8/31/2021

SEI/UFC - 2193255 - Ata de Reunião

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
REITORIA
CENTRO DE CIÊNCIAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA

ATA DE REUNIÃO
Ata da 10ª 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. Pesquisador voluntário (solicitação); 3. Aproveitamento de disciplina; 4. Mudança de orientação; 5. Sistema
PGQUIM; 6. Outros assuntos.
Aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às 14 horas, reuniu-se a Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Química, na forma
de videoconferência, sob a presidência da coordenadora, Profa. Izaura Cirino Nogueira Diógenes e contando com a par cipação dos seguintes
professores: Gisele Simone Lopes, Nágila Maria Pontes Silva Ricardo (Suplente Área de Química), Pierre Basílio Almeida Fechine, Wladiana Oliveira Matos
(Suplente Área de Química Analí ca) e o representante estudan l: Francisco Luan Fonseca da Silva. Havendo número legal, a Sra. presidente deu por
iniciada a reunião, colocando como primeiro assunto os pedidos de defesa a serem homologados, conforme abaixo descrito:
Modalidade

Aluno(a)

Orientador(a)

Data e Hora

Banca
Titulares:
Marcos Carlos de Ma os

EQ-Dr

Carlos Eduardo Gonçalves Maia

Maria Teresa Salles Trevisan

09/09/2021 às 14:00

Nágila Maria Pontes Silva Ricardo
Nilce Viana Gramosa Pompeu de Sousa Brasil (UFC)
Suplente:
Dávila Zampieri

EQ-Ms

Antônio Caian de Sousa Silva

Eduardo Henrique Silva de Sousa 13/09/2021 às 14:00 Titulares:
Elisane Longhino
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Judith Pessoa de Andrade Feitosa
Pierre Basílio Almeida Fechine
Suplente:
Jeanny da Silva Maciel
Titulares:
Luiz Gonzaga de França Lopes
EQ-Ms

Juliana Sales do Nascimento

Alda Karine Medeiros Holanda 01/09/2021 às 14:00

Idalina Maria Moreira de Carvalho
Alzir Azevedo Ba sta (UFSCar)
Suplente:
Eduardo Henrique Silva de Sousa
Titulares:
Ronaldo Ferreira do Nascimento

EQ-Ms

Francisco Eduardo Holanda Lima

Wladiana Oliveira Matos

06/09/2021 às 14:00

Pierre Basílio Almeida Fechine
Sandro Thomaz Gouveia (UFC)
Suplente:
Gisele Simone Lopes

As solicitações acima foram analisadas e homologadas. Em seguida, foi abordada a solicitação de inclusão da Dra. Maria Edite Bezerra da Rocha como
pesquisadora voluntária da UFC, sob supervisão do Prof. Ronaldo Ferreira do Nascimento. Após apresentação e análise da lista de documentos subme dos
pelos proponentes, a solicitação foi deferida. Dando prosseguimento, foi informado o pedido de aproveitamento da disciplina RMN - Uma Abordagem
Teórico/Prá ca Moderna, ofertada pelo PPGQ da UFSCar no semestre 2021.1, de forma online, que foi cursada pelos alunos Davi Rabelo de Oliveira, Raelle
Ferreira Gomes, Rita de Cassia Silva Carvalho. A coordenação resolveu enviar a solicitação para análise do representante da área de Química Orgânica, Prof.
Jair Mafezoli. Na solicitação, será encaminhada a documentação dos discentes bem como o pedido par cular de citação, no histórico, de uma disciplina
equivalente. Logo após, foi comunicado o pedido de transferência de orientação da Profa. Wladiana Oliveira Matos para o Dr. Guilherme Julião Zocolo,
referente à aluna de mestrado Nandressa Felipe Nobre, solicitada pelo Dr. Guilherme Julião Zocolo em 16/08/2021. Essa mudança de orientação foi
deferida, sendo solicitado à Profa Wladiana para alertar o Dr. Guilherme a fazer o pedido de inclusão de orientação e, em seguida, a solicitação do nome
dela como coorientadora. Além disso, foi lembrado, ainda, que essa etapa deve ser anterior ao exame de qualiﬁcação. Dando con nuidade, foi comentado
sobre o orçamento para elaboração do sistema de gestão da PG, avaliado em R$ 18.000,00, sendo decidido que serão solicitados, pelo menos, mais dois
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orçamentos para ﬁns de comparação. Em outros assuntos, a coordenadora deu informes sobre a realização da prova escrita (presencial), no auditório Reitor
Ícaro de Sousa Moreira, das seleções de mestrado (52 presentes de 89 inscrições deferidas) e doutorado (9 presentes de 10 inscrições deferidas). Em
seguida, o Prof. Pierre perguntou sobre a aquisição da lâmpada do ﬂuorímetro e dos kits para análise elementar. A coordenadora relatou que os kits já
foram providenciados e que iria consultar o Prof. Luiz sobre o problema da lâmpada. Ele também perguntou sobre os resumos a serem subme dos ao V
Workshop da PG e sobre a publicação dos trabalhos na revista Eclé ca Química. O representante discente, Luan, esclareceu algumas dúvidas quanto aos
resumos informando, inclusive, que os discentes do Programa já submeteram os resumos quando do envio dos relatórios. A Profa. Gisele explanou sobre a
publicação dos trabalhos na revista Eclé ca Química, esclarecendo que não serão todos, mas sim os melhores, pois estes, ainda, passarão por um processo
de referagem por pares. Para ﬁnalizar, o representante discente informou sobre os próximos eventos da SQ/WS, frisando a palestra da Dra. Ana Rita no dia
20/08/2021 às 14h que marcará a abertura das inscrições. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para
constar, eu, Lorrayne Nogueira Lima, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.
Documento assinado eletronicamente por IZAURA CIRINO NOGUEIRA DIOGENES, Coordenador, em 24/08/2021, às 17:28, 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 Francisco Luan Fonseca da Silva, Usuário Externo, em 24/08/2021, às 20:41, 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 WLADIANA OLIVEIRA MATOS, Professor do Magistério Superior, em 25/08/2021, às 08:29, 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 25/08/2021, às 09:35, 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 NAGILA MARIA PONTES SILVA RICARDO, Professor do Magistério Superior, em 25/08/2021, às 13:48, 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 25/08/2021, às 21:30, conforme
horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.ufc.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 2193255 e o código CRC 46FF7B4F.
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