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ATA DE REUNIÃO

ATA DA 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PPGF – UNIFAL-MG

Ata da 76ª Reunião do Colegiado local Programa de Pós-graduação em Física, realizada em quatorze de
abril de dois mil e vinte, às quatorze horas, via skype. Estiveram presentes: Prof. Dr. Marcelo Gonçalves
Vivas; Prof. Dr. Ihosvany Camps Rodriguez e Prof. Dr. Anibal Thiago Bezerra e o representante discente
Silas Guida Vilhena. 1 ) Ad referendum - Trancamento Rafael Passos Domingues. O Prof. Marcelo
apresentou a solicitação de trancamento do discente Rafael Passos Domingues, juntamente com o parecer
favorável de seu orientador, Prof. Dr. Rodrigo Rocha Cuzinatto. Explicou que a aprovação foi feita
devido aos lançamentos necessários no setor acadêmico anteriores à data de realização de reunião do
colegiado. A aprovação foi referendada por unanimidade. 2 ) Ad referendum - Indicação de bolsistas
CAPES: Raphael César de Souza Pimenta e Vinicius Justino Pimenta. O Prof. Marcelo informou
que foram disponibilizadas 02 (duas) bolsas CAPES ao Programa, tendo indicado os dois primeiros
classificados no último Processo Seletivo, os discentes Raphael César de Souza Pimenta e Vinicius
Justino Pimenta. A indicação foi referendada pelo colegiado. 3) Aprovação da Ata da 75ª reunião do
Colegiado Local. A ata havia sido enviada por e-mail e foi aprovada, com alteração no horário de
realização da qualificação do Silas Guida Vilhena Para 15h. 4) Processo nº 23087.004552/2020-31, de
solicitação de prorrogação de prazo para defesa de dissertação de Maurício Pereira Ferreira. Após
análise da solicitação de prorrogação de prazo para defesa de dissertação de Maurício Pereira Ferreira,
com as justificativas e cronograma de atividades encaminhadas pelo seu orientador, Prof. Hugo Bonette
de Carvalho, o colegiado aprova a prorrogação pelo prazo de 06 (seis) meses, se encerrando em
31/08/2020. 5) Situação do discente Roberto Tavares Madeira - não defendeu na data solicitada e
aprovada pelo colegiado. Após análise da justificativa encaminhada por e-mail do discente Roberto
Tavares Madeira, o colegiado decide encaminhar e-mail ao discente o orientando que no momento, o
calendário da PRPPG e todas as atividades da pós-graduação estão suspensas. Entretanto, assim que
retornar o calendário da pós-graduação ele precisa urgentemente defender. 6) Processo nº
23087.005489/2020-51, de Anibal Thiago Bezerra de solicitação para estágio remunerado de Hiago
Maurílio Lopes de Carvalho. Como foi observada divergências entre a normativa da CAPES e as
normas de distribuição de bolsas do PPGF, quanto à realização de atividade remunerada por bolsista
CAPES, o colegiado fará uma consulta à PRPPG a respeito, para que possa deliberar na próxima
reunião. 7) Programa de Ensino disciplinas 2020/01 - Regime especial de estudos. O Programa de
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Ensino da disciplina FIS 002-Eletromagnetismo foi analisado, com o acréscimo das atividades do Regime
Especial de Estudos e aprovado por unanimidade. 8) Análise da avaliação do projeto de pesquisa de
Vinicius Justino Pimenta. Após análise do parecer favorável do Avaliador – Prof. Dr. Fábio Luiz
Pissetti, o colegiado aprova o projeto de pesquisa de Vinícius Justino Pimenta. 9) Cancelamento do
REE e suspensão do calendário acadêmico. O Prof. Marcelo informou da decisão do Conselho
universitário da UNIFAL-MG, que suspendeu o calendário e o Regime especial de estudos da graduação
e da pós-graduação. Essa decisão impede qualquer atividade inclusive qualificações, defesas e
aulas. 10) Assuntos gerais. O Prof. Marcelo explicou a respeito da liberação de implementação de duas
(02) bolsas modalidade CAPES ao Programa. Entretanto informou que duas (02) das bolsas do PPGF,
que se encerram em 07/2020, são consideradas empréstimo e possivelmente não serão substituídas por
novos bolsistas. Nada mais a registrar a reunião foi encerrada às 15h, e eu, Kênia Eliber Vieira, 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, 14 de abril de 2020.

Prof. Dr. Marcelo Gonçalves Vivas

Prof. Dr. Ihosvany Camps Rodriguez

Prof. Dr. Anibal Thiago Bezerra

Representante discente Silas Guida Vilhena

Kênia Eliber Vieira

Documento assinado eletronicamente por Anibal Thiago Bezerra, Professor do Magistério
Superior, em 15/09/2020, às 12:54, 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 Silas Guida Vilhena, Usuário Externo, em
15/09/2020, às 13:20, 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 Ihosvany Camps Rodriguez, Professor do
Magistério Superior, em 15/09/2020, às 13:50, 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 Marcelo Gonçalves Vivas, Professor do
Magistério Superior, em 15/09/2020, às 16:27, 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
0291881 e o código CRC 08DDD84D.

Referência: Processo nº 23087.016352/2018-15 SEI nº 0291881

Ata de Reunião PPGF 0291881         SEI 23087.016352/2018-15 / pg. 2

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unifal-mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


Ata de Reunião PPGF 0291881         SEI 23087.016352/2018-15 / pg. 3


	Ata de Reunião PPGF 0291881

