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ATA DA 696ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICA – ICEX –
UFMG.

No dia dezenove do mês de março de dois mil e vinte um, às quatorze horas, reuniu-se o Colegiado do
Programa de Pós-Graduação em Física, por videoconferência, sob a presidência do professor Ado Jório de
Vasconcelos,  Coordenador  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Física,  com  a  presença  dos  seguintes
membros:  Professores  –  Leandro  Malard  Moreira  (subcoordenador),  Paulo  Sérgio  Soares  Guimarães,
Gerald Weber, Leonardo Cris�ano Campos, Maurício Veloso Brant Pinheiro e Roberto Magalhães Paniago.
Representante Discente - Maria Izabel Muniz da Conceição. 1) Aprovação da ata da úl�ma reunião: Após
análise,  o  Colegiado  aprovou  a  Ata  695ª.  2)  Homologação  do  resultado  final  do  Processo  Sele�vo
2021/1: O Colegiado tomou conhecimento dos relatórios das Comissões de Seleção referente ao Processo
Sele�vo 2021/1 para entrada no doutorado,  mestrado em Física  e  Astronomia e  mestrado em Física
Aplicada  e  Interdisciplinar.  Após  análise,  os  resultados  finais  foram  homologados.  3)  Aprovação  das
disciplinas  opta�vas  para  2021/1:  O  Colegiado  aprovou  ofertar  as  seguintes  disciplinas  opta�vas:
Desafios do Conhecimento (IEAT), Microscopia Eletrônica e Microanálise Básicas: Aplicações em Ciências
Físicas e Biológicas (IEAT), Física dos Materiais Fortemente Correlacionados (Prof. Walber Hugo de Brito) e
Teoria Quân�ca de Campos (Prof. Bruce Lehmann Sánchez Vega). 4) Aprovação das seis ementas das
disciplinas obrigatórias: Após análise, o Colegiado aprovou as ementas propostas referentes às disciplinas
Mecânica  Analí�ca,  Mecânica  Quân�ca  I,  Mecânica  Quân�ca  II,  Mecânica  Esta�s�ca,  Teoria
Eletromagné�ca I e Teoria Eletromagné�ca II. 5) Parecer Exame de Qualificação: a) Alexandre de Aquino
Soares: O Colegiado tomou conhecimento e homologou o parecer da comissão examinadora, favorável à
aprovação  do  discente  no  Exame  de  Qualificação.  b)  Arthur  Patrocínio  Pena:  O  Colegiado  tomou
conhecimento e homologou o parecer da comissão examinadora, favorável à aprovação do discente no
Exame de Qualificação. 6) Solicitação de prorrogação da bolsa PNPD: a) Edgar Marcelino: O residente
pós-doutoral solicitou a prorrogação de sua bolsa PNPD por um ano. Após análise, o Colegiado aprovou a
sua solicitação. b) Juliana Caldeira Brant: A residente pós-doutoral solicitou a prorrogação de sua bolsa
PNPD por um ano. Após análise, o Colegiado aprovou a sua solicitação. 7) Solicitação de credenciamento
-  Prof.  Gláuber  Carvalho  Dorsch:  O  professor  solicitou  credenciamento  junto  ao  Programa  para
orientação  de  mestrandos  e  doutorandos.  Após  análise,  o  Colegiado  aprovou  a  solicitação  de
credenciamento para o mestrado. 8) Solicitação de coorientação - Discente Adalberto Deibe Varizi: O
discente solicitou ao Colegiado que o Prof. Gabriel Teixeira Landi fosse o seu coorientador junto ao seu
trabalho de doutorado. Após análise, o Colegiado deferiu a solicitação. 9) Solicitação de trancamento
total: a) João Augusto Faria de Sousa: O discente solicitou ao Colegiado trancamento por três semestres
(2º/2020, 1º/2021 e 2º/20210). Após análise, o Colegiado aprovou, com uma abstenção, o trancamento
do 2º semestre 2020, condicionado ao envio da anuência do orientador. b) Lucas Gustavo Gonçalves
Pimenta: O discente solicitou ao Colegiado trancamento por dois semestres (1º/2021 e 2º/2021). Após
análise, o Colegiado aprovou o trancamento do 1º semestre 2021, condicionado ao envio da anuência do
orientador. c) Tassius Temistocles Maciel: O discente solicitou o trancamento do 1º semestre de 2021.
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Após análise, o Colegiado aprovou a sua solicitação, condicionado ao envio da anuência do orientador. d)
Ludmila Augusta Soares Botelho:  A discente solicitou o trancamento do 1º semestre de 2021.  Após
análise, o Colegiado aprovou a sua solicitação, condicionado ao envio da anuência do orientador. 10)
Solicitação de auxílio financeiro: Discente Maria Izabel Muniz: A discente solicitou o auxílio de R$ 70,00
para arcar  com a  sua inscrição  no VI  Congresso  Regional  da  Sociedade Brasileira  de  Bio�sica.  Após
análise, o Colegiado aprovou a solicitação, com a abstenção da discente Maria Izabel e do Prof. Gerald
Weber. 12) Solicitação de dispensa de créditos: a) Prof. Nelson de Oliveira Yokomizo: O Prof.  Nelson
solicitou ao Colegiado dispensa de créditos aos seus orientandos devido a seminários semanais os quais
está realizando em seu grupo de pesquisa. Após análise, o Colegiado decidiu por considerar e ofertar
como tópico especial  devido ao número de estudantes  envolvidos.  b)  Nayara Gonçalves  Gusmão:  A
discente solicitou ao Colegiado dispensa de créditos referente às disciplinas Estudo Dirigido I, Técnicas de
Caracterização  de  Materiais  e  Nanotecnologia  a  Aplicações  e  Propriedades  Magné�cas  da  Matéria,
cursadas na Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES. Após análise, o Colegiado aprovou a
dispensa  da  disciplina  Técnicas  de  Caracterização  de  Materiais  e  Nanotecnologia  a  Aplicações  e
Propriedades Magné�cas da Matéria, correspondendo a oito créditos. 13) Aprovação final da resolução
que limita o número de orientandos por professor:  O Colegiado tomou conhecimento da Resolução
comentada pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFMG. Após análise e correções, o Colegiado decidiu
por reencaminhar a nova versão para apreciação e aprovação pela Pró-Reitoria  de Pós-graduação da
UFMG. 14) Aprovação final da resolução que define critérios para distribuição de bolsas: O Colegiado
tomou  conhecimento  da  Resolução  comentada  pela  Pró-Reitoria  de  Pós-graduação  da  UFMG.  Após
análise e correções, o Colegiado decidiu por reencaminhar a nova versão para apreciação e aprovação
pela Pró-Reitoria de Pós-graduação da UFMG. 15) Abertura da Chamada de financiamento à comunidade
do  PPGFis:  Após  discussões,  o  Colegiado  decidiu  por  divulgar  à  comunidade  duas  chamadas  de
financiamento, onde a primeira seria com data limite para solicitações dos pedidos e no valor de até 80
mil  reais  e  a  segunda  seria  de  fluxo  con�nuo de  até  80  mil  reais.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  foi
encerrada a reunião, da qual eu, Ana Luiza de Souza, Secretária do Programa de Pós-Graduação em Física,
lavrei a presente ata, que vai assinada por mim, pelo Coordenador do Colegiado e pelos demais membros
presentes.

Documento assinado eletronicamente por Ana Luiza de Souza, Secretário(a), em 31/05/2021, às
15:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13
de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Maria Izabel Muniz da Conceição, Usuário Externo, em
31/05/2021, às 16:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Gerald Weber, Professor do Magistério Superior, em
31/05/2021, às 16:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Sergio Soares Guimaraes, Professor do Magistério
Superior, em 31/05/2021, às 17:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º
do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Roberto Magalhaes Paniago, Professor do Magistério
Superior, em 01/06/2021, às 15:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º
do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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Documento assinado eletronicamente por Ado Jorio de Vasconcelos, Coordenador(a) de curso de
pós-graduação, em 01/06/2021, às 18:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufmg.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0755660 e o código CRC 0DB0554D.

Referência: Processo nº 23072.216518/2020-77 SEI nº 0755660
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