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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 21
DE AGOSTO DE 2020.
Aos 21 (vinte e um) dias do mês de agosto 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 PósGraduação 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, Heitor Avelino
de Abreu, Zenilda de Lourdes Cardeal, e os representantes discentes Selma Fabiana Bazan e Larissa Alves
Corrêa. Foram tratados os seguintes assuntos: 1. Informes: a) Haverá uma reunião com os orientadores
do PPG-Química no dia 26 de agosto de 2020 sobre a implementação do processo sele vo uniﬁcado de
Química que contará com a presença do Prof. Marcos César de Oliveira da Unicamp que relatará a
experiência do Programa de Pós-graduação em Física da UFMG nesse formato de seleção. b) Foi
publicado Calendário Acadêmico de 2020 ajustado e aprovado pelo CEPE/UFMG; em breve a Secretaria
enviará aos coordenadores das áreas a solicitação para oferta de disciplina para 2020/2. c) As inscrições
para o processo sele vo de candidatos ao curso de Doutorado e Mestrado do PPG-Química estão abertas
até o dia 03 de setembro de 2020. Até o momento, 42 inscrições para o mestrado e 24 para o doutorado
foram efetuadas. d) A CAPES publicou o cio circular nº 24/2020 CEX/CGSI/DP, em 20 de agosto de 2020,
sobre nova oportunidade de prorrogação excepcional de bolsas (mestrado e doutorado) por até 06
meses. e) O prof. Hélio informou que foram feitas as prorrogações excepcionais das bolsas de mestrado
FAPEMIG e que essa agência de fomento vai retomar os pagamentos para projetos em rede. f) Ele
informou ainda que o projeto do CNPq está em fase de escrita, reaﬁrmando que será um projeto único,
abrangendo todas as áreas de pesquisa, e que deverá estar explícito a inserção do PPG-Química na
sociedade. g) Foi relatada, também, a realização da reunião dos coordenadores de PPG-Química com a
CAPES, ocorrida em 20 de agosto de 2020, para esclarecimentos sobre a plataforma Sucupira e avaliação
do quadriênio 2017-2020. h) Foi comunicado que, devido à pandemia, o mandato do Colegiado foi
novamente prorrogado por mais quatro meses. O PPGQ aguarda um retorno da Divisão de Tecnologia da
Informação/UFMG sobre eleição on-line para novos membros do Colegiado. 2. Leitura e aprovação de
ata de reunião anterior e re ﬁcação de ata de março de 2020. Após leitura, a ata de reunião do dia 24
de julho de 2020 foi aprovada por unanimidade. Nessa reunião, foi ainda aprovada por unanimidade, a
re ﬁcação da ata de 13 de março de 2020, como segue: Onde se lê: 2. Aprovação de ata da reunião
anterior. Após leitura, a ata de reunião do dia 13 de março de 2020 foi aprovada por unanimidade. Leiase: 2. Aprovação de ata da reunião anterior. Após leitura, a ata de reunião do dia 12 de dezembro de
2019 foi aprovada por unanimidade. 3. Homologações. Foram homologadas em bloco, após aprovação
do Colegiado, as seguintes solicitações: 3.1.Cancelamento da disciplina QUI 847 – Tópicos em Química
Inorgânica Avançada A (Experimentos Básicos de Infravermelho – Profa. Isolda Maria de Castro Mendes.
Aprovado por unanimidade. 3.2. Cancelamento da disciplina QUI 810 – Tópicos em Química Orgânica
Avançada A – Experimentos básicos de RMN – Profa. Rosemeire Brondi Alves. Aprovado por
unanimidade. 3.3. Renovação de credenciamento. Foram igualmente aprovadas por unanimidade as
renovações de credenciamento dos professores Eduardo Eliezer Alberto e Diogo Montes Vidal como
Colaboradores – Doutorado. 4. O cio PRPG-1-2020-CEPE. Esta pauta foi cancelada. 5. Calendário PPG
Química (anexo I). Foi aprovado por unanimidade. O Colegiado deﬁniu que será enviado para os alunos o
calendário e reenviado o o cio circular 01/2018 que apresenta esclarecimentos sobre o exame de
https://sei.ufmg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=297367&infra_sistema=…
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qualiﬁcação. 6. Revisão da Resolução Defesa on-line – 2020. Foram aprovados por unanimidade, os
seguintes encaminhamentos: será alterado o ar go 10. Onde se lê: O aplica vo a ser u lizado deverá
permi r fazer a gravação da sessão de defesa e a sua transmissão ao vivo por videoconferência ou similar
e permi r pelo menos 70 pessoas simultâneas na sala virtual. Leia-se: “O aplica vo a ser u lizado deverá
fazer a gravação da sessão de defesa e a sua transmissão ao vivo por videoconferência ou similar e
permi r pelo menos 70 pessoas simultâneas na sala virtual.” No ar go 6, será re rado o item 2: “Haja a
presença, no ambiente virtual, de um membro indicado pela Coordenação do PPG-Química para
acompanhar toda a defesa, como testemunho do evento.” 7. Recurso - Profa. Le cia Malta Costa. Após
discussões entre os membros, foi realizado o seguinte encaminhamento: Apesar do valor do IQP da Profa.
Le cia não ter a ngido a média preconizada na Resolução 06/2016, o Colegiado, levando em
consideração sua par cipação em projetos, suas publicações recentes e defesas de seus orientados
previstas para fevereiro de 2021, deliberou, por unanimidade, pela aprovação de sua solicitação. 8.
Parecer sobre orientação. Após a apresentação dos pareceres da Comissão de Acompanhamento
Docente, foi acatado pelo Colegiado o deferimento das solicitações de orientação dos docentes Ana Paula
de Carvalho Teixeira, Ângelo de Fá ma e Helvécio Costa Mendes. Aprovado em bloco por unanimidade.
9. Indicação de Orientação. Foram aprovadas por unanimidade as indicações de orientador referente aos
anexos II (mestrado) e III (doutorado). 10. Credenciamento de coorientação. Foi aprovado em bloco, por
unanimidade, o credenciamento para coorientação dos docentes listados a seguir: Adolfo Henrique de
Moraes Silva (discente Antônio Carlos Almendagna de Oliveira Júnior), Helvécio Costa Menezes (discente
Mirra Angelina Neres da Silva), Thiago Teixeira Tasso (discente Gustavo Wander Streit), Marcelo Mar ns
de Sena (discente Ana Gabriella Carvalho Miguita) e Clésia Cris na Nascentes (discente Davyston
Carvalho Pedersoli). 11. Renovação de credenciamento. Foi aprovada por unanimidade a renovação de
credenciamento dos docentes listados a seguir: Rubén Dario Sinisterra Millán, Vânya Márcia Duarte Pasa
e Willian Ricardo Rocha como permanente. 12. Parecer de Projeto de Pesquisa. Os pareceres
apresentados foram aprovados em bloco, por unanimidade, a saber:
mestrando Antônio Carlos
Almendagna de Oliveira Júnior (orientadora Profa. Elene Cris na Pereira Maia), mestranda Mônica
Grôppo Parma (orientadora Profa. Heloisa de Oliveira Beraldo), doutorando Welerson de Jesus Lima
(orientador Prof. Túlio Matêncio), mestrando Raphael Fernandes Ligório (Prof. Leonardo Humberto
Rezende dos Santos), e mestranda Rosine Maria de Ruiter (orientadora Profa. Vânya Márcia Pasa). Foi
ainda acordado que os projetos de mestrado e doutorado serão recebidos no formato PDF. 13.
Trancamento. Foi conﬁrmado o trancamento total do semestre 2020/1 para a aluna Desireé Marianne
Sales Silveira e solicitado que o aluno Thales do Valle Moreira reenvie a documentação com jus ﬁca va
para o trancamento. 14. Dispensa de disciplinas. Este item foi re rado de pauta e será reapresentado na
próxima reunião. 15. Aprovação parecer - Qualiﬁcação. Foi acatada pelo Colegiado a aprovação no
exame de qualiﬁcação dos alunos listados a seguir: Ana Carolina da Costa Fulgêncio, Andrea Roxana
Aguirre Manga, Gabriele de Azevedo Cardoso, Guilherme Mendes Mar ns, Mariana Cris na da Silva,
Natália Machado Pereira de Oliveira Torres e Junielly Tomaz Domingues. Nada mais havendo para
constar, eu, Simone Gomes, secretária, lavrei a presente ata que foi aprovada pelo Colegiado e segue
assinada eletronicamente. Belo Horizonte, 21 de agosto de 2020. Aprovada em 18/09/2020.
Documento assinado eletronicamente por Heitor Avelino de Abreu, Membro de comissão, em
18/09/2020, às 14:56, 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 Cleiton Moreira da Silva, Membro de comissão, em
18/09/2020, às 15:13, 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 Fabiano Vargas Pereira, Membro de comissão, em
18/09/2020, 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 18/09/2020,
às 16:06, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Larissa Alves Corrêa, Usuário Externo, em 18/09/2020, às
16:20, 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 pósgraduação, em 18/09/2020, às 17:21, 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 Zenilda de Lourdes Cardeal, Professora do Magistério
Superior, em 18/09/2020, às 18:11, 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
25/09/2020, às 09:19, 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 0267052 e
o código CRC 1C873E43.

Referência: Processo nº 23072.228890/2020-26
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Departamento de Química

EXTRATO DE 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 21 DE AGOSTO DE 2020.
Aos 21 (vinte e um) dias do mês de agosto 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, Fabiano Vargas Pereira, Heitor Avelino de Abreu, Zenilda de Lourdes
Cardeal, e os representantes discentes Selma Fabiana Bazan e Larissa Alves Corrêa. Foram tratados os seguintes
assuntos: 1. Informes: .(...) 2. Leitura e aprovação de ata de reunião anterior e re ﬁcação de ata de março de
2020. Após leitura, a ata de reunião do dia 24 de julho de 2020 foi aprovada por unanimidade. Nessa reunião, foi
ainda aprovada por unanimidade, a re ﬁcação da ata de 13 de março de 2020, como segue: Onde se lê: 2.
Aprovação de ata da reunião anterior. Após leitura, a ata de reunião do dia 13 de março de 2020 foi aprovada por
unanimidade. Leia-se: 2. Aprovação de ata da reunião anterior. Após leitura, a ata de reunião do dia 12 de dezembro
de 2019 foi aprovada por unanimidade. ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DA ATA DA REUNIÃO DE VINTE E
UM DE AGOSTO DE 2020 (DOCUMENTO SEI) - link para documento:h ps://sei.ufmg.br/sei/controlador.php?
acao=procedimento_trabalhar&id_procedimento=296690&id_documento=297367

Belo Horizonte, 21 de agosto de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Larissa Alves Corrêa, Usuário Externo, em 18/11/2020, às
18:04, 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 Heitor Avelino de Abreu, Membro de comissão, em
18/11/2020, às 18:17, 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 pósgraduação, em 18/11/2020, às 18:45, 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
18/11/2020, às 20:53, 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 19/11/2020,
às 23:47, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.
https://sei.ufmg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=255894&infra_sistema=…
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Documento assinado eletronicamente por Fabiano Vargas Pereira, Membro de comissão, em
20/11/2020, às 14:16, 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 Zenilda de Lourdes Cardeal, Professora do Magistério
Superior, em 20/11/2020, às 18:47, 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
20/11/2020, às 21:10, 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 0230430 e
o código CRC BD46A570.

Referência: Processo nº 23072.212469/2020-01
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Anexo I – ata de 21 de agosto de 2020.
Calendário:
15/07/2020 – Prazo para indicação de orientador.
30/09/2020 – Prazo para entrega dos Planos de Trabalho – Entrada marco/2020.
30/11/2020 – Data limite para defesa de quem tinha previsão para defesa até julho/2020 (Que
entre com pedido de prorrogação 1 mês antes).
30/10/2020 - Data limite para submeter o exame de qualificação para que tem data prevista
até julho/2020.
30/10/2020 – Data limite para fazer a defesa de qualificação para quem já submeteu o
relatório.
Data para proficiência em Inglês
Entrada
Março/2020
Ago/2019 ou anterior
Marco/2020
Ago/2019
Marco/2019 ou anterior

Prazo
Julho/2021
Abr/2021
Fev/2022
Julho/2021
Fev/2021

Mestrado
Mestrado
Doutorado
Doutorado
Doutorado

Fev/2021 - Data para terminar as disciplinas.
Data para Terminar as Disciplinas
Entrada
Prazo
Marco/2020
Set/2021
Ago/2019 ou anterior
Abril/2021
Previsão integralizar os
Abril/2021
créditos até julho/2020

Mestrado
Mestrado
Doutorado

Nome

Bernardo
Schmitberger
Moraes
Lucas Eduardo
Martins
Lucas Lorenzini

Indicação de Orientador Mestrado 2020 - 1
Aprovação do
Email
Orientador
IQP Orientações
Colegiado
em
andamento
schmitburger@gmail.com
Helvécio Costa
22,9
3*
A
Menezes
lucaseduu@hotmail.com

Helvécio Costa
22,9
Menezes
lucaslorenzini01@gmail.com; Ana Paula de
51,3
lucas_lorenzini@hotmail.com Carvalho Teixeira

3*

A

4*

A

Luiz Guiherme
Souza Alves

lugui.alves.lg@gmail.com;
lugui.alves@hotmail.com

1*

Paula Ribeiro
Junho
Rodrigo Martins
de Lacerda
Victor Hugo de
Miranda Boratto

paula.rjunho@gmail.com;
Ricardo Mathias 24,85
paulinhajunho@yahoo.com.br Orlando
rodmlac@gmail.com
Angelo de Fátima 128,3
victorboratto@gmail.com;
victorboratto94@gmail.com

Letícia Malta

Marcelo Martins
de Sena

* Já enviaram solicitação para orientar mais que 5 alunos.
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14,7

54,41

(A)
Indeferido
em
24/07/2020

4

A

4*

A

4

A

Indicação de Orientador Doutorado 2020/1
# Nome
Email
ORIENTADOR IQP Orientações Aprovação
em
do
andamento Colegiado
1.
diego.costa950@gmail.com
Helvécio Costa
22,9
3*
A
Diego
Menezes
Magalhães
Costa
2.
loudimos@hotmail.com;
Angelo de
142,25
4*
A
Loudiana
Fátima
Mosqueira loudipq@gmail.com
Antônio
3.
nathaliacosta_93@hotmail.com; Angelo de
142,25
4*
A
Nathália
naathimorais@gmail.com
Fátima
Evelyn
Morais
Costa
4.
rubensfreitas@ufmg.br;
Ana Paula de
51,3
4*
A
Rubens
rubensfreiitas@gmail.com
Carvalho
Lucas de
Teixeira
Freitas
Filho
* Enviaram pedido de autorização para orientar mais que 5 alunos
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