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Ata da 141ª reunião do Colegiado do PPGQ- UNIFAL- MG
Ata da 141ª reunião do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Química, realizada às 09h do
dia 13 de março de 2015, na sala O 313 sob a presidência da Profa. Dra. Jerusa Simone Garcia
Trevisan, coordenadora do programa, e com a presença dos seguintes professores: Dra. Danielle
Ferreira Dias, Dr. Marcello Garcia Trevisan, Prof. Dr. Fábio Luís Pissetti, Prof. Dr. Antônio Carlos
Doriguetto e a representante discente Cínthia das Dores Aguiar. Pauta de reunião: a) Apreciação da
ata 140ª: Aprovada sem modificações; b) Homologação ad referendum da aprovação do pedido
de reconsideração da bolsista PNPD Dra. Marília Imaculada Frazão Barbosa em relação a
possibilidade de acúmulo de cargo de pós-doutorado e professor substituto: Aprovado. A profa.
Jerusa esclareceu que a aprovação ad referendum foi feita baseado em uma consulta por e-mail
onde o pedido recebeu três votos favoráveis, um contrário e uma abstenção; c) Apreciação do
parecer ad hoc do projeto de pesquisa dos seguintes discentes: Mariana de Rezende Bonesio
(processo n° 23087.010667/2014-17): Aprovado, Ricardo Patrick Donizete Silva (processo n°
23087.010669/2014-14): Aprovado, Júlia Scaff Moreira Dias (processo n° 23087.010671/201485): Aprovado; d) Requerimento de aproveitamento/transferência de créditos dos seguintes
discentes: Thiago Castilho Elias (processo n° 23087.001970/2015-18): Aprovado o
aproveitamento de 04 créditos referente a disciplina FIS004 – Mecânica Quântica; Cristiano
Ramos Cunha (processo n° 23087.001393/2015-56): Aprovado o aproveitamento de 06 créditos
referente a disciplina QUI011 – Química Inorgânica Avançada e 04 créditos referente a disciplina
CEM02 – Técnicas de Caracterização de Materias, totalizando 10 créditos. e) Apreciação dos
programas de ensino das disciplinas ministradas no semestre 2015/01: Fica decidido pelo
colegiado que as disciplina eletivas e obrigatórias do programa que constam no elenco citadas a
seguir: Vidros e Vidrocerâmicas, Métodos Físicos de análise, Química Orgânica Avançada II,
Química Medicinal, Preparo de amostras terão seus planos de ensinos aprovados. Após avaliação
do colegiado a disciplina Tópicos especiais III - Técnicas Térmicas para Análise de Fármacos foi
aprovado. O colegiado analisou ainda o plano de ensino da disciplina de Seminários e recomendou
as seguintes alterações: O aluno e seu orientador poderá solicitar reagendamento da data de
seminários apenas uma vez e deverá apresenta-lo até dia 26/06/15. O envio do resumo para o
coordenador da disciplina deverá ocorrer com uma semana de antecedência. A frase “o aluno que
tiver agendado seu seminário e este por motivo de força maior vier a ser cancelado terá atribuído o
conceito Q (em andamento)” deverá ser excluída. f) Solicitação da Profa. Dra. Márcia em não ser
mais responsável pela disciplina de Seminários a partir do semestre 2015/02: O colegiado
analisou que os docentes de todas as áreas já foram coordenadores da disciplina de Seminários
exceto a área de Química Analítica. Desta forma, o colegiado sugere que o próximo coordenador
seja escolhido dentro os docentes desta área. f) Pedido de renovação de matrícula fora do prazo
do discente Luciano Francisco da Silva: Deferido o pedido com três votos favoráveis e dois
contrários. g) Solicitação de verba PROAP para reembolso de pagamento de revisão de inglês
da Profa. Danielle Ferreira Dias (processo n° 23087.002354/2015-76): Aprovado. h) Outros
assuntos: 1) Apreciação do parecer ad hoc do projeto de pesquisa da discente Tatiane Cristina
Silva Maiolini (processo n° 23087.009801/2014-37): Aprovado. 2) Aproveitamento de créditos
do discente Rodrigo Campos Santos (processo nº 23087.011520/2014-44): Aprovado o
aproveitamento de 04 créditos referente a disciplina EFIS001 – Termodinâmica e Mecânica
Estatística . 3) Distribuição da Verba PROAP do ano de 2015: O colegiado decidiu que o recurso
será distribuído da seguinte forma: Manutenção de equipamentos R$ 10.000,00, Manutenção e
Funcionamento para laboratório de pesquisa R$ 28.000,00, Produção, revisão, tradução, editoração,
confecção e publicação de conteúdos científico-acadêmicos e de divulgação das atividades
desenvolvidas no âmbito dos PPGs R$ 12.000,00, Participação de professores, pesquisadores e
alunos em atividades e eventos científico-acadêmicos no país e no exterior R$ 10.000,00,
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Participação de convidados externos em atividades científico-acadêmicas no país R$ 8.000,00.
Sobre o recurso referente ao PNPD ficou decidido que os R$ 14.000,00 será destinado a
Manutenção e funcionamento de laboratório de ensino e pesquisa e R$ 4.000,00 para a participação
em atividades e eventos científico-acadêmicos no país e no exterior. . Nada mais havendo a ser
tratado, eu, Marcela de Souza lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada por
mim e por todos os demais.
Profa. Dra. Jerusa Simone Garcia Trevisan_______________________________________
Profa. Dra. Danielle Ferreira Dias ______________________________________________
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Profa. Dra. Fábio Luis Pissetti____________________________________________
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Prof. Dr. Marcello Garcia Trevisan______________________________________________
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Prof. Dr. Antônio Carlos Doriguetto_____________________________________________
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Discente Cínthia das Dores Aguiar _____________________________________________
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Marcela de Souza ___________________________________________________________

