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ATA DE REUNIÃO

ATA DA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PPGF – UNIFAL-MG

Aos 08 dias do mês de julho do ano de 2020, às 14:00 horas,  via skype,  realizou-se a 79ª Reunião do
Colegiado local Programa de Pós-Graduação em Física da Universidade Federal de Alfenas, sob a
Presidência do Prof. Dr. Marcelo Gonçalves Vivas e com o comparecimento dos Prof. Dr. Cássius
Anderson Miquele de Melo, Prof. Dr. Fernando Gonçalves Gardim, Prof. Dr. Ihosvany Camps
Rodriguez e o representante discente Silas Guida Vilhena. O Presidente iniciou os trabalhos informando
ao Colegiado que está tentando junto a Diretoria de campus a troca do cargo da secretária do programa
Fernanda Bertolucci para que ela possa secretariar as reuniões mas que enquanto isso não ocorre a
servidora Mayara da Mota Matos se dispôs a realizar a função, o que o coordenador agradeceu. Foram
apreciados os seguintes itens: 1) Solicitação de exame de qualificação Wallison Luiz Anicézio
Campanelli. O discente cumpriu todas as exigências necessárias exceto a realização do exame de
proficiência, mas como não houve oferta do TOEFL esse critério pode ser relevado. O professor
Fernando Gardim questionou se haveria problema caso haja alteração da data de realização do exame pois
a data proposta é no dia 10 de julho de 2020. O coordenador explicou que após a homologação da
banca,  a data de realização pode ser alterada de acordo com a solicitação do orientador e do discente, em
comum acordo com a banca. O professor Cássius se manifestou no sentido de está de acordo com a
composição da banca indicada pelo orientador, mas apontaria uma recomendação de alteração de data
para viabilizar o trabalho da secretaria. A proposta do professor Cássius foi colocada em votação e
aprovada por unanimidade, com a seguinte composição: Prof. Dr. Gustavo do Amaral Valdiviesso
(Presidente), Prof. Dr. Fernando Gonçalves Gardim e Prof. Dr. Alencar José de Faria. 2) Solicitação de
prorrogação de bolsa FAPEMIG - Wallison Luiz Anicézio Campanelli. O coordenador informou que
o processo é composto por duas solicitações: prorrogação de bolsa FAPEMIG por três meses, que foi
aprovada por ato ad referendum e prorrogação de prazo para defesa em seis meses em virtude dos atrasos
relacionados ao acesso aos dados. Os professores Ihosvany  e Cássius manifestaram  preocupação com a
mudança no projeto e o professor Fernando Gardim prestou esclarecimentos. Após discussão, e apesar do
discente ainda não ter qualificado, o que estaria em desacordo com as normas do programa onde  se
estabelece que "O prazo máximo estabelecido poderá ser prorrogado, por solicitação do professor
Orientador, por no máximo 1 (um) semestre, mediante aprovação do Colegiado, nos casos em que o
aluno tenha cumprido todos os requisitos do Curso, exceto a defesa da dissertação" o Colegiado
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considerou o caso como omisso  já que a banca para qualificação  foi aprovada no item anterior e que o
discente já está no limite  para a defesa de dissertação. O pedido de prorrogação em seis meses foi
aprovado por unanimidade. 3) Solicitação de defesa do discente Luis Ricardo Pereira Mucciaroni. O
discente cumpriu todos os pré-requisitos necessários para a solicitação do exame e a  composição da
banca indicada foi a que segue:  Prof. Dr. Marcelo Gonçalves Vivas, Prof. Dr. Paulo Henrique Dias
Ferreira e Profa. Dra. Fábia Castro Cassanjes. O professor Cássius sugeriu que se preenchesse os demais
membros do formulário ( o orientador e o discente sugeriram apenas 5 nomes) e sugeriu os seguintes
nomes: Rafael Neves e Alencar José de Faria, no que os professores Ihosvany  e Fernando manifestaram
concordância. O professor Marcelo informou que as normas estão sendo revistas e que na nova norma
serão apenas seis nomes. A banca foi aprovada com a composição indicada, mas será necessário substituir
o formulário de solicitação incluindo os dois últimos nomes faltantes na lista conforme sugerido pelo
colegiado. 4)Solicitação de pós doutorado voluntário - Diego Lourençoni Ferreira. O professor
Marcelo explicou que já trabalha em colaboração do pesquisador que está no momento sem bolsa de pós-
doutorado e está disposto a realizar a pesquisa de forma voluntária. A solicitação foi aprovada por
unanimidade. 5)Oferta de Disciplinas 2020/2 e Solicitação de oferta de disciplina Prof. Gustavo
Valdiviesso.  O professor Marcelo informou que o calendário da pós-graduação foi desvinculado do da
graduação e as disciplinas do primeiro e do segundo semestre serão ofertadas a distância. A coordenação
fez uma consulta aos professores  e os seguintes docentes manifestaram interesse em ofertar as
disciplinas: Mecânica Quântica (Rodrigo Rocha Cuzinatto), Tópicos de Física da Matéria Condensada:
Física do Estado Sólido (Hugo Bonette de Carvalho), Tópicos de Física da Matéria Condensada:
Introdução à Plasmônica (Marcelo Gonçalves Vivas), Tópicos Especiais de Física - "Tópicos Especiais
em Comunicação Científica" (Gustavo do Amaral Valdiviesso). Após discussão, a oferta dessas
disciplinas foi aprovada por unanimidade. 6) Oferta do Exame de Proficiência em Inglês. Será
realizado um exame no dia 19 de agosto de 2020 para suprir a demanda represada por falta do TOEFL.
Os professores Cássius Anderson Miquele de Melo e Rodrigo Rocha Cuzinatto ficarão responsáveis pela
elaboração, e o professor Cássius prestou esclarecimentos sobre  a forma como a mesma será elaborada:
70% da nota atribuída a tradução de inglês para português e 30% do português para inglês. A prova será
realizada no Google Classroom e para evitar fraudes, será solicitado aos alunos que compartilhem a tela
durante a realização do exame, com transferência pelo Google Meet.  O professor Cássius destacou  ainda
a necessidade de alteração  das normas para retirar o TOEFL como exigência já que se trata de exame
caro e que o governo não pretende mais ofertar e o coordenador prestou esclarecimentos. A realização do
exame de proficiência foi aprovada por unanimidade conforme a proposta  apresentada pelo professor
Cássius.  7) Parecer sobre projeto de pesquisa do discente Yuri Schneider de Assis. O coordenador
realizou a leitura do parecer, que foi emitido pelo professor Gustavo do Amaral Valdiviesso. O projeto foi
aprovado por unanimidade, mas será necessário solicitar ao parecerista que assine o parecer emitido de
acordo com os trâmites necessários no SEI. 8) Assuntos gerais. O professor Fernando Gardim está
trabalhando na atualização do site e a nova versão está ficando muito bom. Ele solicitou à coordenação o
envio de informações da Sucupira para inserção, além da colaboração dos docentes no envio das
informações solicitadas.  O professor Marcelo informou que o envio das informações da Sucupira será o
dia 20 de dezembro de 2020 de forma que provavelmente só será computadas as publicações realizadas
até novembro. Por fim, ele  agradeceu o discente pela sua participação como representante discente, tendo
em vista sua defesa próxima, e desejou sucesso. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por
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encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Mayara da Mota Matos, lavrei a presente Ata, que, lida e
aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por Cassius Anderson Miquele de Melo, Professor do
Magistério Superior, em 15/09/2020, às 12:56, 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 Ihosvany Camps Rodriguez, Professor do
Magistério Superior, em 15/09/2020, às 13:46, 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 16:28, 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 Fernando Gonçalves Gardim, Professor do
Magistério Superior, em 21/09/2020, às 09:11, 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
0334032 e o código CRC EA315379.

Referência: Processo nº 23087.016352/2018-15 SEI nº 0334032
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