
1) ATA DA 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE MESTRADO 1 

EM CIÊNCIAS COM ÊNFASE EM FÍSICA DE MATERIAIS. Aos vinte e dois dias do mês de 2 

maio de dois mil e vinte, terça-feira, às treze horas e trinta minutos, reuniram-se, por 3 

videoconferência, o Presidente do Colegiado, Prof. Dr. Ronaldo Junio Campos Batista e os 4 

membros Profa. Dra. Ana Paula Moreira Barboza, o Prof. Dr. Alan Barros de Oliveira, o Prof. 5 

Dr. Matheus Josué de Souza Matos, Prof. Dr. Thiago Cazati, o representante técnico-6 

administrativo Thiago Rodrigo Gomes da Silva e as representantes discentes Larissa da 7 

Silva Carneiro e Renata Maria de Paula. EXPEDIENTE: 1) Comunicações. a) O Presidente 8 

do Colegiado informou sobre o andamento da coleta de dados na Plataforma Sucupira, 9 

relatando que faltam apenas conferir os dados para enviar à PROPPI/UFOP; b) Informou 10 

também que o pedido de realização de pós-doc voluntário de Nathália Oliveira Braga, 11 

egressa do PPG Ciências, foi aprovado “ad referendum” pela chefia do Departamento de 12 

Física da UFOP. Dessa forma, a secretária encaminhará e-mail comunicando a autorização 13 

pelo DEFIS. 2) Apreciação das Atas das 80a, 81a e 82a Reuniões de Colegiado. Após 14 

apreciação da Ata da 80a Reunião de Colegiado, esta foi aprovada por unanimidade. A Ata 15 

da 81a foi apreciada e aprovada por unanimidade com pequena correção ortográfica e a Ata 16 

da 82a Reunião da CEFIMAT foi aprovada mediante alterações no texto, tendo uma 17 

abstenção. ORDEM DO DIA: 1) Apreciação do pedido de trancamento de período do 18 

aluno Agnaldo Roberto de Sousa. Após apreciação do pedido de trancamento de período 19 

do aluno Agnaldo Roberto de Sousa (turma 2019-2) e tendo-se baseado na Resolução 20 

CEPE 7.464, item 8.1.4 “O Colegiado do Programa poderá conceder o trancamento total de 21 

matrícula à vista de motivos relevantes, devidamente comprovados. Nesse caso o 22 

trancamento será de todo o semestre e só poderá ser concedido uma única vez a cada 23 

aluno matriculado no Programa” foi acordada a concessão do trancamento de período 24 

desde que o aluno comprove o motivo do trancamento. Nesse caso, o Coordenador se 25 

responsabilizou por enviar e-mail ao estudante solicitando tal comprovação. 2) 26 

Desligamento do estudante Jonnathan Fernando Oliveira Duarte. O Presidente do 27 

Colegiado mencionou o histórico de e-mails encaminhados pela secretaria para solicitar a 28 

matrícula do aluno, o qual não respondeu às mensagens e não compareceu para realização 29 

da matrícula, mesmo de forma extemporânea. O Presidente ainda informou que houve 30 

tentativas de contato por chamadas telefônicas e por mensagens com o aluno. Após 31 

discussões, o aluno foi considerado desistente. Foi aprovado, por consenso, que o referido 32 

aluno será oficialmente informado do Desligamento do PPG Ciências quando da emissão 33 

da Portaria Reitoria. 3) Situação de orientação dos alunos da turma de 2019-2. Após 34 



discussões, ficou acordado que o Coordenador deverá encaminhar e-mail a todos os alunos 35 

novatos para sondar a situação dos mesmos em relação às orientações acadêmicas. Esse 36 

procedimento será válido para confirmar quais alunos já estão trabalhando com professores 37 

do FIMAT para posterior cadastro na Plataforma Sucupira e no RAPG/MINHAUFOP. 4) 38 

Plano de trabalho durante a pandemia. Este ponto foi retirado de pauta. 5) 39 

Prosseguimento da disciplina “Seminários da Pós-graduação” por meio de 40 

videoconferência. Após questionamento do Prof. Matheus em relação à possibilidade de 41 

retorno desta disciplina, todos os alunos regulares responderam favoravelmente à sua 42 

continuidade de forma remota. Na tentativa de evitar conflitos com a Resolução CUNI 2337, 43 

foi acordado que o Prof. Ronaldo deverá entrar em contato com a PROPPI para se certificar 44 

da possibilidade de continuidade da disciplina de seminários. O retorno da disciplina foi 45 

aprovado por unanimidade e somente se dará continuidade mediante aprovação do 46 

Conselho Universitário-UFOP. 6) Extensão das bolsas – Ofício nº 301/2020-47 

GAB/PR/CAPES. Após discussões a Profa. Ana Paula reforçou a recomendação da 48 

PROPPI em que o aluno deverá apresentar ao colegiado uma carta explicando 49 

objetivamente os impactos negativos do distanciamento em seu projeto de pesquisa. O 50 

orientador deve manifestar sua aprovação ao pedido de prorrogação e o colegiado avalia e, 51 

se aprovar, envia para a PROPPI VIA SEI. Ficou acordado que o Prof. Ronaldo deverá 52 

encaminhar e-mail a todos os professores sobre a possibilidade de extensão de bolsas para 53 

que avaliem a necessidade de cada orientando. 7) Chamada CNPq No 12/2020 – 54 

Programa MAI e DAI. Inicialmente o Prof. Ronaldo pensou em criar uma Comissão para a 55 

elaboração de uma proposta para o envio ao CNPq até o dia 10/07/2020. Nesse momento o 56 

Prof. Thiago Cazati reforçou a necessidade de uma empresa para financiar o valor de dez 57 

mil reais para a contrapartida. Após discussões, chegou-se ao consenso de que o 58 

Coordenador deverá encaminhar e-mail para sondar se há interesse por parte de algum 59 

docente. 8) Outros assuntos. a) O Prof. Thiago Colla informou que orientará o aluno 60 

Newton Horta; b) O Presidente do Colegiado informou o interesse do Prof. Hermando 61 

Velten (DEFIS) em se credenciar no PPG Ciências. Em seguida sugeriu que uma comissão 62 

criasse critérios para o credenciamento, recredenciamento e descredenciamento de 63 

docentes do FIMAT. Candidataram-se: Ronaldo Batista, Alan Oliveira, Ana Paula Barboza, 64 

Matheus Matos e Thiago Silva; c) Por fim, os professores mencionaram a conclusão do 65 

curso de Mestrado em Ciências do aluno Thiago Rodrigo Gomes da Silva e o 66 

parabenizaram. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião às quinze 67 



horas e cinquenta minutos. Eu, Mariana C. Moreira Souza, lavrei a presente ata. 68 

Conselheiro Lafaiete, 05 de maio de 2020...................................................... 69 


