
1) ATA DA 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE MESTRADO 1 

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

dezembro de dois mil e dezenove, quinta-feira, às dez horas e cinco 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, Prof. Dr. Alan Barros de 6 

Oliveira, Prof. Dr. Matheus Josué de Souza Matos, Prof. Dr. Thiago Cazati, o representante 7 

técnico-administrativo Thiago Rodrigo Gomes da Silva e a representante discente Larissa 8 

da Silva Carneiro. EXPEDIENTE: 1) Comunicações. a) O Presidente do Colegiado 9 

informou sobre a Defesa de Dissertação de Mestrado de Marlene Notelio Borges, ocorrida 10 

em 06 de dezembro de 2019. Sendo a aluna bolsista FAPEMIG, o Presidente comunicou a 11 

necessidade de interrupção da bolsa a partir de dezembro, sendo que o prazo de 12 

concessão seria até fevereiro de 2020. Nesse momento, o Prof. Matheus sugeriu o envio de 13 

uma carta à PROPP solicitando a permanência desta bolsa FAPEMIG no FIMAT, bem como 14 

solicitando mais bolsas para o Programa; b) O Presidente comunicou o recebimento de uma 15 

Carta, enviada pelo Prof. Hemano Velten, para a criação de um novo curso de Mestrado, na 16 

área de Física. Houve a leitura da Carta, que prevê o funcionamento concomitante dos dois 17 

cursos: Física e FIMAT; c) O Prof. Ronaldo informou que o Prof. Matheus elaborou um 18 

questionário on-line para o preenchimento dos responsáveis pelos laboratórios vinculados 19 

ao FIMAT. As informações fornecidas serão utilizadas para o preenchimento da proposta do 20 

Programa na Plataforma Sucupira. O Prof. Ronaldo aproveitou para agendar uma reunião 21 

presencial para o dia 20 de janeiro de 2020. O Prof. Thiago Cazati se dispôs a ajudar no 22 

que for necessário; d) O Prof. Matheus informou que o resultado do Processo Seletivo 23 

2020-1 foi publicado no site do FIMAT e que 11 candidatos foram aprovados. Comunicou 24 

que no momento, a Comissão, composta pelos professores Alan Oliveira, Ana Paula 25 

Barboza, Thonimar Alencar e Matheus Matos, estava aguardando o término do prazo de 26 

interposição de recursos. Informou também que os candidatos de Goiás e da Bahia 27 

realizaram o exame fora da UFOP. 2) Apreciação da Ata da 79a Reunião de Colegiado. 28 

Após apreciação da Ata, esta foi aprovada por unanimidade com pequenas alterações. 29 

ORDEM DO DIA: 1) Apreciação da Carta de Solicitação de Extensão de Prazo para a 30 

Defesa de Thiago Rodrigo Gomes da Silva. Houve a leitura da Carta encaminhada pelas 31 

orientadoras Taíse Manhabosco e Ana Paula Barboza e após discussões, os membros 32 

aprovaram a concessão de 3 meses de extensão de prazo e, caso necessário mais 3 33 

meses, deverão encaminhar mais uma carta solicitando o prazo máximo de extensão. 34 



Definiu-se o mês de fevereiro o prazo final para a Qualificação do aluno, com prazo para 35 

Defesa até o final de março de 2020. Esta concessão também foi aprovada por 36 

unanimidade. 2) Apreciação da solicitação de desligamento do PPG Ciências – FIMAT 37 

– da Profa. Dra. Melissa Fabíola Siqueira Savedra. Após a leitura da carta, o Colegiado 38 

aprovou por consenso o pedido da professora. O Prof. Matheus sugeriu que o Coordenador 39 

envie uma carta de agradecimento pelas colaborações da docente para com o FIMAT. 3) 40 

Definição dos horários das disciplinas  do FIMAT no semestre letivo 2020-1. Após 41 

discussões, propuseram os seguintes horários: FMT100 – Terças e quintas de 10:20h às 42 

12h na Sala Digital do DEFIS; FMT108 – Terças e quintas de 13:20h às 15h na Sala Digital 43 

do DEFIS; FMT101 – Terças e quintas de 15:20h às 17h na Sala Digital do DEFIS e FMT 44 

103 – Quintas de 17:20h às 19h, no Auditório da Pós-graduação do Departamento de 45 

Física. 4) Definição do Calendário de Reuniões do semestre letivo 2020-1. Este ponto 46 

foi retirado de pauta pela não distribuição dos encargos didáticos da graduação. 5) Outros 47 

assuntos. A) O Prof. Matheus solicitou apoio financeiro ao FIMAT (diárias) para a vinda do 48 

Prof. Guilherme Almeida para participar de uma Banca Examinadora de Conclusão de 49 

Curso de seu aluno de Iniciação Científica (graduação) e visita de colaboração no dia 18 de 50 

dezembro de 2019. A solicitação foi aprovada por unanimidade; b) O representante TAE, 51 

Thiago Rodrigo, expôs pontos sobre o uso da sala de estudos da sala de pós-graduação e 52 

após relatar um breve histórico sobre a utilização do espaço, o Prof. Matheus sugeriu que o 53 

coordenador envie uma carta ao Chefe do Departamento de Física reforçando a importância 54 

da manutenção da Sala da Pós-graduação para utilização dos estudos do 55 

FIMAT/REDEMAT e MPEC. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião 56 

às doze horas e cinco minutos. Eu, Mariana Cristina Moreira Souza, lavrei a presente ata. 57 

Ouro Preto, 12 de março de 2020.......................................................................................... 58 


