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ATA DE REUNIÃO

ATA DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PPGF – UNIFAL-MG

Ata da 60ª Reunião do Colegiado local Programa de Pós-graduação em Física, realizada em dezessete de
julho de dois mil e dezoito, às 15h30 via skype. Estiveram presentes: Prof. Dr. Fernando Gonçalves
Gardim; Prof. Dr. Ihosvany Camps Rodriguez; Alencar José de Faria e Prof. Dr. Anibal Thiago
Bezerra. 1) Aprovação das atas 58 e 59. As atas das reuniões 58 e 59 do colegiado local foram
aprovadas por unanimidade pelos professores que participaram e houve abstenção dos que não
participaram. 2) Solicitação de defesa de dissertação do discente Gilson José Rodrigues - Processo:
23087.008231/2018-91. O Prof. Fernando apresentou a solicitação para defesa de dissertação de Gilson
José Rodrigues, tendo sido aprovada para dia 27/08/2018 às 14(quatorze) horas e será composto pela
seguinte banca examinadora: Membros Titulares: Prof. Dr. Pérson Pereira Neves (UNIFAL-MG) -
orientador; Prof. Dr. Aníbal Thiago Bezerra (UNIFAL-MG) e Prof. Dr. Eduardo Antonelli (UNIFESP).
Membros Suplentes: Prof. Dr. Rodolfo Foster Klein-Gunnewiek e Prof. Dr. Marcelo Gonçalves Vivas.  3)
Solicitação de defesa de dissertação do discente Paulo Henrique Xavier - Processo:
23087.008285/2018-57.  O Prof. Fernando apresentou também a solicitação para defesa de dissertação de
Paulo Henrique Xavier, tendo sido aprovada para dia 14/09/2018 às 14(quatorze) horas e será composto
pela seguinte banca examinadora: Membros Titulares: Prof. Dr. Hugo Bonette de Carvalho (UNIFAL -
MG) - orientador; Profa. Dra. Maria Inês Basso Bernardi (USP) e Prof. Dr. Marcio Peron Franco de
Godoy (UFSCAR). Membros Suplentes: Prof. Dr. Marcello Garcia Trevisan (UNIFAL-MG) e Profa.
Dra. Neide Aparecida Marciano (UNIFAL-MG). 4) Solicitação de Prorrogação de prazo para Defesa
do discente Marcos Vinicius dos Santos - Processo: 23087.008217/2018-98. Foi apresentada aos
membros presentes a solicitação de prorrogação de prazo para defesa de dissertação do discente Marcos
Vinícius dos Santos, juntamente com a devida justificativa, seu histórico do mestrado, cronograma de
atividades proposto e anuência de seu orientador o Prof. Dr. Gustavo do Amaral Valdiviesso. A
solicitação foi analisada e posteriormente foi aprovada a prorrogação pelo prazo de 02 (dois) meses, sendo
ressaltado o fato do discente ser bolsista e esclarecendo que o prazo concedido para prorrogação da defesa
não contempla adicional de bolsa. 5) Solicitação de Prorrogação de prazo para defesa da discente
Maria Helena Passos - Processo: 23087.008209/2018-4. O Prof. Fernando apresentou ainda, a
solicitação de prorrogação de prazo para defesa de dissertação da discente Maria Helena Passos,
juntamente com a justificativa, histórico, cronograma de atividades e anuência de seu orientador o Prof.
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juntamente com a justificativa, histórico, cronograma de atividades e anuência de seu orientador o Prof.
Dr. Cássius Anderson Miquelle de Melo. A referida solicitação foi aprovada após análises feitas pelos
membros sendo aprovado um prazo de 06 meses de prorrogação. 6) Desligamento dos discentes
Fabiano Gonçalves de Oliveira e Thalles Abreu Mezencio. O Prof. Fernando apresentou o relatório de
discentes do PPGF que não renovaram matrícula no semestre passado (2018/1) em que constavam os
nomes dos discentes Fabiano Gonçalves de Oliveira e Thalles Abreu Mezencio, os mesmos em sua
ocasião já haviam sido avisados sobre os procedimentos referentes à não renovação semestral de
matrícula. Após discussões o colegiado, em conformidade com o disposto no Art. 40, item V das normas
do programa ( V -  O aluno regular que deixar de efetuar sua matrícula em um período letivo será
desligado do Curso e considerado como aluno desistente) aprova por unanimidade o desligamento do
programa dos referidos discentes. 7) Solicitação de rematrícula fora do prazo de Diego Augusto Frizo
- Processo: 23087.006806/2018-31. Após discussões o colegiado decide, por unanimidade, aprovar a
solicitação de rematrícula fora do prazo, que foi devidamente justificada pelo discente Diego Augusto
Frizo. 8) Calendário Acadêmico PPGF 2018/2. O Prof. Fernando apresentou o Calendário acadêmico
que será seguido no segundo semestre do ano de 2018, que de acordo com o calendário da PRPPG,
apresenta os prazos para a realização das atividades bem como as datas de início e término das aulas. O
Calendário foi aprovado por unanimidade. 9) Comissão de bolsas. Foi exposta aos membros a
necessidade da criação de uma comissão de bolsas do PPGF e em seguida foi sugerido que os próprios
membros do colegiado também pudessem compor a comissão de bolsas. A sugestão será analisada na
eleição dos membros. 10) Substituição de bolsista. O Prof. Fernando relatou sobre o caso do atual
bolsista Clayton Roberto Vallim Furtunato que terá que solicitar trancamento do curso no próximo
semestre por motivos pessoais, e como previsto nas normas referentes à concessão de bolsas, a bolsa
atualmente utilizada pelo discente passará ao discente aprovado no processo seletivo 2018/2 seguindo a
ordem de classificação. O colegiado irá aguardar o envio da documentação justificando e solicitando o
trancamento de matrícula do discente Clayton. Nada mais a registrar a reunião foi encerrada às 16:30h, e
eu, Fernanda Cristina Bertoluci Pavani, secretária do Programa de Pós-Graduação em Física do Campus
Avançado de Poços de Caldas lavrei a ata que segue devidamente assinada por mim e pelos membros
presentes.

Poços de Caldas, 17 de julho de 2018.

Prof. Dr. Fernando Gonçalves Gardim ____________________________________

Prof. Dr. Ihosvany Camps Rodriguez______________________________________

Prof. Dr. Alencar José de Faria __________________________________________

Prof. Dr. Anibal Thiago Bezerra.__________________________________________

 Fernanda Cristina Bertoluci Pavani_______________________________________

Documento assinado eletronicamente por Ihosvany Camps Rodriguez, Professor do
Magistério Superior, em 07/12/2018, às 11:12, 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 Anibal Thiago Bezerra, Professor do Magistério
Superior, em 10/12/2018, às 21:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
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art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Fernando Gonçalves Gardim, Professor do
Magistério Superior, em 11/12/2018, às 06:50, 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 Alencar José de Faria, Professor do Magistério
Superior, em 12/12/2018, às 16:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.unifal-
mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0065702 e o código CRC 005687BC.

Referência: Processo nº 23087.016352/2018-15 SEI nº 0065702
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