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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 59 / 2021 - FQMAT (13.14) 
 
Nº do Protocolo: 23122.022822/2021-01

São João del-Rei-MG, 06 de julho de 2021.

ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA QUARTA 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 dia do mês de junho de dois mil e vinte e um, às 9h31min, via plataforma Google Meet, iniciou-se a centésima
quinquagésima quarta 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 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE COLEGIADO- O
professor Marco Antônio Schiavon apresentou a 153ª ata e o Colegiado homologou. 3-Homologação de Atas de exame
de qualificação de doutorado de Ana Cláudia dos Santos, Marcella Cordeiro Borges e Rafael Mendes Francisco- O
professor Schiavon apresentou as atas que foram homologadas pelo Colegiado. 4-Homologação Ata e documentos de
defesa de tese de doutorado de Adriana Souza- O prof. Schiavon apresentou toda a documentação referente à defesa
de tese de doutorado de Adriana Souza de Oliveira e o Colegiado homologou. 5-Homologação AD REFERENDUM de
banca de exame de qualificação de mestrado de Cássio Longatti Nunes- O Colegiado homologou o AD
REFERENDUM do Coordenador. Segue a banca aprovada: Data do exame de qualificação de Mestrado de Cássio
Longati Nunes: 30 de junho de 2021, às 14h. Banca examinadora: 1-Prof. Dr. André Luiz Mota - DCNAT -(Presidente), 2-
Profa. Dra. Honória de Fátima Gorgulho - DCNAT - (Titular), 3- Prof. Dr. Horácio Wagner Leite Alves - DCNAT - (Suplente).
6-Carta de alteração de data de exame de qualificação de Filipe Sousa. O prof. Schiavon apresentou a alteração da
data do dia 18/08/21 para 18/06/21. O motivo da alteração é que houve um engano na data solicitada ao colegiado na
reunião anterior. O Colegiado homologou a alteração da data. 7-Homologação de bancas de exame de qualificação de
mestrado de Giovanni Chagas Bergamaschine e Giordane Ladeira- O professor Schiavon apresentou as solicitações
dos mestrandos que foram homologadas pelo Colegiado. Seguem as bancas aprovadas: Data do exame de qualificação
de Mestrado de GIOVANNI CHAGAS BERGAMASCHINE: 16 de julho de 2021, às 9h. Banca examinadora: 1-Prof. Dr.
Túlio Hallak Panzera - DEMEP -(Presidente), 2- Prof. Dr. Leandro José da Silva - DEMEP- (Titular), 3- Prof. Dr. Artur
Mariano de Sousa Malafaia - DEMEP - (Suplente). Data do exame de qualificação de Mestrado de GIORDANE LADEIRA:
17 de agosto de 2021, às 9h. Banca examinadora: 1-Prof. Dr. Arnaldo César Pereira - DCNAT-(Presidente), 2- Prof. Dr.
Victor Augusto Araújo de Freitas - DCNAT- (Titular), 3- Prof. Dr. Keyller Bastos Borges - DCNAT - (Suplente). 8-
Homologação de parecer de Projeto de pesquisa de Doutorado de Rodrigo José da Silva - O prof. Schiavon
apresentou o parecer do projeto de pesquisa do doutorando Rodrigo e o Colegiado homologou. 9-Homologação de
certificados de exame de proficiência de língua inglesa dOs MESTRANDOS Isabella Cristina Resende de Assis,
Letícia Magalhães E Eduardo Assis e DA DOUTORANDA Leila Suleimara- O professor Schiavon leu os respectivos
certificados que estavam de acordo com as normas do FQMAT e o Colegiado os homologou.10-Homologação de
declaração de estágio docência da doutoranda Leila Suleimara O prof. Schiavon apresentou a declaração de estágio
docência da doutoranda no curso de graduação de Biotecnologia. O Colegiado homologou a declaração. A doutoranda
completou as 72h de estágio exigidas pelo FQMAT, 36h na COQUI e 36h no curso de Biotecnologia. 11-Solicitações de
cancelamento de matrícula no FQMAT da mestranda Letícia Ildefonso e da doutoranda Michele Pimentel- O
professor Schiavon leu os respectivos formulários de solicitação de cancelamento de matrícula no FQMAT das alunas que
ingressaram no Programa no início de 2021 por processo seletivo. Elas não receberam bolsas. O Colegiado homologou
as solicitações. Será enviado à PROPE memorando eletrônico para abertura de processos de cancelamento de
matrículas das alunas. 12-Condições para matrícula do Estudante de doutorado do programa PAEC-OEA-GCUB- O
professor Schiavon apresentou as questões apresentadas pela ASSIM sobre a vinda dos estudantes, visto que os
mesmos não poderão receber bolsa de estudos estando em trabalho remoto visto que estariam na Colômbia e México, e
para que as bolsas possam ser pagas precisariam estar no Brasil. Assim, essas questões serão resolvidas junto com a
ASSIM e informadas ao colegiado o mais breve possível. 13-INFORMES- 1)-Ofício Circular nº 4/2021-
CPG/CGSI/DPB/CAPES referente a flexibilização de um dos requisitos para concessão de bolsa; 2)- Sobre resultado de
eleições para representante discente para o colegiado- Prof. Schiavon apresentou a portaria de nomeação de Rodrigo
José da Silva como novo representante no período de 17/06/2021 a 16/06/2022; 3). Decreto Federal n. 10.139/2019, a
Resolução CONSU n. 20/2020 que trata das Resoluções, Portarias e Instruções Normativas na UFSJ. O programa deverá
rever todas as suas instruções normativas e regimento interno, após a aprovação do novo regimento geral da pós-
graduação da UFSJ. 4). Criação FQMAT mídia. O prof. Schiavon apresentou o novo canal oficial do Youtube do Programa
FQMAT e informou que as dissertações, teses, seminários e demais eventos do programa serão transmitidos por este
canal. 11-ESPAÇO LIVRE- i)- O prof. Schiavon e todos os outros membros docentes agradeceram a colaboração efetiva e
importante da doutoranda Stephanne, enquanto a doutoranda atuou como representante discente no Colegiado.
Stephanne também agradeceu ao colegiado. ii) O prof. André perguntou sobre a distribuição das duas bolsas FAPEMIG
de mestrado e foi informado que foram reativadas duas bolsas de mestrado da FAPEMIG, as quais foram distribuídas de
acordo com a classificação do processo seletivo: uma bolsa foi cadastrada para Thiago Gabry Barbosa e a outra para
Lucas Santos Silva, seguindo a ordem de classificação do processo seletivo de 2021 e os critérios de distribuição de
bolsas do FQMAT. iii) O Prof Keyller informou sobre o Edital FINEP de manutenção de equipamentos, no qual o Programa
foi comtemplado com o conserto de um equipamento. Ele leu o parecer em que informa que o projeto não poderá usar os
recursos, visto que a FINEP não aceitou a troca da FAUF pela FUNDEP. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a
reunião às 12:06h 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, 1 de junho de 2021.
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(Assinado digitalmente em 06/07/2021 15:50 ) 
ANDRE LUIZ MOTA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
DCNAT (12.12) 

Matrícula: 1217987 

(Assinado digitalmente em 06/07/2021 16:02 ) 
HORACIO WAGNER LEITE ALVES 
VICE-COORDENADOR - SUBSTITUTO 

FQMAT (13.14) 
Matrícula: 435093 

(Assinado digitalmente em 06/07/2021 16:58 ) 
KEYLLER BASTOS BORGES 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
DCNAT (12.12) 

Matrícula: 1872495 

(Assinado digitalmente em 06/07/2021 16:00 ) 
MARCO ANTONIO SCHIAVON 

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR 
FQMAT (13.14) 

Matrícula: 1443844 
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