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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 CURSO Nº 98 / 2021 - FQMAT (13.14) 

Nº do Protocolo: 23122.015643/2021-18
São João Del-rei-MG, 04 de maio de 2021.

ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICA E QUÍMICA DE MATERIAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI.
Aos seis dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às 9h34min, via plataforma Google Meet, iniciou-se a centésima
quinquagésima segunda 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 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE
COLEGIADO- O professor Marco Antônio Schiavon apresentou a 151ª ata e o Colegiado homologou. 3-Processo
seletivo FQMAT segundo semestre de 2021 e Comissão de Seleção- O professor Schiavon falou sobre o processo
seletivo e sobre a comissão de docentes, de acordo com a escala de revezamento, para o processo seletivo do segundo
semestre de 2021, que também contará com a ajuda do prof. Horácio, que já possui experiência neste tipo de processo.
4-Homologação de AD REFERENDUM de segundo pedido de prorrogação de bolsa CAPES de Rhuan Costa
Souza, orientando prof. Alysson Bueno- O professor Schiavon apresentou o segundo pedido de prorrogação de prazo
de bolsa CAPES por mais 3 meses do doutorando Rhuan que foi homologado pelo Colegiado. 5-Homologação de
primeiro pedido de prorrogação de bolsa CAPES de Rodrigo José da Silva, orientando prof. Túlio- O professor
Schiavon apresentou o pedido de prorrogação de prazo de bolsa CAPES por 6 meses do doutorando Rodrigo que foi
homologado pelo Colegiado. 6-Homologação de AD REFERENDUM de matrícula da mestranda Letícia Ildefonso na
disciplina Estado Sólido- Após análise, o Colegiado homologou, pois o docente responsável pela referida disciplina é o
orientador da mestranda que justificou a necessidade de a aluna cursar tal disciplina. 7-Homologação de Certificado de
proficiência em inglês do doutorando Rodrigo Silva - O professor Schiavon apresentou o certificado que foi
homologado pelo Colegiado. 8-Homologação de parecerES de ProjetoS de pesquisa de Mestrado de Letícia Ferreira
Magalhães, Eduardo Geraldo Assis e Rubens Henrique Marques de Morais - O prof. Schiavon apresentou os
referidos pareceres e o Colegiado homologou. O Colegiado também homologou a coorientação do Prof. Dr. Gilberto
Garcia del Pino (UEA) no projeto de pesquisa de Eduardo Geraldo Assis. 9-Homologação de Atas de exame de
qualificação de Mestrado de Paulo Henrique de Sousa Paulino e Pollyanna Maia- O professor Schiavon leu as atas
dos exames dos alunos em que consta aprovação e o Colegiado as homologou. 10-Homologação de bancas de exame
de qualificação de Doutorado de Rafael Mendes Francisco e de Marcella Cordeiro Borges e de Mestrado de Mayra
ASEVEDO CAMPOS DE RESENDE- O prof. Schiavon apresentou as solicitações e o Colegiado homologou. Seguem as
bancas aprovadas pelo Colegiado: Data do exame de qualificação de Doutorado de Rafael Mendes Francisco: 28 de
maio de 2021, às 10h. Banca examinadora: 1-Prof. Dr. André Luiz Mota- DCNAT-(Presidente), 2- Prof. Dr. Francisco César
de Sá Barreto - UFMG - (Titular), 3-Prof. Dr. Horácio Wagner Leite Alves - DCNAT-(Titular); 4- Dr. Raul Guilherme Batista
Mendes- UFSJ (Suplente). Data do exame de qualificação de Doutorado de Marcella Matos Cordeiro Borges: 25 de
maio de 2021, às 9h. Banca examinadora: 1-Prof. Dr. Túlio Hallak Panzera - DEMEC -(Presidente), 2- Profa. Dra. Maria
Cristina Silva - DCNAT - (Titular), 3-Profa. Dra. Sara Silveira Vieira - UFF -(Titular); 4- Prof. Dr. Arnaldo César Pereira-
DCNAT - (Suplente). Data do exame de qualificação de Mestrado de Mayra Asevedo Campos de Resende: 7 de junho
de 2021, às 14h. Banca examinadora: 1-Prof. Dr. Luiz Gustavo de Lima Guimarães - DCNAT -(Presidente), 2- Profa. Dra.
Maria Cristina Silva - DCNAT - (Titular), 3- Prof. Dr. Clébio Soares Nascimento Júnior - DCNAT - (Suplente).11-Solicitação
de aproveitamento de disciplinas cursadas no mestrado pelo doutorando Maycon Júnior da Cruz Silva- O prof.
Schiavon leu a solicitação de aproveitamento de oito créditos de disciplinas cursadas no Programa de Mestrado da
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) que foi homologada pelo Colegiado. O cadastro será feito no sistema SIGAA
conforme as instruções padronizadas pela PROPE. No sistema SIGAA será cadastrado no campo observação (que não
aparece no histórico) as informações: -APROVEITAMENTO DE CARGA HORÁRIA- disciplina PREPARAÇÃO E
CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS, cursada no Programa de Pós-graduação em Ciências-Física de Materiais, da
UFOP, entre 08/2019 e 12/2019, com carga horária de 60 (sessenta) horas, perfazendo 4 (quatro) créditos. -
APROVEITAMENTO DE CARGA HORÁRIA - disciplina FÍSICA ESTATÍSTICA, cursada no Programa de Pós-graduação
em Ciências-Física de Materiais, da UFOP, entre 08/2019 e 12/2019, com carga horária de 60 (trinta) horas, perfazendo 4
(quatro) créditos. No caso, o Colegiado aprovou as duas disciplinas acima citadas perfazendo 8 créditos de eletivas. O
aluno terá de fazer as obrigatórias do curso que ainda faltam e mais duas eletivas seguindo as sugestões do prof. André,
seu orientador. 12-Homologação de AD REFERENDUM de Inscrição no EDITAL 003/2021/PROPE/DIBIB do
Programa FQMAT (Edital dos livros)- O professor Schiavon apresentou a inscrição e a planilha enviada à PROPE e o
Colegiado homologou. 13-Sobre Cartas de aceite de estudantes no Programa Bolsas Brasil PAEC OEA-GCUB: O
professor Schiavon apresentou as cartas de aceite dos estrangeiros Alberto Jorge Baeza Campuzano com previsão de
início em 13/09/2021 e término em 13/09/2025 (que receberá uma bolsa de doutorado) e Maria Del Rosario Diaz Granado
Jiménez com previsão de início em 13/09/2021 e término em 13/09/2023 (que receberá uma bolsa de mestrado). O
Colegiado homologou e o Programa aguarda que os alunos se pronunciem. 14-Homologação de disciplinas e planos
de ensino do 1º periodo ERE 2021- O professor Schiavon apresentou as disciplinas que serão oferecidas e os
respectivos planos de ensino. O Colegiado homologou. 15-Solicitação do prof. Alysson Bueno para que disciplina
Corrosão seja eletiva no FQMAT- O professor Schiavon falou sobre o pedido do prof. Alysson Bueno mas o colegiado
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decidiu que, por enquanto, a disciplina será oferecida como tópicos Especiais em Corrosão. 16-Solicitação de
RECURSOS para PARTICIPAÇÃO EM evento dO DOUTORANDO Rodrigo Silva- O Prof. Schiavon leu a solicitação de
recursos para participação em evento científico internacional, que foi analisada pelo Colegiado. O Colegiado aprovou o
auxílio financeiro de acordo com as normas vigentes (valor fixo de R$1300,00 - Artigo 7º das normas) condicionada a
disponibilidade de recursos, pois ainda não nos foi repassado nenhuma previsão de liberação de recursos para o FQMAT
em 2021. Como o evento vai acontecer antes de qualquer recebimento de recurso do Programa, o pagamento poderá ser
feito em forma de ressarcimento e assim o Colegiado pede que o aluno guarde os comprovantes de pagamento da taxa
de inscrição e toda documentação comprovando também a participação no evento, para abertura de processo de auxílio
financeiro quando, e se, o FQMAT receber os recursos. 17-Planejamento Estratégico do Programa- O professor
Schiavon apresentou o referido planejamento e o colegiado homologou o Planejamento. 18-Sobre comunicação da
doutoranda Lívia Ávila de vínculo empregatício- O professor Schiavon apresentou a comunicação da doutoranda
sobre vínculo empregatício e a bolsa CAPES será suspensa, já na chancela CAPES do mês de abril de 2021. Por
enquanto não será indicado novo bolsista. 19-INFORMES- O professor Schiavon apresentou o Edital Chamada CNPq nº
02/2021 - Apoio à Pesquisa Científica, Tecnológica e de Inovação: Bolsas de Mestrado e Doutorado - Ciclo 2021 e a
coordenação enviará e-mail ao CNPq para atendimento do Edital. O professor Schiavon apresentou o Memorando
Eletrônico nº 64/2021 a respeito de prática adotada pela UFAL quanto às boas práticas em relação aos processos
seletivos de programas de pós-graduação. Finalmente, o professor apresentou a Nova Resolução CONEP 009/2020
(regulamenta o ensino remoto para os cursos de pós-graduação da UFSJ durante o período de pandemia da doença
COVID-19). 20-ESPAÇO LIVRE- A doutoranda Stephanne e o prof. Keyller tiraram dúvidas sobre a organização do
Evento FQMAT. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12:10h 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, 6 de abril de 2021.

(Assinado digitalmente em 04/05/2021 11:06 ) 
ANDRE LUIZ MOTA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
DCNAT (12.12) 

Matrícula: 1217987 
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