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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 17

DE SETEMBRO DE 2021.

Aos  17 (dezessete) dias do mês de setembro de 2021 (dois mil e vinte e um), 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  Rosemeire Brondi Alves, Rodinei Augus�, Zenilda de Lourdes Cardeal, Fabiano
Vargas Pereira, Marcelo Machado Viana, Cleiton Moreira da Silva e os representantes discentes  Vivian
Andrade Luciano, Selma Fabiana Bazan (sem direito a voto) e  Fábio Godoy Delolo. Foram tratados os
seguintes assuntos: 1. Informes: a) Processo Sele�vo do PPG-Química 2021/2 – terceira chamada. Foi
informado que o período de inscrições da seleção será de 15/09 a 15/10/2021. Foi preciso adaptar o
sistema CAPG (Controle Acadêmico de Pós-graduação) para comportar a terceira chamada, visto que,
usualmente, o Programa lança duas chamadas. b) Resolução 07/2021 do CEPE. Foi divulgada pelo
Conselho de Ensino, Extensão e Pesquisa da UFMG (CEPE-UFMG), a resolução 07/2021 de 09 de
setembro de 2021, que regulamenta o ensino híbrido emergencial para os cursos de Pós-Graduação
durante a pandemia do COVID-19, estabelecendo na oferta de disciplinas as modalidades presencial,
híbrida e totalmente remota. c) Evento ACS no Campus.  O Prof. Hélio informou sobre o evento ACS:
 07/10/2021 (A estrutura de um ar�go cien�fico), 14/10/2021 (Estratégias para aprender inglês
acadêmico para não-na�vos) e 21/10/2021 (As 10 dicas para escrever e publicar seu ar�go cien�fico). Os
estudantes da Pós-graduação foram incen�vados a par�cipar. d) Reunião com ingressantes – processo
sele�vo. Foi realizada a reunião com os alunos ingressantes de mestrado e doutorado no dia 17/09/21
(2021/2 – segunda chamada) Representação Discente no Colegiado. Foi apresentada carta-renúncia dos
representantes discentes Leandro Duarte Almeida e Selma Fabiana Bazan, que agradeceram aos
membros do Colegiado pela parceria durante seus mandatos e apresentaram os nomes dos seus
sucessores, os alunos Marcelo Pereira Queiroz e Ana Luisa Abrantes Simões.  2. Aprovação de ata da
reunião anterior. Após leitura, a ata de reunião do dia 13 de agosto de 2021 foi aprovada com uma
abstenção.  3. Homologações. 3.1. Resultado da 2ª chamada Mestrado/Doutorado. Foi aprovado por
unanimidade.  3.2 Abertura da 3ª chamada Mestrado/Doutorado. Foi aprovada por unanimidade. 4.
Trancamentos. Foram aprovados por unanimidade o trancamento parcial da aluna Aline Ingrid Alves dos
Reis Almeida (2021/1 - disciplina QUI-892 - Seminários de Discentes da Pós-graduação), o trancamento
total dos alunos Matheus Campos Quintão (01 semestre – 2021/2) e Rafaela Ferreira Oliveira (foi
solicitado o trancamento por dois semestres e o Colegiado aprovou apenas o trancamento do semestre
2021/2). A aluna Roberta Kelly Nogueira solicitou o trancamento de dois semestres e o Colegiado
aprovou o trancamento do semestre 2021/1 com 6 votos favoráveis, uma abstenção e três votos
contrários.5. Prorrogações. a) Defesas - Foram aprovadas, por unanimidade, as prorrogações de defesa
dos mestrandos Marcus Vinícius Bispo Rezende (1 mês), Lilian Mariane Fiuza  (2 meses) e Davyston
Carvalho Pedersoli (3 meses). A prorrogação de defesa da mestranda Nayara de Oliveira Lopes (6 meses)
foi aprovada com uma abstenção. O doutorando Adão Edson de Barcelos Junior solicitou prorrogação por
7 meses e o Colegiado aprovou por unanimidade a extensão do prazo por 6 meses. b) Qualificação -
Foram aprovadas em bloco, por unanimidade, solicitações de  prorrogação  (1 mês) para os exames de
qualificação dos alunos Jaime Dos Santos Viana e Glaucimar Alex Passos de Resende. 6. Credenciamento
de coorientação. Foi aprovado, por unanimidade, o pedido de coorientação do Prof. Rafael Pinto Vieira
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(ICB/UFMG), como coorientador da aluna Bruna Vidal Paes. 7. Indicação de orientador. O Prof.  Willian
Xerxes Coelho Oliveira foi aprovado, por unanimidade, como orientador do mestrando Matheus Henrique
Ignácio Souto. Nada mais havendo para constar, eu, Simone Gomes, secretária, lavrei a presente ata que
foi aprovada pelo Colegiado e segue assinada eletronicamente. Belo Horizonte, 17 de setembro de 2021.
Aprovada em 19/11/2021.

Documento assinado eletronicamente por Cleiton Moreira da Silva, Membro de comissão, em
19/11/2021, às 19:34, 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 Vivian Andrade Luciano, Usuário Externo, em
19/11/2021, às 20:28, 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 Zenilda de Lourdes Cardeal, Professora do Magistério
Superior, em 19/11/2021, às 20:48, 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 20/11/2021, às 12:47, 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 Selma Fabiana Bazan, Usuário Externo, em 20/11/2021,
às 14:28, 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 Tulio Matencio, Professor do Magistério Superior, em
20/11/2021, às 17:47, 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 Rodinei Augus�, Professor do Magistério Superior, em
20/11/2021, às 22:36, 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 1092814 e
o código CRC 4C4F2E7C.
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