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

ATA DE REUNIÃO
Ata da 2ª Reunião da Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Química, no ano de 2021, constando da pauta os seguintes assuntos: 1) Sessão
virtual de entrega dos cer ﬁcados do Prêmio Ícaro Moreira 2020 (Edital 02/2020); 2) Edital interno / Prêmio Ícaro Moreira 2021; 3) Homologação de bancas
de defesa; 4) Pedido de coorientação; 5) Pedido de extensão de prazo; 6) Seleção 2021.1 e 7) Outros assuntos
Aos três dias do mês de fevereiro 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, Judith Pessoa de Andrade Feitosa, Luiz Gonzaga de França Lopes, Gisele Simone Lopes e do
representante estudan l Francisco Luan Fonseca da Silva. Havendo número legal, a Sra. presidente deu por iniciada a reunião, colocando como primeiro
assunto a sessão virtual de entrega dos cer ﬁcados do Prêmio Ícaro Moreira 2020 (Edital 02/2020), além dos membros da coordenação, es veram
presentes no momento da entrega (virtual) dos cer ﬁcados rela vos ao Edital 02/2020, os agraciados: Alisson Ba sta da Silva, Elano Nery Ferreira, Samuel
Veloso Carneiro e Victor Marques Campos. À exceção da Profa O lia D. L. Pessoa, orientadora do estudante Alisson B. Silva, es veram presentes o(a)s
professore(a)s Nágila M. P. S. Ricardo, Pierre B. A, Fechine e Gisele S. Lopes, orientadores, respec vamente, dos estudantes Elano, Samuel e Victor. A
coordenadora fez uma leitura resumida dos cer ﬁcados de cada estudante e comunicou que os mesmos serão entregues ﬁsicamente, via agendamento por
email, na coordenação do Programa ou na sua sala. Após as falas de alguns membros parabenizando os premiados, os agraciados Samuel, Elano e Victor
externaram seus agradecimentos aos respec vos orientadores, coautores e à coordenação do Programa. Ao ﬁnal, a coordenadora comunicou que em breve
será enviado email para os premiados com as orientações para divulgação do prêmio nas mídias do Programa e, possivelmente, no site da UFC. Em seguida,
os premiados se re raram da sala virtual. Acerca da segunda pauta, tratou do edital interno / Prêmio Ícaro Moreira 2021. Foi aprovada a proposta de
lançamento do edital interno (EDITAL 01/2021) para o Prêmio Ícaro Moreira 2021 (3a Edição) com período de inscrição de 08/02 a 08/03/2021. A terceira
pauta teve como assunto a homologação das seguintes bancas: defesa de tese da aluna Raquel de Andrade Bessa, data da defesa: 08/03/2021 às 10h00,
banca: Adonay Rodrigues Loiola (orientador), Michael William Anderson (Titular – Externo; The University of Manchester), Sibele Berenice Castellã Pergher
(Titular – Externo; UFRN), Luelc Souza da Costa (Titular – Externo; UNICAMP), Morsyleide Rosa de Freitas (Titular – pertencente ao programa), Luiz Gonzaga
de França Lopes (Titular – pertencente ao programa) e para Suplentes: Pierre Basílio Almeida Fechine e Eduardo Henrique Silva de Souza; defesa de
dissertação da aluna Gladyane Santos da Silva, data de defesa 26/02/2021 às 09h00, banca: Dávila de Souza Zampieri (orientadora), Gisele Simone
Lopes (Titular – pertencente ao programa), Guilherme Julião Zocolo (Titular – pertencente ao programa), Edy Sousa de Brito (Titular – externo) e Jhonyson
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Arruda Carvalho Guedes (Suplente - externo). As solicitações foram aprovadas por unanimidade e consequentemente homologadas. Dando prosseguimento
a quarta pauta tratou sobre pedido de coorientação. Avaliados os seguintes pedidos: Ronaldo Ferreira do Nascimento para coorientação da aluna Andrêssa
Gabrielle Santana Gouveia pela Dra. Ta ana Sainara Maia Fernandes, pesquisadora voluntaria da UFC; Elisane Longhino para coorientação da aluna
Natália Nogueira Sobrinho pelo o docente Antoninho Valen ni e por ul mo a solicitação de Antoninho Valen ni para coorientação da aluna Aline Santos
Lima pelo o docente Pierre Basílio Almeida Fechine. Todas as solicitações foram aprovadas pela coordenação. Acerca da quinta pauta, tratou do pedido de
extensão de prazo da aluna de doutorado Gabriela Ibiapina Figueiredo Câmara, orientanda do Prof. Pierre Basílio Almeida Fechine, por 06 meses,
prorrogando de maio para setembro de 2021. O pedido foi aprovado por unanimidade. O assunto da sexta pauta foi seleção de 2021.1, foi discu do e
aprovado o edital de seleção de doutorado, com inscrições para o período de 08 a 26/02/2021 e prova escrita presencial. Na sé ma pauta, outros assuntos
houve os seguintes ques onamentos: primeiro a Profa Conceição voltou a cobrar a atualização das disciplinas do Programa (bem como a tradução para o
inglês), pontualmente das áreas de Química (Profa Judith), Físico-Química (Prof. Pierre) e Analí ca (Profa Gisele); em seguida o representante estudan l,
Francisco Luan, comentou sobre o retorno do projeto QUÍMICA EM SINTONIA. A coordenadora conﬁrmou a par cipação do Programa no projeto e lembrou
a inclusão dos inscritos no projeto CICLO DE PALESTRAS; depois foi relatado pela Profa Judith o ar go relacionado com a tese da aluna Niédja Fi paldi
Vasconcelos, foi um dos ar gos mais baixados (download) dos jornais em Materials Science, da editora Springer Nature no ano de 2020; ﬁnalizando a. Profa
Izaura comentou sobre a palestra proferida pelo Prof. Flávio Anastácio de Oliveira Camargo, diretor da divisão de avaliação da CAPES a respeito do sistema
de avaliação da CAPES e depois comentou sobre o número de projetos cadastrados na plataforma Sucupira que chegam a 69 e informou que será
encaminhado email em bloco para os professores das áreas a ﬁm de diminuir esse número. 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 17/03/2021, às 16:04, conforme horário oﬁcial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por LUIZ GONZAGA DE FRANCA LOPES, Professor do Magistério Superior, em 19/03/2021, às 10:25, 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 19/03/2021, às 17:44, 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 16/04/2021, às 20:25, 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 JUDITH PESSOA DE ANDRADE FEITOSA, Professor 3 Grau, em 20/04/2021, às 12:12, 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 1832158 e o código CRC 8C1FC88D.

Referência: Processo nº 23067.019891/2020-51

SEI nº 1832158

https://sei.ufc.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2056845&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=1100002…

3/3

