
1) ATA DA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE MESTRADO 1 

EM CIÊNCIAS COM ÊNFASE EM FÍSICA DE MATERIAIS. Aos dezoito dias do mês de 2 

outubro de dois mil e dezenove, sexta-feira, às treze horas e quarenta minutos, reuniram-se 3 

na sala da Coordenação do Programa de Pós-graduação em Ciências, no ICEB bloco I, ala 4 

norte, pavimento inferior, o Presidente do Colegiado, Prof. Dr. Ronaldo Junio Campos 5 

Batista e os membros Profa. Dra. Ana Paula Moreira Barboza, o Prof. Dr. Matheus Josué de 6 

Souza Matos, o Prof. Dr. Thiago Cazati, o representante técnico-administrativo Thiago 7 

Rodrigo Gomes da Silva e as alunas da pós-graduação Larissa da Silva Carneiro e Renata 8 

Maria de Paula. EXPEDIENTE: 1) Comunicações. a) O Presidente do Colegiado informou 9 

que convidou o Prof. Antônio Martinelli para participar do I Workshop em Ciência de 10 

Materiais (Minicursos do FIMAT), dentro do Encontro de Saberes 2019 da UFOP; b) O Prof. 11 

Ronaldo informou que o seu aluno, Paulo André Morais Portilho, já havia encaminhado o 12 

trabalho de dissertação e que estava em fase de correção para posterior composição da 13 

Banca Examinadora e Defesa de Dissertação. 2) Apreciação das Atas da 75ª e da 78ª 14 

Reuniões de Colegiado. Após a leitura das Atas da 75ª e da 78ª Reuniões de Colegiado, 15 

ambas aprovadas por unanimidade com pequenas alterações e correções gramaticais. 16 

ORDEM DO DIA: 1) Apreciação da Carta de Solicitação de Qualificação de Natália Paz 17 

Neme. Após leitura da Carta de Solicitação de Banca Examinadora de Qualificação, esta foi 18 

aprovada por unanimidade, sendo constituída pelos membros titulares: Prof. Dr. Thiago 19 

Cazati (DEFIS) e Prof. Dr. Ronaldo Junio Campos Batista (DEFIS) e pelos membros 20 

suplentes: Prof. Dr. Thonimar Vieira de Alencar Souza (DEFIS) e Prof. Dr. Guilherme 21 

Almeida (UFMG). A Qualificação da estudante ficou agendada para o dia 12 de novembro 22 

de 2019, às 14h, em local a ser definido. 2) Participação do FIMAT no Dia C da Ciência. 23 

Após explicações sobre o Dia C da Ciência pelo Presidente do Colegiado, as alunas Larissa 24 

Carneiro e Renata de Paula se propuseram a auxiliar na organização de uma atividade com 25 

os alunos e "adotar" uma escola para exercer a atividade científica com alunos, no sentido 26 

de aproximar a universidade da Educação Básica. O Prof. Ronaldo agradeceu a 27 

cooperação das alunas. 3) Horário das Disciplinas oferecidas em 2020-1. Após 28 

discussões, abriu-se a possibilidade de horários flexíveis que possam adaptar aos alunos 29 

que serão aprovados no Processo Seletivo 2020-1. As informações sobre o horário serão 30 

publicadas no site do FIMAT  após o levantamento vindo dos candidatos sobre os horários 31 

que poderão atendê-los melhor. Ficaram definidas as seguintes disciplinas: FMT100-32 

Ciência de Materiais, FMT101-Mecânica Quântica Aplicada, FMT103-Seminários da Pós-33 

graduação e FMT108-Física Estatística. A secretária se responsabilizou por avisar ao Chefe 34 



do Departamento de Física e à Profa. Bruna Postacchini sobre a definição das disciplinas. 35 

4) Participação do FIMAT no Encontro de Saberes - minicursos. Após discussões, os 36 

professores organizadores do evento "I Workshop em Ciência de Materiais" informaram que 37 

ocorrerão 5 minicursos dentro do Encontro de Saberes: Ciência de Materiais; Previsões 38 

teóricas em Ciência de Materiais; O Profissional na Ciência dos Materiais; Física de 39 

Materiais na Prática e Inovação em Ciência de Materiais. O evento será programado para 40 

ocorrer entre 05/11 e 08/11 de 2019. Os palestrantes ainda não estavam todos definidos e 41 

serão repassados à secretaria. 5) Apresentação e discussão de propostas para a nova 42 

grade de disciplinas do FIMAT para o 1º e 2º semestres (Comissão de Reestruturação 43 

de Disciplinas do FIMAT). Após discussões, o Prof. Thiago Cazati informou que está 44 

dando continuidade aos processos de reestruturação de disciplinas e que a comissão 45 

passará as informações para a secretária quando estiver com a grade já atualizada. 6) 46 

Término do prazo de extensão para a conclusão do curso do aluno Jonnathan 47 

Fernando de Oliveira Duarte. O Prof. Thiago Cazati, orientador do aluno, leu a carta 48 

encaminhada ao Colegiado do Programa e após a leitura, reforçou o seu pedido de 49 

trancamento do aluno Jonnathan Fernando no semestre letivo 2019-2, informando que o 50 

prazo de extensão do aluno expirou em 18 de julho de 2019. Dessa forma, e em vista dos 51 

atrasos para a defesa, o Prof. Thiago Cazati solicitou que o coordenador do Programa 52 

encaminhasse um e-mail para o aluno informando a data final com o prazo máximo para a 53 

defesa de Dissertação de Mestrado. Ainda deixou claro que estava aberto a recebê-lo para 54 

finalizar o trabalho, assim como a coorientadora, Profa. Jaqueline Soares. O Colegiado 55 

aprovou o trancamento do período do referido aluno. 7) Outros assuntos: a) Houve a 56 

apreciação da Decisão CEFIMAT nº 02/2019, enviada à PROPPI em 18 de outubro de 57 

2019, em que consta a inclusão, no histórico do aluno Wellington Damaceno de Freitas, da 58 

disciplina "Tarefa Especial - Elaboração de Teses e Dissertações", referente ao período 59 

2018-2, no sentido de regularizar o seu histórico acadêmico; b) Houve a apreciação do 60 

Relatório de Estágio de Docência de Luiz Tadeu Gabriel. Este foi apreciado e aprovado por 61 

unanimidade; c) Apreciação do Formulário de Defesa de Dissertação de Mestrado de 62 

Marlene Notelio Borges. Após apreciação, a defesa da referida aluna foi agendada para o 63 

dia 06/12/2019, em horário a ser definido. A Banca Examinadora será assim composta: 64 

Profa. Dra. Melissa Savedra (orientadora), Prof. Rodrigo Bianchi (UFOP - membro interno 65 

titular), Prof. Dr. Rommel Bezerrra Viana (UNIFAL - membro externo titular), Prof. Dr. 66 

Leandro Gurgel (UFOP - membro interno suplente) e Prof. Dr. Teodorico Ramalho (UFLA - 67 

membro externo suplente); d) Apreciação do e-mail encaminhado pelo Prof. Dr. Thonimar 68 



Alencar, em que solicita formalizar o interesse em orientar o aluno Lucas Sacramento 69 

(turma 2019-2). Após leitura da solicitação, os membros aprovaram o pedido, relatando que 70 

deveria encaminhar o formulário disponível no site do FIMAT preenchido e assinado. Nada 71 

mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião às dezesseis horas e vinte minutos. 72 

Eu, Mariana C. Moreira Souza, lavrei a presente ata. Ouro Preto, 06 de novembro de 2019. 73 


