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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ICEx - Ins�tuto de Ciências Exatas

Departamento de Química

 ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS REALIZADA EM 08 DE ABRIL DE 2022.

Aos 08 (oito) dias do mês de abril de 2022 (dois mil e vinte e dois), a par�r das 14:00 horas, reuniu-se, no Auditório I do Departamento
de Química -ICEx, o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Química, sob a presidência do coordenador, Prof. Hélio Anderson
Duarte, com a presença dos professores Willian Ricardo Rocha (sem direito a voto), Rossimiriam Pereira de Freitas, Cleiton Moreira da
Silva, Zenilda de Lourdes Cardeal, Fabiano Vargas Pereira, Tulio Matencio e os representantes discentes Marcelo Pereira Queiroz e Ana
Luísa Abrantes Simões. Foram tratados os seguintes assuntos: 1. Ata da reunião de 01/04/2022 - Aprovada por unanimidade. 2.
Informes: a) Representantes discentes no Colegiado. O CEQ –Centro de Estudos da Química – indicou os alunos Marcelo Pereira
Queiroz(Titular) Ana Luiza de Andrade Querino (Suplente), Ana Luisa Abrantes Simões (Titular) e Tiago Henrique Silva Madalena
(Suplente) para representes perante o Colegiado do PPG-Química, no período de 02 de março de 2022 a 02 de março de 2023. b)
Prêmio UFMG de Teses e Grande Prêmio CAPES de Teses – Edição 2022. O subcoordenador, Prof. Willian Ricardo Rocha, informou que o
PPG-Química recebeu 04 (quatro) inscrições de teses para concorrer aos Prêmio UFMG de Teses e Grande Prêmio CAPES de Teses. c)
Prova de Seleção Unificada. O PPG-Química, juntamente com outros 7 programas de pós-graduação em química (UNESP-SJRP; UFABC,
USP-RP, UFSC, USP-SC, Unicamp, USP-SP) abriu inscrições para a 1ª chamada da prova única de conhecimentos na área de química para a
seleção de candidatos aos PPGs envolvidos. Com o apoio da Sociedade Brasileira de Química, a primeira chamada para esta prova
conjunta será realizada nos meses de abril/maio de 2022, e a prova será aplicada no dia 26 de junho de 2022. d) Edital de Seleção
2022/2.O Coordenador do PPG-Química informou que já foi enviado para a análise e aprovação da PRPG o edital de Seleção 2022/2
dentro do novo formato da prova unificada. e) Edital Interno chamada 2022/1. Encerrou no dia 07 de abril de 2022 o prazo para o envio
das demandas de auxílios para estudantes de mestrado e doutorado, prioritariamente para aqueles que não têm taxa de bancada
(bolsistas PROEX/FAPEMIG) e foram recebidas 65 solicitações. f) 1ª Edição do Ranking dos Principais Cien�stas da Química. Os
professores Heloísa de Oliveira Beraldo e Luiz Carlos Alves de Oliveira estão entre os 100 principais cien�stas  na área de Química no
Brasil, conforme foi publicado pelo Research.com. 3. Homologações. a) Glaucimar Alex Passos de Resende – Solicitação de prorrogação
do prazo de defesa de tese por 6(seis)  meses, tendo em vista a aprovação no Capes-Print para a realização do estágio sanduíche. b)
Mariana Guerra de Aguilar- Solicitação de prorrogação do prazo de defesa de tese por 6(seis) meses, tendo em vista a aprovação no
Capes-Print para a realização do estágio sanduíche. c) Guilhermina de Oliveira Souza - Solicitação de trancamento parcial de matrícula
da disciplina QUI 825 Tópicos em Química Analí�ca Avançada – Tratamento de Dados e Calibração. d) Solicitação de revalidação do
exame de proficiência em inglês dos alunos Aline de Souza Bozzi, Lucas Lorenzini e Gregório Morais Saravia. 4. Alteração da Resolução
03/2020. A resolução que trata das disciplinas a serem cursadas pelos alunos de mestrado e doutorado foi reeditada com alterações no
Ar�go 6º e no 1º parágrafo do Ar�go 2º para adequar as Normas Gerais da Pós-Graduação e ao Regimento do PPG-Q. Aprovada por
unanimidade. 5. Frequência do aluno Augusto Marques da Silva Alves. O orientador do aluno, Prof. Bruno Gonçalves Botelho,
apresentou para a Coordenação do Programa o “Atestado de Frequência” do discente, informando a não assiduidade durante o período
de 2021/1 e 2021/2. O Coordenador enviou diligência ao discente que jus�ficou e solicitou o não desligamento do Curso por “Frequência
INSUFICIENTE”. O Colegiado deliberou, por unanimidade, ouvir a Comissão Permanente de Acompanhamento de Discente – CPAD.
Aprovou, ainda, a criação de uma comissão composta pelos professores Rossimiriam Pereira de Freitas, Fabiano Vargas Pereira e o
representante discente Marcelo Pereira Queiroz para a elaboração de uma resolução sobre a assiduidade dos estudantes do Programa.
6. Bolsas Atribuídas aos Estudantes. O Coordenador apresentou a situação em relação ao número de bolsas de doutorado que tem
diminuído paula�namente. No semestre de 2022/1 foi concedida apenas 1 bolsa de doutorado. Desta forma, o Coordenador propôs ao
Colegiado que as duas primeiras bolsas de doutorado disponíveis no PPG-Q sejam oferecidas aos discentes que ficaram em 2º e 3º
lugares no processo sele�vo referente ao Edital Regular de Seleção 2022 de 06 de janeiro de 2022. 7. Renovação de Credenciamento de
Orientador. a) Prof. Paulo Jorge Sanches Barbeira– Renovação, como permanente, por um período suficiente para a defesa de seus
atuais orientados e não poderá receber novos alunos até uma nova avaliação de sua produção acadêmica. Aprovada por unanimidade.
b) Profa. Patrícia Alejandra Robles-Azocar – Renovação do credenciamento, como colaboradora, por um período de 3 (três) anos.
Aprovada por unanimidade. 8. Pedidos de Prorrogação de Prazos de Defesas. a) Júlia Condé Vieira – Indeferido por unanimidade por
ser extemporâneo. b) Helcio Cassemiro Marcondes– O Colegiado deferiu o pedido com restrições e concedeu o prazo de 30 (trinta) dias
para a entrega do exame de qualificação, contados a par�r da data da comunicação oficial encaminhada ao interessado. c) Sandro Cruz
Chaves – O Colegiado recomendou o encaminhamento para a Comissão Permanente de Acompanhamento de Discentes – CPAD para
análise e emissão de parecer. A recomendação foi aprovada por unanimidade. d)Adão Edson de Barcelos Junior - O Colegiado
recomendou o encaminhamento para a Comissão Permanente de Acompanhamento de Discentes – CPAD para análise e emissão de
parecer. A recomendação foi aprovada por unanimidade. 9. Relatórios de Residentes Pós-Doutoral– a) Claudia Karina Barbosa de
Vasconcelos- Supervisora Profa. Glaura Goulart Silva. b) Fabiana Pereira de Souza – Supervisora Profa. Vânya Márcia Duarte Pasa. c)
Maria Flávia Rodrigues Starling Araújo– Supervisora Profa. Vânya Márcia Duarte Pasa. d) Paula Sevenini Pinto – Supervisora Profa. Ana
Paula de Carvalho Teixeira. Todos os relatórios foram aprovados por unanimidade. 10. Credenciamento de Coorientadores. O Colegiado
indeferiu, por unanimidade, a solicitação do Prof. Ricardo Mathias Orlando para coorientar o doutorando Glaucimar Alex Passos de
Resendepor não cumprimento do prazo estabelecido na resolução específica. As demais solicitações foram aprovadas por unanimidade,
conforme Anexo I. 11. Indicação de Parecerista de Projeto de Pesquisa. Aprovadas por unanimidade, conforme Anexo II. 12.Projeto de
Pesquisa. Foi aprovado por unanimidade o parecer, emi�do pela Profa. Heloísa de Oliveira Beraldo, sobre o projeto de pesquisa do aluno
Gustavo de Castro Brito. 13. Indicação de Orientador. Foram aprovadas, por unanimidade, as indicações de orientadores, conforme
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Anexo III.Nada mais havendo para constar, eu, Lilian Fá�ma Brescia, lavrei a presente ata que foi aprovada pelo Colegiado e segue
assinada eletronicamente. Belo Horizonte, 08 de abril de 2022. Aprovada em 06/05/2022.

 

Documento assinado eletronicamente por Zenilda de Lourdes Cardeal, Professora do Magistério Superior, em 06/05/2022, às 15:35,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mathias Orlando, Servidor(a), em 06/05/2022, às 15:38, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Helio Anderson Duarte, Coordenador(a) de curso de pós-graduação, em 06/05/2022, às
17:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Fabiano Vargas Pereira, Professor do Magistério Superior, em 06/05/2022, às 17:11,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Willian Ricardo Rocha, Subcoordenador(a), em 11/05/2022, às 16:30, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Cleiton Moreira da Silva, Membro de comissão, em 11/05/2022, às 17:25, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Rossimiriam Pereira de Freitas, Professora do Magistério Superior, em 12/05/2022, às
13:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1438868 e o código CRC 2A42D68F.

Referência: Processo nº 23072.226482/2022-00 SEI nº 1438868

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

