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1 	ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS- 

	

2 	GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

	

3 	 ALFENAS. 

	

4 	Aos 10 (dez) dias do mês de fevereiro de 2017, das 14h30 às 15h25, na sala de reuniões 

	

5 	do prédio A, estiveram presentes na reunião extraordinária do colegiado do Programa 

	

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

	

7 	Alfenas (UNIFAL-MG) os seguintes docentes: Marius Pinheiro Rolemberg, Grazielle 

	

8 	Santos Silva Andrade, Izabella Carneiro Bastos, Rafael Firmani Perna e Rodrigo Correa 

	

9 	Basso e o discente Josivan de Sousa Cunha. Os professores Theo Guenter Kieckbusch, 

	

10 	Ernandes Benedito Pereira, Daniela Battaglia Hirata e Tatiana Cristina de Oliveira Mac 

	

11 	Leod. O professor Marius Pinheiro Rolemberg iniciou a reunião dando as boas-vindas 

	

12 	à professora Izabella no Colegiado e fazendo os seguintes informes: que já haviam 36 

	

13 	inscritos para o processo seletivo de ingresso no primeiro semestre de 2017; que a 

	

14 	parceria com o Instituto Federal de São Paulo para qualificação dos técnicos da 

	

15 	instituição está se consolidando; que os professores Marius e Rodrigo aprovaram 

	

16 	projetos no edital universal da FAPEMIG. O professor Rafael Perna explanou sobre as 

	

17 	bolsas de mestrado disponíveis para alunos do programa no IPT e os professores 

	

18 	sugeriram a elaboração de um projeto para o segundo semestre. A seguir, deu-se início 

	

19 	a apreciação dos itens na ordem do dia. O professor Marius informou que sua portaria 

	

20 	como coordenador expirou no dia 26 de janeiro de 2017 e que ele fez uma consulta por 

	

21 	ernail aos docentes do programa no dia 31 de janeiro de 2017, consultando-os sobre o 

	

22 	interesse de integrar a nova coordenação. Como só houve uma chapa inscrita, formada 

	

23 	pelos professores Rafael Firmani Perna (coordenação) e Rodrigo Corrêa Basso (vice- 

	

24 	coordenação) o professor Marius sugeriu uma eleição por aclamação, que foi aprovada 

	

25 	por unanimidade, estando os dois eleitos para um mandato de dois anos. Será solicitada 

	

26 	a publicação de portaria da CPG, bem como a de um novo colegiado para o qual serão 

	

27 	consultados todos os docentes do programa. A seguir foram apreciados o formulário de 

	

28 	solicitação de defesa e o fluxograma para a defesa de dissertação, ambos aprovados 

	

29 	por unanimidade. Ficou ainda decidido que os alunos que desejarem solicitar 

	

30 	prorrogação de prazo deverão fazer a solicitação para apreciação na próxima reunião, 

	

31 	onde também será apreciado o horário de disciplinas para o primeiro semestre de 2017. 

	

32 	Nada mais havendo a registrar, Eu, Mayara da Mota Matos, lavrei a presente ata em 1 

	

33 	(uma) via que, após avaliada, foi assinada pelos professores do PPGEQ que 

	

34 	compareceram à reunião. Nestes termos foi dada por encerrada a reunião. Poços de 

	

35 	Caldas, 10 de fevereiro de 2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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36 	Marius Pinheiro Rolemberg 

37 	Grazielle Santos Silva Andrade 

38 	Izabella Carneiro Bastos 

39 	Rafael Firmani Perna 

40 	Rodrigo Correa Basso 
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