Doutoranda Lívia Ávila- O professor Schiavon
apresentou a solicitação da doutoranda e o Colegiado, após análise e discussão das considerações da doutoranda,
entendeu que o modelo de tese adotado deva ser seguido com todos os itens dispostos no modelo disponível. Em relação
à redação na forma de capítulos a mesma pode ser utilizada desde que haja um resumo geral com palavras-chaves,
abstract com keywords, uma introdução geral e objetivos gerais da tese. Em seguida pode haver a divisão em capítulos,
sendo que em cada capítulo deve conter um texto inicial que se configure como introdução e objetivos específicos
daquele capítulo, descrição experimental, Resultados, discussão dos resultados e referências bibliográficas, mas não
pode conter palavras-chaves! Como informado, os capítulos terão relação em entre si, e, assim, o formato apresentado
acima, contribui para o entendimento geral da estrutura da tese, bem como da adequada organização dos dados. 19-
Solicitação de Fábio Assunção Rosa para abertura de uma vaga de doutorado no FQMAT- O professor Schiavon
apresentou a solicitação. Após análise o Colegiado informou que, conforme publicado, foram abertas 5 vagas para o curso
de Doutorado no Edital FQMAT 004/2020. O Colegiado pediu para que se aguarde, pois após o resultado final ser
publicado, e as matrículas efetivadas, caso haja vagas remanescentes, os aprovados serão chamados para matrícula. 20-
Solicitação de matrícula de mestrado de Ana Flávia Alencar no FQMAT sem colação de grau na graduação- O
professor Schiavon apresentou a solicitação. O Colegiado informou que o Programa de Pós-graduação em Física e
Química de Materiais segue a legislação da UFSJ e não existe a possibilidade de a matrícula de um mestrando ser
efetivada sem a apresentação, no período de matrícula, de atestado de colação de grau na graduação. 21-INFORMES: i)-
Comunicado sobre matrículas de alunos ingressantes; ii)- Décima Edição do Programa Bolsas Brasil PAEC OEA-GCUB:
Adesão e Oferta de Bolsas de Estudos; iii)- RESOLUÇÃO Nº 025, de 23 de novembro de 2020 que estabelece ações para
a Pós-graduação stricto sensu em resposta à situação emergencial decorrente da pandemia mundial da COVID-19. 22-
ESPAÇO LIVRE- A doutoranda Stephanne e o prof. Keyller apresentaram informações sobre a organização do Evento,
assim como datas e divulgação do Evento. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12:24h 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, 2 de fevereiro de 2021.
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