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1 	ATA DA ga  (NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE 

2 	PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

3 	 DE ALFENAS. 

4 	Aos 07 (sete) dias do mês de junho de 2016, das 09h40 às 10h39, na sala de reuniões 

5 	do ICT, estiveram presentes na nona reunião ordinária do colegiado do Programa de 

6 	Pós-Graduação em Engenharia Química (PPGEQ) da Universidade Federal de Alfenas 

7 	(UNIFAL-MG) os seguintes docentes: Marlus Pinheiro Rolemberg, Daniela Battaglía 

8 	Hirata, Grazielle Santos Silva Andrade, Rafael Firmani Perna, Rodrigo Corrêa Basso, 

9 	Theo Guenter Kieckbusch e Tatiana Cristina de Oliveira Mac Leod e o discente Josivan 

10 	de Sousa Cunha. A professora Melina Savioli Lopes teve a ausência justificada. O 

11 	professor Marlus Pinheiro Rolemberg iniciou agradecendo a presença da professora 

12 	Daniela Battaglia. A seguir, ele informou o Colegiado que a coordenação está 

13 	empenhada em conseguir renovar o contrato de professor visitante do professor Theo 

14 	Guenter Kieckbusch. Ele ainda aventou a possibilidade de construção de um projeto 

15 	MINTER em parceria com a UNICAMP, para lançar um edital para servidores do Instituto 

16 	Federal de São Paulo campus São João da Boa Vista, para o qual marcou uma reunião 

17 	com o diretor daquele campus. O coordenador informou também que no dia 16 de junho 

18 	de 2016 haverá a apresentação dos trabalhos dos discentes da disciplina Seminários 

19 	de Mestrado, e solicitou a colaboração dos professores na confecção de pôsteres para 

20 essa data, sugerindo que a mesma fosse transformada em evento chamado 1 encontro 

21 	do Programa de Pós-Graduação em Engenharia química da UNIFAL. No que se refere 

22 	à parceria com a UNICAMP, o professor Marlus informou que esta ainda é informal, e 

23 	que deverá escrever um projeto e encaminhar à congregação da FEQ para oficializar a 

24 	parceria entre as duas instituições. Ele solicitou ainda que os docentes encaminhassem 

25 as demandas de ensaios a serem realizados na FEQ para a coordenação, que tentará 

26 	negociar um pacote de serviços. Nos comunicados dos membros o professor Rodrigo 

27 	Basso informou que em negociação com os outros programas no edital CTinfra decidiu- 

28 se que seriam pedidos um MEV e um CNGS. O professor Marlus Pinheiro Rolemberg 

29 	solicitou a inclusão na pauta do item cancelamento de inscrição em disciplina fora de 

30 	prazo da discente Flávia Arantes. Em seguida foi dado início a apreciação dos itens da 

31 	pauta. Foi apreciada a proposta de Calendário para o segundo semestre de 2016. Tendo 
32 	sido aprovado por unanimidade, o mesmo segue como anexo a essa ata. A seguir foi 

33 	apreciada a proposta de alteração das normas acadêmicas do programa para ampliação 
34 	do prazo para entrega do projeto de pesquisa. Foi aprovada por unanimidade a proposta 

35 	de alteração 180 dias após a matrícula no programa. O processo seguirá para 

36 	apreciação pela CPG. Assim, o Colegiado utilizando essa alteração prorrogou o prazo 

37 	para entrega do projeto de pesquisa para os ingressantes em 201611 para o dia 06 de 

38 	setembro de 2016 A seguir, discutiu-se a verba PROAP do programa, no valor de 

39 	R$4.155,88 que será utilizada como prioridade para que o coordenador compareça à 

40 	reunião de área em Brasília e para o pagamento de diárias a membros externos de 
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41 	bancas. Depois, discutiu-se a criação de uma turma para o segundo semestre de 2016 

42 	da disciplina de Seminários de mestrado, a ser ofertada pelos docentes Rafael Perna e 

43 	Rodrigo Basso, em sextas-feiras alternadas de 14:00 às 18:00, o que foi aprovado por 

44 	unanimidade. Por último, aprovou-se por unanimidade em virtude de motivos de saúde 

45 	em pessoa da família o cancelamento de inscrição fora do prazo da disciplina de 

46 	Fenômenos de Transporte da discente Flávia Arantes. Nada mais havendo a registrar, 

47 	Eu, Mayara da Mota Matos, lavrei a presente ata em 1 (uma) via que, após avaliada, foi 

48 	assinada pelos professores do PPGEQ que compareceram à reunião. Nestes termos foi 

49 	dada por encerrada a reunião. Poços de Caldas, 14 de,brrW.e 2016. 

50 	Grazielie Santos Silva Andrade 

51 	Marlus Pinheiro Rolemberg 	 \i-L 
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56 Theo Guenter Kieckbusch 


