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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 25

DE JUNHO DE 2021.

Aos  25 (vinte e cinco) dias do mês de junho 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  Maria Helena de Araújo, Cleiton Moreira da Silva, Fabiano Vargas Pereira,
Willian Ricardo Rocha (sem direito a voto), Zenilda de Lourdes Cardeal, Rossimiriam Pereira de Freitas,
Ricardo Mathias Orlando, Marcelo Machado Viana, e os representantes discentes Vivian Andrade
Luciano, Leandro Duarte de Almeida e Fábio Godoy Delolo (sem direito a voto). Foram tratados os
seguintes assuntos: 1. Informes: a) Elaboração dos Destaques para o Relatório CAPES – Quadrienal
2017-2020. O Prof. Hélio detalhou os itens que precisarão ser informados para a CAPES referente ao
quadriênio 2017-2020 (melhores teses/dissertações, egressos que mais se destacaram e produtos do
PPG-Química). b) Inscrições abertas para a seleção ao Mestrado/Doutorado. Foi informado o status das
inscrições até esta data e solicitado aos membros do Colegiado que divulguem em suas redes sociais o
edital para maior visibilidade do processo. O Prof. Hélio informou ainda que, em reunião com
Coordenadores de Programas de Pós-Graduação de outras ins�tuições, houve um consenso entre os
par�cipantes de que tem havido diminuição no número de candidatos e um aumento considerável no
número de evasões de ingressantes. c) Atualização da página do PPG-Química.  Foi comunicado aos
presentes que a Comissão de reestruturação do site do Programa tem feito atualizações e lançamentos
na página do PPG-Química. A Coordenação solicitou ajuda do Colegiado para que sejam feitas as versões
dos assuntos em inglês e espanhol. Os membros do Colegiado parabenizaram a Comissão de
Reestruturação do site pelo empenho e pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo. 2. Aprovação
de ata da reunião anterior. Após leitura e correções solicitadas, a ata de reunião do dia 28 de maio de
2021 foi aprovada por unanimidade. 3. Homologações. O item homologações foi re�rado de pauta.  4.
Manutenção dos Laboratórios da Infraestrutura Compar�lhada do Departamento de Química. Foi
discu�da proposta de uma ferramenta de gestão para as análises químicas realizadas nos laboratórios de
química compar�lhada que atendem os projetos de pesquisa desenvolvidos pelos doutorandos e
mestrandos do PPG-Quimica. Por unanimidade, o Colegiado apoiou o inves�mento de R$58500
(cinquenta oito mil e quinhentos) reais oriundos do PROEX na Infraestrutura compar�lhada do DQ sob a
condição que os recursos inves�dos sejam conver�dos em créditos para o desenvolvimento dos projetos
de pesquisa dos Estudantes de Mestrado e Doutorado do PPG-Q. 5. Prova unificada – seleção. Conforme
foi discu�do no Colegiado em reuniões anteriores, foi apresentada proposta para o PPG-Química aderir à
prova online unificada, com outras ins�tuições (USP, Unicamp, UNESP, dentre outras). O candidato
aprovado poderá usar a nota para ingressar em uma das ins�tuições conveniadas de acordo com edital
próprio de cada ins�tuição. A Comissão que coordenará o processo será composta por dois membros de
cada ins�tuição par�cipante. No PPG-Química, os docentes são os Professores Marcelo Machado Viana e
Guilherme Ferreira de Lima. A proposta foi aprovada por 09 votos favoráveis, tendo um voto contrário. 6.
Seminários Departamentais. Foi acordado pelo Colegiado que a flexibilização feita em relação ao ar�go
5º da resolução 04/2017 do PPG-Química que trata da disciplina Seminários Departamentais  -
Seminários apresentados por docentes, visitantes e alunos de curso de mestrado do Programa (QUI 834)
deixará de exis�r a par�r do início do 2º semestre le�vo de 2021. Aprovado por unanimidade. 7.
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Acúmulo bolsa – Gustavo Henrique de Magalhães Gomes.  Foi aprovada por unanimidade, a solicitação
do aluno Gustavo Henrique de Magalhães Gomes para acúmulo de bolsa e vínculo emprega�cio como
Professor Subs�tuto. O discente possui bolsa CNPq no PPG-Química e foi aprovado como Professor
Subs�tuto na Universidade Federal de Juiz de Fora. 8. Trancamento parcial – disciplinas. Foram
aprovadas as solicitações de trancamento parcial das alunas -Claudia Mancilha Rocha (Tópicos em
Química Inorgânica A - QUI 817 -  Catálise Homogênea) e Katherini Pilar Freitas Santos (Tópicos em
Química Inorgânica A - QUI 817 -  Catálise Homogênea). O Colegiado solicitou envio de documentação
adicional para as solicitações feitas pelos alunos Lucas Soares Ba�sta e Luciene Paiva Moreira da Silva.
Estes documentos serão enviados para a Comissão Permanente de Acompanhamento de Assuntos
Estudan�s (CPAE) para análise e os pedidos desses alunos devem ser avaliados na próxima reunião do
Colegiado. 9. Revalidação de disciplinas. As solicitações referentes às disciplinas cursadas no PPG-
Química (Mestrado) foram aprovadas, conforme anexo Ia. Foi aprovada ainda a solicitação da aluna
Rafaela Oliveira Ferreira conforme o anexo Ib.  Foram solicitados documentos adicionais para a
solicitação da discente Nathália Evelin Moraes Costa, que serão encaminhados para a CPAE, sendo seu
pedido reapresentado na próxima reunião do Colegiado. 10. Calendário de reuniões. Foi aprovada
proposta de calendário das reuniões do Colegiado para o segundo semestre de 2021, sendo: 16/07,
13/08, 10/09, 08/10, 29/10, 19/11 e 10/12/2021. 11. Credenciamento de orientador. Foi aprovado por
unanimidade, o credenciamento do Professor William Xerxes Coelho de Oliveira como orientador do
PPG-Química.  12. Credenciamento de Coorientação. Foram aprovadas por unanimidade as solicitações
de coorientação conforme a tabela constante no anexo II. 13. Aprovação de parecer – exame de
qualificação.  Foi aprovado por unanimidade os pareceres referentes à defesa do exame de qualificação
dos alunos Alix Yoselyn Bas�das Ángel (Doutorado), Fabiana de Moura (Doutorado) e Pollyanna Mara da
SIlva (Doutorado). 14. Parecer sobre projeto de pesquisa. Foram aprovadas por unanimidade, as
solicitações apresentadas, de acordo com anexos IIIa e IIIb. 15. Pós-Doc – aprovação parecer. Foi
aprovado por unanimidade o parecer do Prof. Rodrigo Lassarote Lavall referente ao relatório final do
pesquisador Alan Massayuki Perdizio Sakita. Nada mais havendo para constar, eu, Simone Gomes,
secretária, lavrei a presente ata que foi aprovada pelo Colegiado e segue assinada eletronicamente. Belo
Horizonte, 25 de junho de 2021. Aprovada em 16/07/2021.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Fabiano Vargas Pereira, Membro de comissão, em
16/07/2021, às 15:48, 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 Fábio Godoy Delolo, Usuário Externo, em 16/07/2021, às
15:50, 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 16/07/2021, às 16:04, 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 Marcelo Machado Viana, Professor do Magistério
Superior, em 16/07/2021, às 16:10, 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
16/07/2021, às 16:37, 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 16/07/2021, às
16:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13
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de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Zenilda de Lourdes Cardeal, Professora do Magistério
Superior, em 16/07/2021, às 18:32, 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
16/07/2021, às 19:04, 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 Maria Helena de Araujo, Subcoordenador(a), em
16/07/2021, às 22:48, 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 0841906 e
o código CRC 477FCCB6.

Referência: Processo nº 23072.236423/2021-51 SEI nº 0841906

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

