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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 03 DE DEZEMBRO DE 2021.

Aos  03 (três) dias do mês de dezembro 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
Subcoordenador, Prof. Willian Ricardo Rocha, com a presença dos professores Maria Helena de Araujo,  Lucienir Pains Duarte, Zenilda de
Lourdes Cardeal, Fabiano Vargas Pereira, Rossimiriam Pereira de Freitas, Dayse Carvalho da Silva Mar�ns, Marcelo Machado Viana,
Ricardo  Mathias Orlando  e os representantes discentes Marcelo Pereira Queiroz e Ana Luísa Abrantes Simões. Foram tratados os
seguintes assuntos: 1. Informes: a) Reunião – ingressantes. Foram realizadas no dia 01/12/2021 as reuniões com os ingressantes
(2021/2 – terceira chamada Mestrado e Doutorado) para orientações sobre os trâmites e normas do curso escolhido. b) Reunião com
o grupo para o Exame Unificado de Química. Ocorreu reunião em 02/12/2021 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 o
exame unificado ocorrer no segundo semestre de 2022.  Desta forma, o processo sele�vo do primeiro semestre de 2022 ocorrerá nos
padrões atuais do PPG Química. 2. Aprovação da ata de reunião anterior. Após leitura, a ata de reunião do dia 19 de novembro de 2022
foi aprovada com três abstenções. 3. Homologações. Foi homologado o documento Carta aberta em defesa da avaliação da qualidade
da Pós-Graduação pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (capes), conforme anexo I. 4. Indicação de
Orientador. Foram aprovadas por unanimidade as indicações de orientador, constantes no anexo II. Considerando que o Prof. Luciano
Andrey Montoro está em período de afastamento, o Colegiado solicitou que seja feito contato com o docente para envio de documento
para a secretaria, informando o nome do(a) professor(a) que será responsável pelos seus orientandos durante este período. 5. Pós
Doutoral. Foi aprovado por unanimidade o parecer da Profa. Nelcy Della San�na Mohallem referente ao relatório final do pesquisador
Luiz Fernando de Sousa Lima. 6. Frequência Tarciane da Silva Pinto. Foi apresentado a Coordenação do Programa a declaração do
orientador Prof. Fabiano Vargas sobre a não assiduidade por parte da discente durante o período de 2021/1. Os Professores Hélio
Anderson Duarte e Willian Ricardo Rocha fizeram diligências junto ao orientador e se reuniram com a discente. Após a análise dos fatos,
foi recomendado a este colegiado ra�ficar o resultado INSUFICIENTE para a assiduidade da Tarciane no semestre de 2021/1. A
recomendação foi aprovada por unanimidade. 7. Trancamentos. A pedido da Profa. Rossimiriam Pereira de Freitas o trancamento do
aluno Davyston Carvalho Pedersoli foi re�rado de pauta e será reapresentado na próxima reunião. Nada mais havendo para constar, eu,
Simone Gomes, secretária, lavrei a presente ata que foi aprovada pelo Colegiado e segue assinada eletronicamente. Belo Horizonte, 03
de dezembro de 2022. Aprovada em 21/01/2022.

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Rossimiriam Pereira de Freitas, Professora do Magistério Superior, em 21/01/2022, às
14:39, 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 21/01/2022, às
14:43, 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 21/01/2022, às 17:09,
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 21/01/2022, às 17:17, 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 1206897 e o código CRC 4AAB0A0C.
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