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1 	ATA DA 12.  (DÉCIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO 

	

2 	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA DA 

	

3 	 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS. 

	

4 	Aos 21 (vinte e um) dias do mês de outubro de 2016, das 14:00 às 15h28, na sala de 

	

5 	reuniões do prédio A, estiveram presentes na décima segunda reunião ordinária do 

6 colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química (PPGEQ) da 

	

7 	Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG) os seguintes docentes: Marlus Pinheiro 

	

8 	Rolemberg, Melina Savioli Lopes, Rafael Firmani Perna, Rodrígo Corrêa Basso e 

	

9 	Tatiana Cristina de Oliveira Mac Leod e o discente Josivan de Sousa Cunha. A 

	

10 	professora Daniela Battaglia Hirata, teve a ausência justificada, assim como o professor 

	

11 	Theo Guenter Kieckbusch, O professor Marlus Pinheiro Rolemberg iniciou informando 

	

12 	que realizou uma reunião com a diretoria do Instituto Federal de São 

	

13 	Paulo - campus São João da Boa Vista que se interessou em realizar uma parceria com 

	

14 	o programa para a qualificação dos técnicos, sendo que os mesmos utilizariam a 

	

15 	estrutura física do instituto para a realização dos trabalhos. Ele informou ainda que foi 

	

16 	realizada a seleção do edital PAEC/2016 sendo selecionados cinco dos dezoito 

	

17 	candidatos, para os quais existe uma bolsa disponível. A seguir o professor Rafael 

	

18 	Firmani Perna tomou a palavra, informando que o professor Alfredo Maiorano (IPT) se 

19 dispôs a dar aula no programa, bem como a coorientar por meio do Programa Novos 

	

20 	Talentos um aluno do PPGEQ, que receberia bolsa do IPT e realizaria suas pesquisas 

	

21 	nos laboratórios daquela instituição. Combinou-se uma reunião no mês de novembro 

	

22 	para conhecer a instituição. Em seguida, foi dado início a apreciação dos itens da pauta, 

	

23 	começando pela apreciação da ata da 11 reunião. Foram aprovados em bloco os 

	

24 	pedidos de aproveitamento de disciplina dos discentes Bruno Ricardo Remédio, Diego 

	

25 	Querino Nicola e Matheus Moreira Ferreira, A seguir, foram aprovados em bloco os 

	

26 	pedidos de qualificação dos seguintes discentes: Josívan de Souza Cunha, Matheus 

	

27 	Moreira Ferreira e Pedro Emanuel Vieira Moura. Foi aprovado o pedido de cooríentação 

	

28 	do discente Vagner Marcelo Gomes, orientado pela professora Melina Savioli Lopes, 

	

29 	pelo professor Rogério Adelio de Sousa. Foi incluído em pauta o pedido de 

	

30 	credenciamento do professor Ernandes Benedito Pereira tendo o coordenador do 

	

31 	PPGEQ encaminho o pedido para relato pelo professor Rafael Firmani Perna. A seguir 

	

32 	discutiu-se a utilização dos laboratórios multiusuários e a questão do uso dos reagentes 

	

33 	pelos pesquisadores. O professor Laos Alexandre Hirano, coordenador dos laboratórios 

	

34 	esteve presente e participou da discussão. Decidiu-se que a coordenação do programa 

	

35 	irá elaborar um documento com os nomes dos alunos e de seus orientadores, se 

	

36 	responsabilizando pelas atividades dos mestrandos nos laboratórios. Ficou decidido 

	

37 	ainda que o aluno Josivan de Sousa Cunha, representante discente, irá solicitar aos 

	

38 	discentes do programa que relatem por escrito as situações vívenciadas pelos mesmos, 

	

39 	para que os professores Rafael Firmani Perna e Rodrigo Correa Basso elaborem um 

	

40 	documento. Nada mais havendo a registrar, Eu, Mayara da Mota Matos, lavrei a 
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41 	presente ata em 1 (uma) via que, após avaliada, foi assinada pelos professores do 

42 	PPGEQ que compareceram à reunião. Nestes terfoi d\jDor encerrada a reunião. 

43 	Poços de Caldas, 21 de outubro de 20 

44 	Marlus Pinheiro Rolemberg  

45 	Melina Savioli Lopes  

46 	Rafael Firmani Perna 	 tçï& 

47 	Rodrigo Corrêa Basso 

48 	Tatiana Cristina de Oliveira Mac Leod  


