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Ata da 175ª reunião do Colegiado do PPGQ- UNIFAL- MG
Ata da 175ª reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Química, realizada
às 13h15 do dia 01 de dezembro de 2016, na sala O 325 sob a presidência da Profa. Dra. Jerusa
Simone Garcia Trevisan, coordenadora do programa, e com a presença dos seguintes professores:
Prof. Dr. Antônio Carlos Doriguetto, Profa. Dra. Maria Vanda Marinho e a representante discente
Luana Aparecida dos Reis Giusto. a) Informe: Profa. Jerusa informa que participou do Fórum de
Coordenadores de Programas de Pós-Graduação em Química realizado em SP onde foram
apresentadas diversas palestras. Neste evento o prof. Adriano (coordenador de Área na CAPES)
esclareceu que serão considerados egressos discentes titulados até 5 anos. b) Apreciação das atas
173ª e 10º reunião extraordinária: Ata 173ª aprovada. A Ata da 10ª reunião extraordinária foi
retirada de pauta. c) Avaliação e encaminhamento ad hoc do projeto de pesquisa da discente
Nathália Carvalho Costa (processo nº 23087.012201/2016-18): Encaminhar para avaliador ad
hoc conforme indicação do colegiado. d) Solicitação de coorientação no projeto de pesquisa da
discente Nathália Carvalho Costa (processo nº 23087.012199/2016-87): Encaminhar para
avaliador ad hoc conforme indicação do colegiado e) Apreciação do parecer ad hoc do projeto de
pesquisa do discente Carlos Henrique de Moura Oliveira (processo nº 23087.012043/2016-04):
Apreciado favoravelmente. f) Apreciação do parecer ad hoc do projeto de pesquisa da discente
Julia Scaff Moreira Dias (processo nº 23087.012151/2016-79): Apreciado favoravelmente. g)
Solicitação de defesa de dissertação do discente George Augusto Veloso de Oliveira (processo
nº 23087.012567/2016-97): Aprovado pelos membros colegiado a solicitação de defesa de
dissertação com a indicação da seguinte banca examinadora: Presidente Prof. Dr. José Maurício
Schneedorf Ferreira da Silva; Titulares: Prof. Dr. Adriano Aguiar Mendes – UNIFAL-MG e Prof.
Dr. Sidney Jurado de Carvalho – UNESP; Suplentes: Prof. Dr. Eduardo Tonon de Almeida –
UNIFAL-MG e Profa. Dra. Luciana Lopes Silva Pereira – UFLA. h) Solicitação de tese de
doutorado do discente Éderson D’Martin Costa (processo nº 23087.012696/2016-85):
Aprovado pelos membros colegiado a solicitação de defesa de tese de doutorado com a indicação da
seguinte banca examinadora: Presidente Prof. Dr. Nelson Henrique Teixeira Lemes; Titulares: Prof.
Dr. Ihosvany Camps Rodriguez – UNIFAL-MG, Prof. Dr. Anibal Thiago Bezerra - UNIFAL-MG,
Profa. Dra. Rita de Cássia Oliveira Sebastião – UFMG e Prof. Dr. Breno Rodrigues Lamaghere
Galvão – CEFET-MG; Suplentes: Prof. Dr. Luciano Sindra Virtuoso – UNIFAL-MG e Prof. Dr.
Teodorico de Castro Ramalho – UFLA i) Solicitação de tese de doutorado da discente Ariadne
Missono Brondi (processo nº 23087.012767/2016-40): Os membros do Colegiado analisaram o
processo e decidiram pelo indeferimento do mesmo. Esta decisão foi baseada no Art. 83 das
Normas acadêmicas do PPGQ onde é relatado que os dois artigos aceitos/publicados/submetidos
sejam estritamente da temática da tese. j) Solicitação de aproveitamento de créditos do discente
Pedro Lúcio Bonifácio (processo nº 23087.012701/2016-50): Os membros do Colegiado
deferiram o pedido de aproveitamento/transferência de 08 créditos no Programa de Pós-graduação
em Química, nível doutorado desta instituição, referente às disciplinas: QUI002 – Físico Química
Avançada (04 créditos) e QUI035 – Tópicos especiais em Química: Sistema aquosos bifásicos (04
créditos). k) Solicitação de dispensa de estágio docente do discente Pedro Lúcio Bonifácio
(processo nº 23087.012702/2016-02): Aprovado. Constará no histórico escolar do discente dois
estágios docentes ambos com carga horaria de 60h. l) Solicitação de oferta de disciplina 2017/1
da Pós doc Ayla Campos do Lago (processo nº 23087.012703/2016-49): Aprovado. O colegiado
sugeriu que houvesse alteração no nome da disciplina para evitar confusões com disciplinas já
existentes no programa. O nome sugerido foi “Tópicos Especiais em Química: Métodos de preparo
de amostras para análise de espécies inorgânicas”. m) Solicitação de oferta de disciplina 2017/1
do Prof. Cláudio Viegas Júnior por professor convidado: Os membros do Colegiado analisaram
e solicitaram esclarecimentos sobre período (quantos dias) serão necessários para que o professor
convidado ministre a disciplina. A preocupação do colegiado é a respeito do fato de que esta
ocorrendo significativa retenção de recursos financeiros provenientes de verba PROAP. Além disso,
esse recurso, normalmente, esta sendo liberado a partir do segundo semestre do ano.
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n) Possibilidade de orientação de aluna de mestrado ingressante 2017/1 do Prof. Nelson
Freitas: os membros do colegiado analisaram o pedido de iniciar orientação de discente de
mestrado em 2017/1, encaminhado via e-mail, e solicitaram que todos os docentes que ofertaram
vagas para mestrado em 2017/1 sejam consultados pelo docente interessado e que os mesmos
manifestem o não interesse em orientação. Os membros solicitaram ainda que o Prof. Nelson
preencha o formulário de interesse em permanecer no programa indicando quais atividades ele
poderá contribuir. o) Apreciação do calendário acadêmico 2017: Retirada de pauta p) Solicitação
de espaço físico no IQ para secretaria do PPGQ: Profa. Jerusa informa ao Colegiado que foi
disponibilizado um espaço para a secretaria do PPGQ no prédio da Química, como também foi
apresentado pelo Programa de Pós-graduação em Enfermagem. Diante da disponibilidade de
infraestrutura de ambos os Programas a Coordenação dos Programas de Pós-graduação (COPG)
sugeriu que a secretaria funcionasse meio período em cada Programa. O assunto foi discutido pelos
membros do Colegiado que manifestaram contrários à proposta. O colegiado prefere mediante a
situação que a secretaria permaneça funcionando no mesmo local (prédio O).
q) Edital PNPD: O colegiado decidiu que o critério de desempate entre candidatos com mesma
nota será a idade. O candidato mais idoso será mais bem classificado. Após esta decisão o colegiado
homologou os resultados dos editais 044/2016 e 049/2016. Nada mais havendo a ser tratado, eu,
Marcela Martins 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. Maria Vanda Marinho ______________________________________________
Prof. Dr. Antônio Carlos Doriguetto______________________________________________
Discente Luana Aparecida dos Reis Giusto ____________________________________________
Marcela Martins de Souza ____________________________________________________

