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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 58 / 2021 - FQMAT (13.14) 

Nº do Protocolo: 23122.010123/2021-19
São João Del-rei-MG, 06 de abril de 2021.

ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICA E QUÍMICA DE MATERIAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI.
Ao dois do mês de março de dois mil e vinte e um, às 9h33min, via plataforma Google Meet, iniciou-se a centésima
quinquagésima primeira 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 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE
COLEGIADO- O professor Marco Antônio Schiavon apresentou a 150ª ata e o Colegiado homologou. 3-Calendário de
reuniões de Colegiado do primeiro semestre de 2021 - O Colegiado aprovou as datas 6 de abril, 4 de maio, 1 de junho,
6 de julho e 3 de agosto de 2021 que correspondem às primeiras terças-feiras do mês, e cujas datas deverão ser
divulgadas no site FQMAT. 4-Homologação de resultado de processo seletivo 1º semestre de 2021- O professor
Schiavon apresentou o resultado dos aprovados no processo seletivo do 1º semestre de 2021 por ordem de classificação:
Mestrado: 1º lugar- Diana do Socorro Sales Palhari; 2º lugar- Lucas Santos Silva; 3º lugar- Daiane de Paula; 4º lugar-
Thiago Gabry Barbosa; 5º lugar- Hialefson Matheus da Silva; 6º lugar- Ana Flávia Alencar; 7º lugar- Letícia Mara Vieira
Ildefonso; 8º lugar- Isabella Cristina Resende de Assis. Doutorado: 1º lugar- Michele Santos Pimentel; 2º lugar- Flavio
Napolitano; 3º lugar- Carlos Mario Delben da Cruz; 4º lugar- Maycon Júnior da Cruz Silva; 5º lugar- Guilherme Germano
Braga; 6º lugar- Fábio Assunção Rosa. No edital do processo seletivo foram oferecidas 10 vagas para mestrado e 5 vagas
para doutorado. No mestrado as matrículas de Letícia Mara Vieira Ildefonso e Ana Flávia Alencar serão analisadas no
próximo item da presente reunião. Daiane de Paula não se matriculou no Programa. No doutorado todos os primeiros
cinco classificados fizeram a matrícula e assim não houve disponibilidade de vaga para o sexto aprovado, Fábio Assunção
Rosa. 5- Caso da matrícula da candidata Letícia Ildefonso aprovada no processo seletivo de ingresso no
Programa 2021/1- O prof. Schiavon leu a solicitação de Letícia Ildefonso em que apresenta uma declaração do curso de
graduação de Física da UFSJ afirmando que sua colação de grau ocorrerá no dia 02 de março de 2021. Colegiado
FQMAT, decidiu por sua matrícula no programa com a apresentação de declaração de colação de grau. O Colegiado
também entendeu que Letícia poderá se inscrever nas disciplinas seminários I e Ciência dos materiais I, se assim desejar.
O Colegiado pediu que envie a declaração de colação de grau o mais breve possível para a secretaria efetuar a matrícula
e caso não queira se inscrever nas disciplinas citadas acima pediu para preencher o termo de ciência de tempo de curso.
Quanto à Ana Flávia Alencar, que tem previsão de colação de grau para o primeiro semestre de 2021, o Colegiado
FQMAT, decidiu pela possibilidade de sua matrícula no programa com a apresentação de declaração de colação de grau,
desde que seja anterior ao próximo processo seletivo FQMAT. O FQMAT ainda não tem previsão de quando ocorrerá o
próximo processo seletivo. As duas candidatas serão comunicadas. Essa possibilidade de matrícula após o início do
semestre emergencial somente foi possível, pois devido às características dos períodos remotos emergenciais, a PROPE
permitiu que as matrículas fossem realizadas de modo contínuo, sem um calendário definido. Esse procedimento,
entretanto, somente será válido enquanto durar os períodos remotos emergenciais na UFSJ. 6-Distribuição de bolsas
para o 1º semestre de 2021- Após levantamento de bolsas, consulta à PROPE e análise das regras do Programa para
distribuição de bolsas, no mestrado, a Comissão de bolsas do Programa atribuiu à primeira colocada no mestrado, Diana
do Socorro Sales Palhari, a única bolsa CAPES disponível para implementação neste momento. No doutorado, uma bolsa
CAPES foi atribuída ao único candidato sem vínculo empregatício que declarou interesse em bolsa, Maycon Júnior da
Cruz Silva. A segunda bolsa CAPES disponível continuará como bolsa empréstimo para a discente Leila Suleimara
Teixeira até o próximo processo seletivo FQMAT. A discente de doutorado Raíra da Cunha também continuará com bolsa
empréstimo da UFSJ até o próximo processo seletivo FQMAT ou até a disponibilidade da bolsa de acordo com as regras
da PROPE. O Colegiado, que também é a Comissão de bolsas, homologou a distribuição. 7-Homologação da Ata de
defesa de tese de Daniela Ribeiro - O professor Schiavon apresentou toda a documentação referente a defesa de tese
de Daniela Ribeiro Silva, que ocorreu dia 5 de fevereiro de 2021, que foi homologada pelo Colegiado. 8-Solicitação de
banca de exame de qualificação da doutoranda Ana Cláudia dos Santos - O prof. Schiavon apresentou a solicitação
da aluna e o Colegiado homologou. Segue a banca aprovada pelo Colegiado: Data do exame de qualificação de
Doutorado de Ana Cláudia dos Santos: 21 de maio de 2021, às 9h. Banca examinadora: 1-Prof. Dr. Keyller Bastos
Borges- DCNAT-(Presidente), 2- Profa. Dra. Maria Cristina Silva - DCNAT- (Titular), 3-Profa. Dra. Roseli Marins Balestra -
DEMEP-(Titular); 4- Profa. Dra. Viviane Vasques da Silva Guilarduci- IF SUDESTE MG (Suplente). 9-Homologação de
declarações de estágio docência dos doutorandos Rafael Mendes, Maria Eduarda Serenário, Bernardo Farah e
Lívia Ávila- O professor Schiavon leu as declarações dos alunos e o Colegiado homologou 72h de estágio docência de
Rafael Mendes, Bernardo Farah e Maria Eduarda Serenário e 36h de estágio docência de Lívia Ávila. Todas as
informações serão cadastradas no SIGAA. 10-Homologação de parecer de projeto de pesquisa de Mestrado de
Isabela Carla Soares- O prof. Schiavon apresentou o parecer. O Colegiado homologou o parecer do projeto de pesquisa
de Isabela Soares. 11-Sobre MEMORANDO assim DE Convocatoria GCUB-UDUAL nº 001/2021- O prof. Schiavon leu
o memorando eletrônico transcrito abaixo: 'Título: Adesão ao Programa ProLAC - Programa de Formação de Professores
de Educação Superior para a América Latina e o Caribe. Prezados(as) coordenadores(as) de Programas de Pós-
graduação. 1. Entro em contato para consultá-los sobre a possível oferta de vagas / bolsas para o ProLAC - Programa de
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Formação de Professores de Educação Superior para a América Latina e o Caribe, gerenciado pelo Grupo de
Cooperação Internacional de Universidades Brasileiras - GCUB em parceria com a Unión de Universidades de América
Latina y el Caribe - UDUAL. 2. O objetivo do ProLAC é contribuir com o fortalecimento da Educação Superior e da
produção científica e tecnológica, na América Latina e no Caribe, assim como, favorecer o desenvolvimento e a
integração da Região por meio da elevação do número de doutores nas Instituições de Educação Superior. O Programa é
destinado a professores(as) que já atuam como docentes nas IES associadas à UDUAL e ao GCUB. Os programas
podem ofertar vagas e bolsas, ou somente vagas, para cursos de Doutorado. 3. Neste sentido, gostaríamos de consultá-
los para saber se possuem interesse em ofertar alguma vaga e/ou vaga com bolsas para aderirmos ao programa. Caso
tenham interesse, favor nos comunicar até o dia 8 de março de 2021, para prepararmos a documentação e enviá-la ao
GCUB (a resposta pode ser dada respondendo a este memorando). 4. Em anexo, envio algumas informações
complementares fornecidas pelo GCUB e que poderão auxiliar na decisão de vocês. 5. Permaneço à disposição para
quaisquer dúvidas ou esclarecimentos. Atenciosamente, (Autenticado em 24/02/2021 12:16) LILIANE ASSIS SADE
RESENDE ASSESSOR ESPECIAL - TITULAR ASSIN (10.00.04) Matrícula: 4202531'. O Colegiado, após análise, decidiu
por participar do programa com a oferta de uma vaga de doutorado, sem reserva de bolsa. A decisão será comunicada à
ASSIM. 12-Revisão Resolução CONEP, 009 de 19 de agosto de 2020 sobre o ensino remoto emergencial na pós-
graduação da UFSJ- O professor Schiavon apresentou a revisão e pediu sugestões aos membros do Colegiado para a
próxima reunião de Colegiado Geral que ocorrerá dia 04/03/2021. 13-Informes: 1. Análise de Mérito dos alunos inscritos
no Programa Bolsas Brasil PAEC OEA-GCUB 2020- O prof. Schiavon informou que 5 estudantes se inscreveram para
cursar o mestrado (colombianos) e 2 para o doutorado (1 colombiano e 1 mexicano). Foi excluído um dos candidatos do
mestrado, pois a indicação deveria ser de até 4 nomes em cada nível. O Programa irá aguardar a próxima etapa do
processo seletivo, na qual os estudantes poderão, de fato, escolher o Programa. 2. SOBRE EDITAL
003/2021/PROPE/DIBIB - Aquisição de Material Bibliográfico na Pós-graduação stricto sensu- O professor Schiavon
apresentou o Edital e a coordenação enviará e-mail para os docentes encaminharem suas demandas até dia 20/04/2021,
quando uma lista consolidada será enviada para a PROPE para inscrição no edital. 3. REUNIÃO COM DISCENTES
NOVOS MATRICULADOS. O prof. Schiavon informou que foi realizada uma reunião com todos os alunos novos
matriculados, em que foi apresentado a estrutura do programa, bem como as normas e prazos. Além disso, aqueles
alunos que ainda não haviam escolhido orientador foram apresentadas todas as possibilidades de docentes disponíveis
para orientação. O coordenador está em contato com os alunos para auxiliá-los na escolha dos orientadores. 15-ESPAÇO
LIVRE- A doutoranda Stephanne e o prof. Keyller apresentaram informações sobre a organização do Evento. Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 11:53h 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 março de 2021.

(Assinado digitalmente em 07/04/2021 06:51 ) 
ANDRE LUIZ MOTA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
DCNAT (12.12) 

Matrícula: 1217987 

(Assinado digitalmente em 12/04/2021 22:42 ) 
HORACIO WAGNER LEITE ALVES 

VICE-COORDENADOR - SUBSTITUTO
VICE-CHEFE DE UNIDADE 

FQMAT (13.14) 
Matrícula: 435093 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 06/04/2021 17:42 ) 
KEYLLER BASTOS BORGES 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
DCNAT (12.12) 

Matrícula: 1872495 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 06/04/2021 17:47 ) 
MARCO ANTONIO SCHIAVON 

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE 

FQMAT (13.14) 
Matrícula: 1443844 

Para verificar a autenticidade deste documento entre em
https://sipac.ufsj.edu.br/public/documentos/index.jsp informando seu número: 58, ano:

2021, tipo: ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO DE PROGRAMA, data de emissão: 06/04/2021
e o código de verificação: 5b2243d14f

https://sipac.ufsj.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf
Stephanne_2
Typewriter
DISCENTE STEPHANNE YONARA BARBOSA DE CARVALHO


