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1 	ATA DA lia.  (DÉCIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO 

2 	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA DA 

3 	 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS. 

4 	Aos 23 (vinte e três) dias do mês de setembro de 2016, das 10h10 às 11h38, na sala 

5 	de reuniões do ICT, estiveram presentes na décima primeira 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, Daniela Battaglia Hirata, Grazielie Santos Silva Andrade, Rafael Firmani 

9 	Perna, Rodrigo Corrêa Basso e Tatiana Cristina de Oliveira Mac Leod e o discente 

10 	Josivan de Sousa Cunha. A professora Melína Savioli Lopes teve a ausência justificada, 

11 	assim como o professor Theo Guenter Kieckbusch. O professor Marlus Pinheiro 

12 	Rolemberg iniciou informando que a proposta de parceria com a UNICAMP continua em 

13 tramitação e que conforme contato com a coordenação de área da Engenharias II 

14 	provavelmente não haverá reunião com os coordenadores em 2016. Foi aprovada a 

15 	inclusão da ata da décima reunião na pauta, e após apreciada foi aprovada pelos 

16 	presentes. Em seguida, foi dado início a apreciação dos itens da pauta. Discutiu-se a 

17 	distribuição da concessão adicional da verba PROAP do programa, no valor de 

18 	R$2.260,12, sendo aprovada por unanimidade a alocação de todos o recurso na alínea 

19 	'Participação de professores, pesquisadores e alunos em atividades de intercambio e 

20 	parcerias entre PPGs e instituições formalmente associados" e sua divisão igual entre 

21 	todos os professores permanentes do programa. Assim, cada professor poderá gastar 

22 	um montante aproximado de R$350,00. Ficou definido ainda que o prazo para entrega 

23 	dos formulários preenchidos na secretaria será o dia 07 de outubro de 2016, depois do 

24 	que os valores não utilizados serão realocados. A seguir foram aprovados os pedidos 

25 de exame de qualificação dos discentes Leonardo Siqueira de Sousa (com uma 

26 	abstenção) e Patrícia Gonçalves (uma abstenção). Foram aprovados por unanimidade 

27 	os projetos de pesquisa dos seguintes ingressantes em 2016101: Rogério Lopes Garcia, 
28 	Paula Mari Sato, Celso Dias Madureira, Augusto César Januário e Vagner Marcelo 

29 	Gomes. Aprovou-se ainda a coorientação do discente Rogério Lopes Garcia, rientado 

30 	pelo professor Rafael Firmani Perna, pelo professor Paulo Waldir Tardioli. Após a leitura 

31 	do relato dos professor Rodrigo Corrêa Basso sobre o pedido de credenciamento da 

32 professora Izabella Carneiro Bastos como professora permanente no PPGEQ, o mesmo 

33 	foi aprovado e, após a inclusão das cartas de aceite dos artigos submetidos pela 
34 	professora, seguirá para apreciação da Câmara de Pós-Graduação Discutiu-se ainda 

35 	sobre a utilização dos laboratórios multiusuários e decidiu-se pelo envio de uma carta 

36 	moção à Congregação do Instituto de Ciência e Tecnologia e à Pró-Reitoria de Pesquisa 
37 	e Pós-Graduação. A elaboração da mesma ficou sob responsabilidade do professor 

38 	Rodrigo Basso. Nada mais havendo a registrar, Eu, Mayara da Mota Matos, lavrei a 

39 	presente ata em 1 (uma) via que, após avaliada, foi assinada pelos professores do 
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40 PPGEQ que compareceram à reunião. Nestes ter dç encerrada a reunião. 

41 	Poços de Caldas, 23 de setembro de 

42 	Marlus Pinheiro Rolemberg 	

ma 

43 	Daniela Battaglia Hirata  

44 Grazielle Santos Silva Andrade 	Qç.o ç t.9_L 9 i 
45 	Rafael Firmani Perna  

46 Rodrigo Corrêa Basso  

47 	Tatiana Cristina de Oliveira Mac Leod 	 C 


