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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 18

DE SETEMBRO DE 2020.

Aos  18 (dezoito) dias do mês de setembro de 2020 (dois mil e vinte), a par�r das 13:30 horas, reuniu-se,
por videoconferência, u�lizando a plataforma Microso� Teams, o Colegiado do Programa de Pós-
Graduação em Química, sob a presidência do Coordenador, Prof. Hélio Anderson Duarte, com a presença
dos professores  Maria Helena de Araújo, Cleiton Moreira da Silva, Heitor Avelino de Abreu e os
representantes discentes Gleiston Gonçalves Dias, Larissa Alves Corrêa (sem direito a voto) e Selma
Fabiana Bazan. Foram tratados os seguintes assuntos: 1. Informes: a) Falecimento do Prof. Ruy Magnane
Machado. A no�cia consternou a todos e foi citada a importância do Prof. Magnane na história do PPG-
Química, tendo sido o primeiro coordenador do Programa. b) Processo Sele�vo 2020/2. Foi informado
que a prova já está inserida no sistema on-line da UFMG e que essa seleção tem 93 inscritos para o
mestrado e 57 inscritos para o doutorado. c) Mandato do Colegiado. Seguindo orientações dos gestores
da UFMG, o mandato dos membros do Colegiado foi novamente prorrogado para mais quatro meses (até
19 de dezembro de 2020). A prorrogação foi feita (pela segunda vez) em virtude de o processo de eleição
on-line na UFMG ainda não estar regularizado d) Projeto CNPq. O Prof. Hélio informou que o projeto do
CNPq foi enviado no dia 16 de setembro de 2020. Foram solicitadas 15 bolsas para o mestrado e 15
bolsas para o doutorado.  e) Solicitação da aluna Roberta Condé de Assis. A bolsa da aluna foi suspensa,
a seu pedido, devido à vínculo emprega�cio temporário.  f) Reunião com o grupo para o Exame
Unificado de Química. A reunião contou com membros das UFMG, Unicamp, USP, USP/SC, UFSCAR,
UNESP/ARAR, USP/RP, UFABC. Foram discu�dos assuntos referentes à prova unificada, assim como sobre
a possibilidade de os alunos poderem fazer disciplinas em todas as ins�tuições do grupo citado. A
proposta é que o primeiro edital apresente duas maneiras de ingressar nos cursos – nota da prova na
ins�tuição escolhida ou nota da prova unificada. O regimento  começará a ser elaborado nos próximos
meses. A prova será feita por uma equipe composta por membros de todas as ins�tuições envolvidas
(cada PPG indica 4 professores de cada sub-área). 2. Aprovação de ata da reunião anterior. Após leitura e
correção, a ata de reunião do dia 21 de agosto de 2020 foi aprovada com cinco votos e uma
abstenção. 3. Homologações.  Foram aprovadas por unanimidade as vagas para o PPG-Química em 2021
(100 vagas, sendo 20 cotas raciais e 2 para edital suplementar), assim como a data prevista para início das
inscrições do processo sele�vo do primeiro semestre de 2021 (11 janeiro 2021).  4. Manifesto e
Demanda dos representantes discentes. A par�r de documento dos representantes discentes sobre o
retorno às a�vidades de pesquisa dos discentes nas dependências do Departamento de Química, foram
discu�das propostas de o�cios a serem encaminhados ao Diretor da unidade, ao Pró-Reitor e à Câmara
Departamental reiterando a solicitação discente. Foi ainda decidido que será feita uma enquete com os
estudantes sobre o tema. Os representantes discentes solicitaram ainda que sejam enviadas aos alunos
informações sobre defesas, qualificação e sobre prorrogação de bolsas.  5. O�cio PRPG_1_2020_CEPE.  O
Prof. Hélio propôs o seguinte encaminhamento: Conforme estabelecido no Ar�go 3º, parágrafo 2º da
Resolução CEPE 1/2020 e o Oficio Circular 3/2020/PRPG-GAB-UFMG, o planejamento específico das
disciplinas que serão oferecidas na forma remota emergencial deverão seguir a seguinte determinação
deste colegiado :“ a(s) disciplina(s) será(ão) realizada(s) em aulas síncronas e assíncronas. As aulas
síncronas serão realizadas nos horários marcados previamente, conforme a grade horária disponibilizada
pelo Departamento. As aulas síncronas exposi�vas serão gravadas para servir de estudo e revisão por
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parte dos alunos. As avaliações serão realizadas a distância, por meio de plataformas como o Moodle ou
Teams.” Os obje�vos gerais, específicos e os conteúdos programá�cos permanecem inalterados. A lista
das disciplinas onde esta decisão deve ser aplicada encontra-se no anexo 1. O encaminhamento foi
aprovado por unanimidade. O Prof. Hélio ainda propôs o encaminhamento: para o semestre de 2020/1,
não haverá disciplinas presenciais ou que envolvam prá�cas experimentais, a não ser que haja alguma
deliberação de órgão superior. Proposta aprovada por unanimidade. 6. Dispensa de disciplina. A
solicitação do doutorando Cris�ano Otávio Luciano Goulart de dispensa com aproveitamento de créditos
da disciplina Treinamento em Docência II foi aprovada por unanimidade. 7. Renovação de
credenciamento. Foi aprovado em bloco, por unanimidade,  o recredenciamento dos docentes a seguir:
Adolfo Henrique de Moraes Silva (Permanente), Cláudia Carvalhinho Windmöller(Permanente), Hélio
Anderson Duarte(Permanente), Heveline Silva(Permanente), Le�cia Malta Costa(Permanente), Le�cia
Regina de Souza Teixeira(Permanente), Luiz Carlos Alves de Oliveira (Permanente), Mariana Ramos de
Almeida(Permanente) e Patrícia Alejandra Robles (Colaboradora). 8. Credenciamento de Coorientação.
Foi aprovado por unanimidade o credenciamento como coorientador dos docentes Cinthia de Castro
Oliveira (doutorando Daniel Lara Sangiorge), Breno Rodrigues Galvão (doutorando Mateus Augusto
Mar�ns de Paiva), Zenilda de Lourdes Cardeal (doutorando Thiago Vinícius Costa Lara). Registra-se que o
credenciamento do Prof. Diogo Montes Vidal foi indeferido, considerando o art. 4o da Resolução 02/2015
do PPG-Química, que estabelece o prazo máximo de 24 meses para inclusão ou mudança de coorientação
para projetos de doutorado, contados a par�r da primeira matrícula do aluno no curso. Este prazo se
encerrou no dia 28 de fevereiro de 2020 para a doutoranda Karen Caroline Carmargo.  9. Parecer de
projeto de pesquisa. Os pareceres dos doutorandos Daniel Lara Sangiorge e Alix Yoselyn Bas�das Ángel
foram aprovados por unanimidade. 10. Pedido de trancamento total. Foi aprovada por unanimidade a
solicitação do discente Thales do Valle Moreira para trancamento do semestre 2020/1. 11. Prorrogação
de defesa. Foram aprovadas por unanimidade as seguintes solicitações de prorrogação: Acácio Raphael
Aguiar Moraes (3 meses – até outubro de 2021) e Rafael César Gonçalves Pereira (prorrogado até
31/03/2021).  A Coordenação do PPG-Química consultará  a Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPG) sobre
o professor Antônio Flávio de Carvalho Alcântara, orientador do aluno Acácio Rafael Aguiar Moraes, uma
vez que este professor está aposentado por invalidez. 12. Oferta de disciplinas. A proposta de disciplinas
(anexos 2a e 2b) foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo para constar, eu, Simone Gomes,
secretária, lavrei a presente ata que foi aprovada pelo Colegiado e segue assinada eletronicamente. Belo
Horizonte, 18 de setembro de 2020. Aprovada em 16/10/2020.

 

Documento assinado eletronicamente por Heitor Avelino de Abreu, Membro de comissão, em
16/10/2020, às 15:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Cleiton Moreira da Silva, Membro de comissão, em
16/10/2020, às 15:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Maria Helena de Araujo, Membro de comissão, em
16/10/2020, às 15:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Helio Anderson Duarte, Coordenador(a) de curso de pós-
graduação, em 16/10/2020, às 15:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Selma Fabiana Bazan, Usuário Externo, em 16/10/2020,
às 16:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Larissa Alves Corrêa, Usuário Externo, em 16/10/2020, às

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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16:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Gleiston Gonçalves Dias, Usuário Externo, em
17/10/2020, às 07:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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 0317965 e
o código CRC F57EBEC9.

Referência: Processo nº 23072.235183/2020-96 SEI nº 0317965
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