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Ata da 1ª Reunião da Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Química,
no ano de 2021, constando da pauta os seguintes assuntos: 1)  Homologação
de bancas de defesa; 2)  Pedido de coorientação 3) Cadastro de Pesquisador
Voluntario  4) Outros assuntos.

Aos treze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas,
reuniu-se, na forma de videoconferência, a Coordenação do Programa de Pós-
Graduação em Química, sob a presidência da coordenadora, Profª. Izaura Cirino
Nogueira Diógenes e contando com a presença dos seguintes professores: Maria
da Conceição Ferreira de Oliveira, Pierre Basílio Almeida Fechine,  Otília
Deusdênia Loiola Pessoa, Luiz Gonzaga de França Lopes, Gisele Simone Lopes e
do representante estudantil Francisco Luan Fonseca da Silva. Havendo número
legal, a Sra. presidente deu por iniciada a reunião, colocando como primeiro
assunto a homologação das seguintes bancas: defesa de tese do aluno Felipe
Felix do Carmo, data da defesa: 10/02/2021 às 14h00, banca: Antônio Sérgio
Bezerra Sombra (Orientador), Pierre Basílio Almeida Fechine, Adonay Rodrigues
Loiola, Carlos Jacinto da Silva, Ronaldo Santos da Silva e para suplente: Pedro
de Lima Neto e Francisco Nivaldo Freire;  defesa de tese da aluna Diana Kelly
Castro de Almeida, data do defesa: 15/02/2021 às 14h00, banca: Maria da
Conceição Ferreira de Oliveira (orientadora), Jefferson Luiz Princival, Francesco
Enzo Molinari, Marcos Carlos de Mattos, Telma Leda Gomes de Lemos e para
suplente: Leandro Helgueira de Andrade e Fátima Miranda Nunes; defesa de
dissertação do aluno Matheus de Oliveira Barros, data do defesa: 29/01/21 às
14h00, banca: Morsyleide de Freitas Rosa (orientadora), Pierre Basílio Almeida
Fechine, Judith Pessoa de Andrade Feitosa, Elenilson de Godoy Alves Filho e
para suplente: Nágila Maria Pontes Silva Ricardo; defesa de dissertação da
aluna Flaviana Medeiros Araujo, data do defesa: 29/01/21 às 14h00, banca:
Davila de Souza Zampieri, Pedro Vendarimini, Vania Maria Maciel Melo, André
Henrique Barbosa de Oliveira e para suplente: Renata de Oliveira Silva. A
solicitação de defesa da aluna Amanda Fonseca Lopes foi indeferida por
não cumprimento do Art. 58, item (e) Candidato ao título de Doutor – tiver
submetido à Coordenação, juntamente com a tese, no mínimo dois trabalhos
científicos sobre os seus resultados de pesquisa, sendo pelo menos um aceito
para publicação e outro submetido a periódicos com classificação QUALIS. As
demais solicitações foram aprovadas por unanimidade e consequentemente
homologadas. Acerca da segunda pauta, tratou do pedido do Prof. Pedro de
Lima Neto para coorientação dos seguintes alunos:  Francisco Wagner de
Queiroz Almeida Neto(doutorado) e  Leonardo Paes da Silva (mestrado) pelo
Prof. Emmanuel Silva Marinho, a solicitação foi aprovada pela coordenação. A
pauta seguinte foi a solicitação de cadastro de  pesquisador voluntário da 
pesquisadora Maria da Conceição Cavalcante Lucena, todos concordaram com a
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solicitação.  Dando continuidade, na pauta de outros assuntos, a coordenadora
iniciou passando a palavra ao representante estudantil Francisco Luan, que
questionou sobre os certificados do Prêmio Ícaro de 2020, solicitou que fosse
verificado junto com a secretaria se já foram feitos e entregues, e sobre o
lançamento do edital do Prêmio Ícaro de 2021. A coordenadora informou que
fará o lançamento em breve. Em seguida a coordenadora comentou que o CNPq
indeferiu o pedido de reconsideração relativo ao edital de bolsas de doutorado.
A Profa Izaura reportou o comentário da Célia sobre o elevado percentual de
disciplinas de fora do Programa que alguns estudantes de doutorado estão
fazendo. Os membros da coordenação acharam melhor manter a flexibilização
curricular e deixar que as disciplinas sejam escolhidas pelos estudantes e
homologadas pelos respectivos orientadores. Nada mais havendo a tratar, para
constar, eu, Célia Regina Xavier de Sena Secretária do Programa, lavrei a
presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada eletronicamente
por todos.

Documento assinado eletronicamente por IZAURA CIRINO NOGUEIRA
DIOGENES, Coordenador, em 28/01/2021, às 10:08, 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 LUIZ GONZAGA DE FRANCA
LOPES, Professor do Magistério Superior, em 02/02/2021, às 08:07,
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 PIERRE BASILIO ALMEIDA
FECHINE, Professor do Magistério Superior, em 02/02/2021, às 08:40,
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 MARIA DA CONCEICAO
FERREIRA DE OLIVEIRA, Professor 3 Grau, em 02/02/2021, às 13:47,
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 GISELE SIMONE LOPES,
Professor do Magistério Superior, em 02/02/2021, às 17:39, 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 Francisco Luan Fonseca da Silva,
Usuário Externo, em 02/02/2021, às 18:08, 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.ufc.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 1754142 e o código CRC 1E3EB210.

Referência: Processo nº 23067.019891/2020-51 SEI nº 1754142
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