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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2022 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, REALIZADA NO DIA

26 DE MAIO DE 2022.

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de maio do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), quinta-feira, às 14h, na
sala 122 do Departamento de Química, reuniram-se, sob a presidência do professor Ado Jório de
Vasconcelos, coordenador, com a presença dos seguintes membros �tulares: professores Doutores Allan
Claudius Queiroz Barbosa, Rubén Dario Sinisterra Millan, Fréderic Jean George Frezard e da
representante dos discentes Jéssica Moreira Caetano. Constatado o quórum regimental – 05 (cinco)
presenças. Jus�ficaram ausência os professores Maria Esperanza Cortés Segura e Fabrício Ber�ni Pasquot
Polido. A sessão foi instalada pelo senhor coordenador, que deu boas vindas, agradeceu a presença de
todos na reunião e passou para a Ordem do Dia com o ponto de pauta: 1. Informes: Sem informes. 2.
Aprovação da ata da reunião anterior: Os membros presentes aprovaram, por unanimidade, a ATA DA 4ª
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2022 – 28 DE ABRIL DE 2022. 3. Aprovação de Aproveitamentos de Créditos
após parecer: Aprovados por unanimidade os pedidos dos discentes de doutorado: Gustavo Feliciano de
Jesus Barcelos e Victor Marques de Araújo Silva. Decidiu-se que o pedido da discente de doutorado
Zípora Morgana Quinteiro dos Santos será encaminhado para parecer do professor Pedro Pires. 4.
Solicitação de Auxílio Estudante: O professor Ado informou que aprovou ad referendum o pagamento
dos auxílios solicitados pelos discentes Alfonso Mar�nez Andrade e Xênia Aparecida Chaves Santos para
par�cipação na 45ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, no valor de R$600,00 e está
trazendo ao colegiado para ser referendando. Aprovados por unanimidade. 5. Prorrogação de prazo de
Defesa de Tese: Discentes solicitantes: Diego de Oliveira Carvalho e Larissa Camila Ribeiro de Souza.
Aprovado por unanimidade prorrogação de prazo por 6 meses para todos os solicitantes. Como os
discentes solicitaram tempo superior a esse prazo poderão solicitar mais prazo posteriormente, caso seja
necessário. 6. Prorrogação de prazo de Qualificação: Discentes solicitantes: Chris�ane Oliveira Valente:
Aprovado por unanimidade. Xênia Aparecida Chaves Santos: Aprovado com abstenção do professor
Rubén, por ser orientador da mesma. 7. Solicitação da discente Larissa Camila Ribeiro de Souza para
defesa de tese em língua inglesa. Aprovado por unanimidade. Salientar que a tese escrita deve conter
resumo em português e inglês. 8. Apreciação e aprovação de resolução sobre escolha de área de
concentração para alunos que ingressaram antes do Regulamento implementado em 2022. Resolução
criada foi discu�da e aprovada por unanimidade. 9. Apreciação e homologação do Planejamento
Estratégico do PPGIT: O professor Ado apresentou um resumo das ações da comissão do Planejamento
Estratégico até o momento e definiu-se que o próximo encontro será no dia 08/06, no auditório na FACE.
10. Outros Assuntos: O professor Ado pediu que seja incluído na pauta, a solicitação de Prorrogação de
prazo de Defesa de Dissertação de duas discentes, pois os pedidos chegaram posteriormente ao envio da
convocação. Discentes solicitantes: Jéssica Moreira Caetano: Aprovado com abstenção da discente
Jéssica, por se tratar de interesse próprio. Vanessa Karen Campos: Aprovado por unanimidade
prorrogação de prazo por 6 meses. Como a discente solicitou tempo superior a esse prazo poderá
solicitar mais prazo posteriormente, caso seja necessário. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a
reunião às 14:50, da qual eu, Le�cia Peres Morato Gonçalves, Secretária do Programa de Pós-Graduação
em Inovação Tecnológica, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim, pelo Coordenador do
Colegiado e pelos demais membros presentes.

Documento assinado eletronicamente por Le�cia Peres Morato Gonçalves, Assistente em
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Administração, em 04/10/2022, às 15:55, 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 Allan Claudius Queiroz Barbosa, Professor do Magistério
Superior, em 04/10/2022, às 16:50, 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 Ado Jorio de Vasconcelos, Coordenador(a) de curso de
pós-graduação, em 05/10/2022, às 13:51, 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 Jessica Moreira Caetano, Usuário Externo, em
06/10/2022, às 13:45, 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 Frederic Jean Georges Frezard, Professor do Magistério
Superior, em 16/10/2022, às 20:46, 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 Ruben Dario Sinisterra Millan, Professor do Magistério
Superior, em 20/10/2022, às 11:06, 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 1807615 e
o código CRC 36A30778.
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