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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 5 / 2022 - FQMAT (13.14) 
 
Nº do Protocolo: 23122.022301/2022-27

São João del-Rei-MG, 07 de junho de 2022.

ATA DA CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM FÍSICA E QUÍMICA DE MATERIAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos
três dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às 9h39min, via plataforma Google Meet, iniciou-se a centésima
sexagésima 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 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 163ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE COLEGIADO- O professor
Marco Antônio Schiavon apresentou a 163ª ata e o Colegiado a homologou. 3-Solicitação de banca de exame de
qualificação de mestrado de Letícia Batista Clarindo da Silva- O Professor Schiavon leu a solicitação de banca de
exame de qualificação e o Colegiado a homologou. A seguir a banca homologada: Data do exame de qualificação de
Mestrado de Letícia Batista Clarindo da Silva: dia 8 de junho de 2022, às 9h. Banca examinadora: 1-Prof. Dr. Keyller
Bastos Borges - DCNAT (Presidente), 2- Prof. Dr. Rafael Mafra de Paula Dias - CAP/UFSJ (Titular), 3- Prof. Dr. Marcelo
Siqueira Valle - DCNAT (Suplente). 4-Solicitação de prorrogação de prazo para exame de qualificação de mestrado
de Eduardo Assis- O Prof. Schiavon leu a solicitação do mestrando com as justificativas. O Colegiado aprovou a
prorrogação de Eduardo Assis até junho de 2022 e irá solicitar que o discente entre com a solicitação de banca de defesa
de mestrado o mais breve possível. 5-Homologação de atas de exame de qualificação dos doutorandos José Agenor
carvalho júnior e Samuel de Oliveira- O Professor Schiavon leu as referidas atas e o Colegiado as homologou. 6-
Homologação de ata de banca de tese de rhuan costa souza- O Prof. Schiavon apresentou a documentação da banca
de defesa de doutorado e o Colegiado homologou. 7-Homologação de parecer de projeto de pesquisa da Doutoranda
Ellen Vasconcelos- O Prof. Schiavon apresentou o parecer do Projeto de Pesquisa de Doutorado de Ellen Vasconcelos e
o Colegiado não homologou o Projeto de Pesquisa no momento será pedido aos proponentes que apresentem uma nova
versão do projeto levando em consideração as correções e sugestões do parecerista. 8-Solicitação de aproveitamento
de créditos de disciplina cursada no mestrado pela Doutoranda Thaís Adriany Carvalho- O Prof. Schiavon leu a
solicitação da doutoranda com as justificativas, referente à disciplina "Fluorescência de raios X: fundamentos teóricos e
práticos", cursada na UNESP no 1º semestre de 2020, com carga horária de 60h e 4 créditos. Considerando o pedido de
aproveitamento de créditos feito para o Programa FQMAT, o mesmo foi analisado e o pedido foi deferido. O
aproveitamento de carga horária será cadastrado no histórico da aluna. 9-Indicação de egresso do FQMAT para
participação no I Simpósio de Pós-graduação da UFSJ - O professor Schiavon apresentou o e-mail da PROPE
dizendo que entre os dias 10 e 12 de agosto de 2022 a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) promoverá, de
forma remota, o I Simpósio de Pós-graduação da Universidade e a Comissão Organizadora do evento solicita a indicação
de um egresso destaque do Programa de Pós-graduação do FQMAT. O objetivo é reconhecer o trabalho e o sucesso dos
egressos da UFSJ e, para isso, a comissão organizadora solicita que envie um nome até o dia 30 de junho de 2022. O
Colegiado vai definir o egresso para a indicação na próxima reunião, após obter mais esclarecimentos da PROPE do tipo
de evento que acontecerá. 10- Informes- 1- O Projeto Pós-Doc estratégico da CAPES, Edital 016/2022, foi enviado de
acordo com o definido na reunião realizada entre os docentes que discutiram sobre esse assunto. 2-Indicação Prêmio
CAPES de Teses foi enviado, sendo a tese selecionada pela comissão do PCT constituída pelos professores doutores:
André Luiz Mota, Horácio Wagner Leite Alves e Luiz Gustavo de Lima Guimarães. A tese selecionada foi a do doutor
Brener Rodrigo de Carvalho Vale. 3-Reunião docentes e Reunião discentes. Neste mês o coordenador irá agendar uma
reunião com os discentes e outra com os docentes do programa para discutir questões importantes relacionadas ao
programa. 4-Qualipos: O professor informou que a FAUF está dando encaminhamento à manutenção de uma bomba de
alto vácuo, cuja manutenção está solicitada desde 2018. Além disso, informou que será adquirido 10m3 de gás N2
ultrapuro para ser usado no analisador termogravimétrico. Trata-se de um equipamento institucional que atende a todas
as solicitações de análises da UFSJ. 11-Espaço livre- Não houveram inscritos. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada
a reunião às 10h46min 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, 03 de maio de 2022.
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