
1) ATA DA 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE MESTRADO 1 

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

agosto de dois mil e vinte, sexta-feira, às quatorze horas e dez 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, o representante técnico-administrativo Thiago Rodrigo 6 

Gomes da Silva e as representantes discentes Larissa da Silva Carneiro e Renata Maria de 7 

Paula. EXPEDIENTE: 1) Comunicações. a) O Presidente do Colegiado informou que as 8 

matrículas da turma 2020-2 estavam sendo realizadas e que 10 alunos já haviam efetuado 9 

a matrícula no FIMAT; b) Sobre a extensão de bolsas, informou que todos os pedidos foram 10 

deferidos e que só há pendências no SEI!. Na bolsa de Rafael Rodrigues Mateus, pela falta 11 

de resposta por parte da Fundação Gorceix (que gerencia bolsas FAPEMIG); c) a Profa. 12 

Ana Paula Barboza comunicou que no dia 10 de agosto de 2020, às 09h, ocorreu o Exame 13 

de Qualificação de Renata Maria de Paula, cuja Banca Examinadora foi composta pelos 14 

professores doutores Joyce Cristina Cruz Santos (UFMG), Natália Pereira Rezende (UFMG) 15 

e Thonimar Vieira de Alencar Souza (UFOP). Comunicou também que no dia 12 de agosto 16 

de 2020, às 09h ocorreu o Exame de Qualificação de Felipe Rafael Gomes Beato, cuja 17 

Banca Examinadora foi composta pelos professores doutores Camilla Karla Brites Queiroz 18 

Martins de Oliveira (UFPR), Ive Silvestre de Almeida (UFOP) e Matheus Josué de Souza 19 

Matos (UFOP). Ambos os estudantes foram aprovados sem restrições; d) A secretária 20 

relatou problemas na aquisição de materiais em todas as PAMCS realizadas em agosto de 21 

2020 pela falta de 3 orçamentos mínimos ajustados segunda as normas da CSU-UFOP; e) 22 

O Presidente informou que o FIMAT não participará da Semana Nacional da Ciência e 23 

Tecnologia, haja vista que não se manifestou junto à PROPPI-UFOP em tempo hábil; Por 24 

fim, informou que o Prof. Thonimar Vieira de Alencar Souza foi indicado para representar o 25 

FIMAT para a participação do Programa no Encontro de Saberes Virtual 2020. 2) 26 

Apreciação das Atas da 84a Reunião Ordinária de Colegiado e da Reunião 27 

Extraordinária de Colegiado ocorrida no dia 06/07/2020. Após apreciação da Ata da 28 

Reunião Extraordinária, esta foi aprovada por unanimidade. Após apreciação da Ata da 84ª 29 

Reunião de Colegiado, solicitou-se uma pequena correção ortográfica e em seguida foi 30 

aprovada por consenso. ORDEM DO DIA: 1) Normas para Credenciamento e 31 

descredenciamento de professores. O Prof. Matheus iniciou a discussão relatando que a 32 

Comissão de Credenciamento e Descredenciamento de Professores está com dificuldades 33 

para credenciar os docentes que manifestaram interesse pelo FIMAT, relatando problemas 34 



na legislação que impedem ou dificultam o credenciamento de novos docentes. Nesse 35 

sentido, o Professor propôs alterações na Normativa ou então a publicação de Edital para a 36 

chamada de Docentes com regras que atendam melhor aos requisitos que o FIMAT exige. 37 

Após discussões, os membros concordaram em melhorar as regras e o Presidente do 38 

Colegiado propôs agendar nova reunião para se discutir sobre alterações das normativas 39 

vigentes atualmente. O Coordenador aproveitou para informar que solicitaram 40 

credenciamento os professores André Esteves e Viviane Rabello, do Departamento de 41 

Química da UFOP e os professores Hermando Velten, Helena Bragança e Bruna 42 

Postacchini, do Departamento de Física da UFOP. Após discussões, o Prof. Ronaldo 43 

responsabilizou-se por encaminhar e-mail aos docentes requerentes informando que haverá 44 

mudanças nas regras atuais e, portanto, haverá atraso no processo de credenciamento. 2) 45 

Recepção de calouros on-line. O Coordenador do FIMAT informou que após a matrícula, 46 

deveria acontecer uma apresentação do Curso, informando aos calouros as disciplinas que 47 

serão oferecidas em 2020-2 e sobre a possibilidade de cursarem outras disciplinas em 48 

outros PPG’s. O Prof. Matheus Matos sugeriu a recepção na primeira aula de Seminários da 49 

Pós-graduação, às 10h do dia 20 de agosto de 2020. 3) Abertura de vagas para alunos 50 

especiais (disciplinas isoladas). Após discussões, decidiu-se que alunos especiais já 51 

cadastrados no semestre 2020-1 deverão ser rematriculados, segundo o interesse de cada 52 

um. Sugeriu-se o envio de um e-mail para os docentes responsáveis pelas disciplinas 53 

oferecidas em 2020-2 com a finalidade de saber o número de vagas para disciplinas 54 

isoladas. 4) Apreciação do pedido de trancamento de período da aluna Vânia de Paula 55 

Rodrigues. Este ponto não foi discutido pela retirada do pedido por parte da estudante. 5) 56 

Situação acadêmica do aluno Gilton Martins Lopes Júnior. Após discussões sobre a 57 

mudança de orientação do aluno Gilton Martins, decidiu-se acatar o pedido de troca 58 

mediante envio da Declaração de Orientação do novo orientador, Prof. Rodrigo Bianchi, 59 

com assinatura e data do documento. 6) Desligamento do aluno Agnaldo Roberto de 60 

Sousa. Ficou acordado que a secretaria deverá enviar um e-mail ao estudante informando 61 

que o pedido de trancamento de período foi indeferido pela falta de envio de documentos já 62 

solicitados no início do semestre letivo 2020-1 e não enviados até a presente data. O 63 

Presidente informou que o PPG deverá dar o prazo de dez dias para o aluno se manifestar 64 

e que, caso não haja contato por parte do aluno, será desligado do Programa, com possível 65 

retorno se for aprovado em novo Processo Seletivo. 7) Situação do Desligamento de 66 

Jonnathan Fernando Oliveira Duarte – parecer do Colegiado. O Coordenador, Prof. 67 

Ronaldo Batista, reportou a todos os acontecimentos sobre a vida acadêmica de Jonnathan 68 



Duarte e relatou que elaborará um parecer com o histórico de tentativas de contato com o 69 

estudante para posterior envio à PROPPI. 8) Outros assuntos. a) O Coordenador do 70 

FIMAT informou que houve pedido de Exame de Qualificação de Juliana Maria Silva Teles, 71 

agendada para o dia 27 de agosto de 2020, às 10h, por videoconferência, sendo a Banca 72 

Examinadora constituída pelos seguintes professores doutores: Ronaldo Junio Campos 73 

Batista (suplente), Ive Silvestre de Almeida (titular) e Thonimar Vieira de Alencar Souza 74 

(titular). A Banca foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 75 

encerrou a reunião às dezesseis horas e vinte minutos. Eu, Mariana Cristina Moreira Souza, 76 

lavrei a presente ata. Conselheiro Lafaiete, 17 de agosto de 2020............. 77 


