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ATA DE REUNIÃO

Aos 10 dias do mês de setembro do ano de 2020, o mês de agosto do ano de 2020, às 14:00 horas, via
Skype, realizou-se a 81ª Reunião do Colegiado local do Programa de Pós-Graduação em Física da
Universidade Federal de Alfenas, sob a Presidência do Professor Doutor Marcelo Gonçalves Vivas e com
o comparecimento dos professores doutores Aníbal Thiago Bezerra e Fernando Gonçalves Gardim. O
professor Marcelo informou que ainda não há representação discente mas que houve dois interessados
então esse item será incluído na pauta. O primeiro  item de pauta a ser apreciado foi a ata da 80ª reunião
do Colegiado que foi aprovada por unanimidade. A seguir, apreciou-se os seguintes atos ad referendum
da coordenação que foram referendados por unanimidade: 1) Solicitação de prorrogação de bolsa
CAPES do discente Hiago - Processo nº 23087.008361/2020-49; 2) Solicitação de matrícula fora do
prazo discente Juan Carlos Sumire Esquia - Processo nº 23087.013344/2020-23; e, 3)Oferta de disciplina
FIS003 Física Estatística para o segundo semestre de 2020 - Processo nº 23087.013221/2020-92.  O
próximo item de pauta  foi a Solicitação de defesa de dissertação discente Roberto Tavares Madeira  -
Processo nº 23087.003230/2020-75 . Após a explicação do coordenador e considerando que a banca já
havia sido definida anteriormente, aprovou-se por unanimidade a defesa para 21 de setembro de 2020. Em
seguida apreciou-se o item homologação das atas de defesa dos discentes: Maurício Pereira Ferreira
- Processo nº 23087.011484/2020-67 e Luis Ricardo Pereira Mucciaroni - Processo nº
23087.010284/2020-97 que foram homologadas por unanimidade. Em consonância com os Pareceres
sobre projeto de pesquisa dos discentes Christiane Ferreira Joaquim Pereira - Processo nº
23087.012224/2020-17, e Juan Carlos Sumire Esquia - Processo nº 23087.012229/2020-31 ambos
foram aprovados por unanimidade. Após solicitação do coordenador foi incluído na pauta o item
Avaliação do programas de ensino das disciplinas ofertadas em 2020/2. Os programas de ensino das
seguintes disciplinas foram apreciados  e aprovados por unanimidade: Física Estatística, Mecânica
Quântica, Mecânica Clássica, Tópicos de Física da Matéria Condensada: Física do Estado
Sólido, Tópicos de Física da Matéria Condensada: Introdução à Plasmônica. A seguir o professor Marcelo
informou que realizou uma consulta entre os discentes e teve e indicação de  dois nomes para
representação no Colegiado:  Yuri Schneider de Assis (titular) e Juan Carlos Sumire Esquia (suplente).
Ele comunicou ainda que as normas acadêmicas  de 2019 estão vigentes pois foram aprovadas na UFSJ  e
informou que o Colegiado precisa decidir se todos os alunos serão migrados para a nova norma, o que
pode ser feito desde que os discentes não tenham prejuízo de acordo com informação da PRPPG.
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O professor Aníbal sugeriu que haja um termo de ciência para que os discentes que concordarem assinem
para adesão à nova regulamentação, o que ficou acordado que será realizado. O professor Marcelo
informou ainda que as normas de 2020 já foram aprovadas na UNIFAL/MG e estão sendo analisadas na
UFSJ e que trata-se de normativa que especifica os critérios das atividades de associação. Sobre o
item Situação do discente Rafael Passos Domingues o coordenador informou que o  discente fez duas
disciplinas sendo reprovado em uma e solicitou o trancamento de matrícula. Porém, ele havia solicitado  a
desistência anteriormente. Após apresentação do tema, o assunto foi retirado de pauta para que o
coordenador contacte a servidora Kênia Elieber Vieira para verificar a situação do discente. Em outros
assuntos pertinentes. O professor Fernando questionou o número de candidatos do último processo
seletivo que se matricularam  e o coordenador informou que oito fizeram matrículas mas um desistiu por
motivos de saúde. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião às 15:01,
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 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 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
0376942 e o código CRC 16EBEF4D.

Referência: Processo nº 23087.016352/2018-15 SEI nº 0376942
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