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(SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE

2

PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL

3

DE ALFENAS.

4

Aos 14 (quatorze) dias do mês de abril de 2016, das 10h15 às 11h07, na sala de

reuniões do ICT, estiveram presentes na sexta reunião ordinária do colegiado do
5
6 Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química (PPGEQ) da Universidade
7
8
9
10
11

Federal de Alfenas (UNIFAL-MG) os seguintes docentes: Marlus Pinheiro Rolemberg,
Grazielle Santos Silva Andrade, Rafael Firmani Perna, Rodrigo Corrêa Basso e Tatíana
Cristina de Oliveira Mac Leod e o discente Josivan de Sousa Cunha. Os professores
Theo Guenter Kieckbusch e Melina Savioli Lopes tiveram a ausência justificada. O
professor Marlus Pinheiro Rolemberg iniciou a reunião comunicando aos membros que
fez o envio dos dados do programa na Plataforma Sucupira e agradeceu a secretária

12
Mayara da Mota Matos pelo apoio no envio, bem como a professora Neide Aparecida
13
Mariano, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de
14
Materiais pelo compartilhamento das informações do programa. O professor Marlus
15
16 informou ainda que o programa recebeu uma nova cota de bolsa CAPES que foi
17
distribuída ao discente Matheus Moreira Ferreira, conforme decisão da Comissão de
18
Bolsas de Estudo do programa. O professor Marlus informou ainda que a Coordenação
19
de Pós-Graduação apresentou uma proposta de internacionalização do programa a
20 partir do Programa de Alianças para a Educação e a Capacitação - PAEC OEA-GCUB,
21

e que a coordenação havia confirmando o interesse do programa em participar. O ato

22

ad referendum do coordenador foi então aprovado pelo Colegiado. O professor Rafael
Firmani Perna demonstrou preocupação com a necessidade de realizar uma

23
24
25
26
27

apresentação das linhas de pesquisa para os discentes do programa. Foi decido então
que a mesma ocorrerá na terça-feira dia 26 de abril de 2016 ás 14:00. Em seguida foi
dado inicio a apreciação dos itens da pauta. Ficou decidido que a indicação dos
orientadores dos discentes ingressantes será feita no projeto de pesquisa dos mesmos.

28
29
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No que se refere à coorientação, os professores Rafael Perna e Rodrigo Basso, serão
responsáveis por estabelecer critérios para indicação dos coorientadores. Esses
critérios serão avaliados na próxima reunião do Colegiado. Sobre a revisão das normas
acadêmicas do programa, ficou decidido que a mesma será realizada por uma comissão
composta pelos professores Marlus, Tatiana e Grazielle e pela secretária do programa.
Foram aprovados os pedidos de aproveitamento dos discentes Celso Dias Madureira e
33
34
Marcela Fernandes de Oliveira, de disciplinas cursadas no próprio PPGEQ como alunos
não-regulares. O professor Marlus indicou ainda a possiblidade de solicitação de
35
desligamento da discente Larissa Midiane Todero, e questionou sobre a visão do
36
37
Colegiado a respeito de convocar a próxima classificada na lista para matrícula. Ficou
38 decidido que caso a aluna peça o desligamento o mesmo será homologado na próxima
39

reunião do colegiado, mas o professor Marlus poderá dar um ato ad referendum para a

40

matrícula da próxima classificada. Foi decidido ainda que a coordenação divulgará uma
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abertura para o credenciamento de novos professores no programa. Foi definida ainda

42

uma comissão para realização do exame de proficiência, que ficou responsável pela

43

elaboração de critérios para avaliação de exames TOEFL bem como pela elaboração

44
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do exame dos alunos que precisarem realiza-lo e definição da data do mesmo. Essa
comissão é composta pelas professoras Tatiana e Grazielle. Ficou decidido ainda que

47
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serão oferecidas no segundo semestre de 2016 as disciplinas Fundamentos de
bioprocessos (ofertada pela professora Grazielle) e Planejamento de experimentas
(oferecida pela professora Daniela Hirata), ambas disciplinas optativas. Nada mais
havendo a registrar, Eu, Mayara da Mota Matos, lavrei a presente ata em 1 (uma) via

50

que, após avaliada, foi assinada pelos professores do PPGEQ que compareceram à

51

reunião. Nestes termos foi dada por encerrada a reunião. Poços de Caldas, 14 de abril
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de 2016.
Grazielle Santos Silva Andrade
Marlus Pinheiro Rolemberg
Rafael Firmani Perna
Rodrigo Corrêa Basso
Tatiana Cristina de Oliveira Mac Leod
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