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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 4ª 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) Flexibilização de normas para defesas  3) V Workshop da Pós-Graduação 4) Seleção 2021.1   5) Prorrogação de prazo
de conclusão e 6)Outros assuntos

Aos nove dias do mês de abril 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,  Gisele Simone Lopes, Pierre Basílio Almeida Fechine, Luiz Gonzaga de França
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  homologação das seguintes bancas: exame de qualificação de mestrado da aluna Le�cia Nogueira Xavier, data do exame: 6/5/2021, às 9h,
banca: Judith Pessoa de Andrade Feitosa, Maria da Conceicão Ferreira de Oliveira, Raquel Petrilli Eloy e para suplente  Davila de  Souza Zampieri; exame de
qualificação de mestrado da aluna  Conceição Regina Fernandes Alves, data do exame 03/05/2021, às 14h, banca: Ronaldo Ferreira do Nascimento, Pierre
Basílio Almeida Fechine, Jeanny da Silva Maciel  e para suplente Sandra de Aguiar Soares; exame de qualificação de mestrado do aluno João Felipe da Silva
Barros, data do exame  30/04 às 14 h, banca: Gilvandete Maria Pinheiro San�ago, Telma Leda Gomes de Lemos e  Davila de  Souza Zampieri e para
suplente Marcos Carlos de Ma�os; exame de qualificação de mestrado da aluna Andrêssa Gabrielle Santana Gouveia, data do exame 06/05/2021 às 14h,
banca: Giselle Simone Lopes, Adonay Rodigues Loiola, Marcelo Antonio Santos da Silva e para suplente Andre Henrique Barbosa de Oliveira; exame de
qualificação de doutorado do aluno Alexandre Carreira da Cruz Sousa, data do exame 29/04/2021 às 14 h, banca: Antonio Gomes de Souza Filho, Juliano
Casagrande Denardin, Marcos Carlos de Ma�os, O�lia Deusdênia Loiola Pessoa Nilce e para suplente  Viana Gramosa Pompeu de Sousa Brasil; defesa de
doutorado da aluna Fá�ma Itana Chaves Custódio Mar�ns, data da defesa 19/05/2021 às 09h, banca: Ronaldo Ferreira do Nascimento, Guilherme Julião
Zocolo, Helena Becker, Tigressa Helena Soares Rodrigues, Ana Paula Dionisio  e para suplentes Elenilson de Godoy Alves Filho  e Gisele Simone Lopes. As
solicitações foram aprovadas por unanimidade e consequentemente homologadas. Dando prosseguimento a segunda pauta tratou sobre  flexibilização de
normas para defesas, a coordenação vai publicar uma portaria até 14/04, informando as medidas de flexibilização de normas a serem implementadas em
decorrência da pandemia. A solicitação foi aprovada pela coordenação. Acerca da terceira pauta, tratou sobre o V Workshop da Pós-Graduação. Como
medidas de es�mulo à par�cipação dos discentes no Workshop da PG, foram aprovadas as seguintes ações: publicação de uma edição especial da revista
ECLÉTICA QUÍMICA com trabalhos do evento; apresentação de trabalho como parte do relatório de a�vidades (procedimento a ser definido pela comissão
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de bolsa).  O assunto da quarta pauta foi Seleção 2021.1. Foi discu�do a aplicação da prova escrita de mestrado, referente ao edital 03/2021, ficou decidido
que a prova escrita do mestrado será aplicada às 14h do dia 20/04, caso as medidas de flexibilização do estado sejam implementadas a par�r de 12/04. Em
seguida, foram analisados  pedidos de prorrogação de prazo de conclusão. Primeiro foi analisado o pedido regular de prorrogação de prazo do aluno Davino
Machado Andrade Neto (de 31/07/2021 para 31/01/2022). O referente pedido foi homologado por todos. Em seguida foi colocado o pedido de prorrogação
adicional, dos seguintes alunos: Amanda Fonseca Lopes (de 30/06/2021 para 31/12/2021);  Gisele Rocha Aguiar (de 30/06/2021 para 31/12/2021) e Édipo
Silva de Oliveira (de 30/06/2021 para 31/12/2021). Antes da votação a coordenadora comentou que estes alunos já �veram 11 meses de prorrogação, 5
meses concedido conforme O�cio Circular 1/2020/PRPPG de 30/04/2020 e O�cio Circular 10/2020-CGSI/DPB/CAPES de 30/04/2020. PRPPG, des�nado a
todos os alunos de Pós-graduação da  universidade e 06 meses de prorrogação regulamentada pelas Normas Gerais dos Programas de Pós-Graduação
Stricto Sensu da Universidade Federal do Ceará.  Porém, conforme solicitações, este prazo não foi suficiente pois, em decorrência da nova onda da COVID-
19, os projetos foram novamente afetados prejudicando sua finalização.  As solicitações foram colocadas em discussão e votação, sendo aprovadas por
unanimidade. Entrando na ul�ma pauta, outros assuntos, primeiro a coordenadora pediu a palavra e colocou em votação a solicitação da aluna  Kayena
Angélica Mar�ns Sappi, que requer trancamento fora do prazo da disciplina de Estágio a Docência I, alegando dificuldade de acompanhamento da disciplina
por conta de problemas psicológicos. A coordenadora relatou que, a pedido da orientadora da aluna, prof. Judith, consultou o professor da disciplina, Prof.
José Cleiton, e explicou que conforme orientação da PRPPG, alunos que apresentarem problemas para acompanhamento das disciplinas não devem ser
reprovados. O professor se sensibilizou com a situação da aluna e concordou com o trancamento. O caso foi colocado em votação e aprovado por
unanimidade. Em seguida, a coordenadora falou sobre o resultado do recurso FUNCAP (o Programa recebeu mais duas bolsas novas, sendo uma de
mestrado e uma de doutorado); finalizando a reunião, a profa. Izaura tratou da necessidade de credenciamento de todos os membros do Programa
(seguindo as Normas internas) e designou a comissão e datas. A comissão ficou assim definida: Luiz, Izaura, Conceição, Gisele e Pierre. Os prazos para
preenchimento do formulário: 20 dias. Resultado do credenciamento: até 02/06. Antes de finalizar a reunião, a coordenadora lembrou o aproveitamento de
estudos dos alunos que foi entregue na ul�ma reunião e concedeu um novo prazo aos pareceristas que ainda não entregaram. Assim, a entrega dos
pareceres ficou adiada para o dia 11/04. A coordenadora relembrou que o aproveitamento da aluna Rita de Cassia Silva Carvalho se encontra com a profa.
Judith e da aluna Cyntha Rafaelle Amaral de Abreu com o prof. Jair. Foi designada a profa. Maria da Conceição para fazer o aproveitamento da aluna Roberta
Bussons Rodrigues Valério.  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 15/04/2021, às 17:25, 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 PIERRE BASILIO ALMEIDA FECHINE, Professor do Magistério Superior, em 16/04/2021, às 16:51, 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 20:24, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Documento assinado eletronicamente por LUIZ GONZAGA DE FRANCA LOPES, Professor do Magistério Superior, em 22/04/2021, às 09:08, 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 Francisco Luan Fonseca da Silva, Usuário Externo, em 25/04/2021, às 15:14, 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 1887849 e o código CRC FBDA22FE.
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