
1) ATA DA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE MESTRADO 1 

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

de dois mil e vinte, terça-feira, às dez horas e quinze 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 e as representantes discentes 6 

Larissa da Silva Carneiro e Renata Maria de Paula. EXPEDIENTE: 1) Comunicações. a) O 7 

Presidente do Colegiado informou que todos os alunos da Turma 2020-1 já estão 8 

vinculados a docentes do FIMAT; b) Informou que não houve o trancamento de período do 9 

aluno Agnaldo Roberto de Sousa, haja vista que não enviou os documentos comprobatórios 10 

que foram solicitados por e-mail conforme explicitado no item 8.1.4. da Resolução CEPE 11 

7464; c) O Presidente informou também que já havia bastantes inscrições para o Processo 12 

Seletivo 2020-2; d) Por fim, comunicou o envio de e-mail e de Carta por Correios 13 

informando ao ex-aluno Jonnathan Fernando Oliveira Duarte sobre seu Desligamento do 14 

PPG Ciências. 2) Apreciação da Ata da 83a Reunião de Colegiado. Após apreciação da 15 

Ata da 83a Reunião de Colegiado, esta foi aprovada por unanimidade. ORDEM DO DIA: 1) 16 

Apreciação dos pedidos de extensão de bolsas. O Presidente do Colegiado informou 17 

que alguns pedidos de extensão de bolsas foram solicitados. A prorrogação de bolsas por 18 

três meses foram solicitadas para os seguintes estudantes: Gilton Martins, Renata de Paula, 19 

Larissa Carneiro e Juliana Teles (turma de 2019-1) e Vinícius Fonseca, Joel Neto, Cristian 20 

Guaje, Atália Benedito (turma de 2020-1). Durante as discussões, foram solicitados pedidos 21 

de prorrogação de bolsa também para os alunos Luis Antonio Guallichico e Rafael Mateus, 22 

ambos da turma 2020-1. Todos os pedidos foram deferidos por unanimidade, mediante 23 

documentação completa exigida pela PROPPI para implementação no SEI! 2) Andamento 24 

das qualificações da turma de 2019-1. Após discussões, ficou acordado que o 25 

Coordenador deverá enviar e-mail aos estudantes para que agendem suas qualificações. 26 

Nesse momento, as representantes discentes questionaram sobre o tempo de 27 

apresentação dada a cada estudante para o exame de qualificação. Após discussões, 28 

decidiu-se por estabelecer um tempo entre 20 e 50 minutos para cada estudante. Esta 29 

recomendação será publicada no site do FIMAT, juntamente ao trecho do Artigo 25 do 30 

Regimento da Pós-graduação em Ciências (regimento interno): “O projeto deverá conter o 31 

título, ainda que provisório, a justificativa do trabalho, fundamentação teórico-metodológica, 32 

a bibliografia crítica, o material e os métodos previstos, a relação da bibliografia consultada, 33 

a estimativa de despesas e as assinaturas do autor e do professor orientador”. 3) 34 



Apreciação da Solicitação de Estudo Dirigido – Professor Thiago Cazati. O Professor 35 

Thiago Cazati solicitou ao CEFIMAT liberação para oferecer, ao aluno Cristian Ferney 36 

Alvarez Guaje, o estudo dirigido denominado “Fluorescência Molecular: Princípios e 37 

Aplicações”. A solicitação foi aprovada por unanimidade, condicionada à normatização 38 

recomendada. 4) Distribuição da Verba PROAP. O Presidente do Colegiado iniciou a 39 

discussão informando que houve solicitações de dois professores do Programa: Taíse 40 

Manhabosco e Thiago Cazati. Nesse momento, o Presidente citou a solicitação do Prof, 41 

Genivaldo Perpétuo para a manutenção do equipamento Difratômetro. Inicialmente, pensou-42 

se na distribuição da seguinte forma: R$3.208,00 (três mil duzentos e oito reais) para 43 

manutenção de equipamentos; R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) para manutenção 44 

e funcionamento de laboratório de pesquisa; R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) 45 

para produção, revisão, tradução, editoração, confecção e publicação de conteúdos 46 

científico-acadêmicos. Após discussões, a Profa. Ana Paula Barboza sugeriu o envio de um 47 

formulário para todos os professores do Programa para solicitar as demandas com data 48 

limite para resposta. Esse procedimento seria para uma distribuição da verba PROAP de 49 

forma democrática, pensando em atender o maior número de docentes. Ficou acordado que 50 

o prazo de 10 dias para os docentes responderem. Em seguida, discutiu-se o conteúdo do 51 

formulário on-line e optou-se por constar as seguintes informações: a) se o equipamento é 52 

multiusuário; b) se o equipamento se faz útil nas aulas do FIMAT; c) o número de docentes 53 

do FIMAT que utilizam o equipamento; d) a quantidade de discentes do FIMAT que utilizam 54 

o equipamento; e) os pedidos realizados por professores que não possuem taxam de 55 

bancada associada a bolsas de produtividade do CNPq; f) manutenção e funcionamento de 56 

laboratório de ensino e pesquisa; g) produção, revisão, tradução, editoração e publicação 57 

de conteúdos científico-acadêmicos e de divulgação das atividades desenvolvidas no 58 

âmbito dos PPGs. O formato de distribuição foi aprovado por unanimidade. 5) Outros 59 

assuntos. a) O Presidente do CEFIMAT informou a solicitação de credenciamento do Prof. 60 

Hermano Velten junto ao FIMAT. Nesse momento, sugeriu que se constituísse uma 61 

Comissão para Credenciamento, Descredenciamento e Recredenciamento no FIMAT. Após 62 

discussões, decidiu-se que a Comissão será formada pelos seguintes membros: Ronaldo 63 

Batista, Alan Oliveira, Ana Paula Barboza, Matheus Matos e Thiago Gomes. Acordou-se o 64 

envio de um e-mail para os professores do DEFIS e do ICEB, em geral, divulgando a 65 

chamada para o credenciamento de docentes no FIMAT; b) O Prof. Matheus sugeriu uma 66 

retificação no Edital 02/2020 de Seleção de Mestrado, pela identificação de um pequeno 67 

erro no Anexo I: Tabela de Pontuação da Avaliação do Currículo Lattes e Histórico Escolar 68 



– 1a Etapa, especificamente o item 5.1 – Análise de Histórico Escolar da Graduação; c) 69 

Estabeleceu-se nova reunião da Comissão do Processo Seletivo 2020-2 para Homologação 70 

das Inscrições, com agendamento para às 14h do dia 02 de julho de 2020. Nada mais 71 

havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião às doze horas e vinte minutos. Eu, 72 

Mariana C. Moreira Souza, lavrei a presente ata. Conselheiro Lafaiete, 31 de julho de  2020. 73 


