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ATA DE REUNIÃO
ATA DA 40ª. (QUADRAGÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE ALFENAS.
Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de setembro de 2019, das 14:00 h às 16:00 h, na sala de reuniões do
prédio J (segundo piso), estiveram presentes na quadragésima reunião ordinária do colegiado do Programa
de Pós-Graduação em Engenharia Química (PPGEQ) da Universidade Federal de Alfenas (UNIFALMG) os seguintes docentes: Grazielle Santos Silva Andrade (presidente), Rafael Firmani Perna, Roberto
Bertholdo, Gian Paulo Giovanni Freschi e o representante discente Giancarlo de Souza Dias. Os
professores Rodrigo Basso e Izabella Bastos justiﬁcaram sua ausência. A professora Grazielle iniciou a
reunião apresentando os seguintes comunicados da coordenação: (i) ﬁcha oﬁcial do retrato dos programas
enviada pelo coordenador de área das Engenharias II; (ii) troca da presidência na portaria da comissão de
egressos. Ficou estabelecido que o professor Gian seria o presidente e as professoras Melina e Ariela
fariam parte da comissão; (iii) limite de prazo para empenho de verba proap; (iv) reunião dos
coordenadores com pró-reitoria de pesquisa para avaliar a possibilidade de fusão entre os programas de
pós PPGEQ e PPGCEM. A professora Grazielle relatou o que foi discutido na reunião e informou a
criação de uma comissão para avaliar a possibilidade da fusão. A professora Grazielle solicitou inclusão
de pauta dos seguintes processos: (i) Processo nº 23087.015928.2019.08 sobre vaga de professor

visitante; (ii) Processo nº 23087.017864.2019.71 sobre solicitação de defesa de Raphael Sarraf e (iii)
Processo nº 23087.017910.2019.32 sobre solicitação de prorrogação para entrega da versão ﬁnal da
dissertação de Vanessa Lemos Villela. Todos foram aceitos por unanimidade. Posteriormente, a

professora Grazielle iniciou os seguintes itens de pauta (ordem do dia): (i) Aprovação das atas das
reuniões ordinárias 38 e 39 e extraordinária 12 do Colegiado do PPGEQ. Aprovadas por unanimidade;
(ii) Homologação das atas de defesa de dissertação dos discentes: Ketolly Natanne da Silva Leal e Luan
Victor Feitosa Silva Duarte. Aprovado por unanimidade a ata da Ketolly Natanne da Silva Leal. O
processo do Luan Victor Feitosa Silva Duarte foi retirado de pauta para que o discente enviasse anuência
da banca sobre aceite das correções solicitadas; (iii) Ad Referendum: Aprovação de alteração de Projeto
de Pesquisa – Alessandra Fanger – Processo nº 23087.011545/2018-71; Aprovação de Banca de

Qualiﬁcação – Alessandra Fanger - Processo nº 23087.015729/2019-91; Matrícula fora de prazo dos
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Qualiﬁcação – Alessandra Fanger - Processo nº 23087.015729/2019-91; Matrícula fora de prazo dos
discentes Ivan Alan Soares - Processo nº 23087.012929/2019-92 e Julia Batista Botelho Laschi Processo nº 23087.013038/2019-53. Aprovadas por unanimidade; (iv) Avaliação do Projeto de Pesquisa
dos discentes: José Pedro Zanetti Prado – Processo nº 23087.016427/2019-31; Thales Eduardo Martins
Silva – Processo nº 23087.016726/2019-75; Renê Arriero Shinma – Processo nº 23087.016656/2019-55;
Márcio Fernando Silverio - Processo nº 23087.016727/2019-10; Cristiane de Oliveira – Processo nº
23087.016722/2019-97; Isabella Medeiros Araujo – Processo nº 23087.016427/2019-31; Beatriz Menossi
Ribeiro – Processo nº 23087.016427/2019-31; Rovilson José da Rocha – Processo nº
23087.016606/2019-78; Isis Junqueira Furlan Guimarães – Processo nº 23087.016561/201931; Richard
Silveira Pereira – Processo nº 23087.016394/2019-29; Bruna Jeanne Soares Pacheco – Processo nº
23087.011464/2019-52; Celso Ferreira Félix – Processo nº 23087.016505/2019-05; Wesley Martins
Domingues – Processo nº 23087.016743/2019-11; Patrick Assis dos Santos – Processo nº

23087.016730/2019-33; Alejandra Daniela Tirado Muñoz – Processo nº 23087.016762/201939.
Aprovados por unanimidade. Os professores Roberto e Gian solicitaram a criação da comissão de

avaliação de projetos de pesquisa e se colocaram à disposição para integrar a comissão. O colegiado
aprovou por unanimidade porém ressaltou que a avaliação só vigoraria a partir do próximo ingresso de
alunos. (vi) Solicitação do exame de qualiﬁcação dos discentes: Julia Batista Botelho Laschi – Processo
nº 23087.016484/201910; Ivan Alan Soares – Processo nº 23087.016904/2019-68; Edson Geraldo
Monteiro Junior – Processo nº 23087.016848/2019-61; Daniel Oliveira Guimarães – Processo nº

23087.016903/2019-13; Felipe de Oliveira Gonçalves – Processo nº 23087.016672/201948; Giancarlo de
Souza Dias – Processo n° 23087.016900/2019-80; Mateus Galvão Prata – Processo nº
23087.016789/2019-21. O colegiado solicitou correções nas solicitações de todos os discentes, exceto do

Matheus Galvão, por erros de preenchimento dos formulários ou por falta de documentação. (vii)
Solicitação de credenciamento de professor coorientador: Processo nº 23087.016666/2019-91; Processo

nº 23087.016835/2019-92; Processo nº 23087.016839/2019-71. Aprovados por unanimidade; (viii)
Proposta de criação de disciplina – Processo nº 23087.017532/2019-97. Aprovado por unanimidade; (ix)
Solicitação de mudança de modalidade de aula da Planejamento de Experimentos – Processo n°
23087.017222/2019-72. O Colegiado solicitou manifestação da professora responsável pela disciplina,
Daniela Hirata; (x) Processo nº 23087.015928.2019.08 sobre vaga de professor visitante. A professora

Grazielle explicou que por motivo de saúde o professor Theo aprovado no último edital desistiu da bolsa,
portanto um novo edital seria reaberto. O colegiado aprovou por unanimidade a abertura do mesmo edital
anterior. (xi) Processo nº 23087.017864.2019.71 sobre solicitação de defesa de Raphael Sarraf. Aprovado

por unanimidade. (iii) Processo nº 23087.017910.2019.32 sobre solicitação de prorrogação para entrega
da versão ﬁnal da dissertação de Vanessa Lemos Villela. Após discussão abriu-se para votação sendo 2

votos contra (professores Rafael e Gian) e 2 votos a favor (professor Roberto e discente Giancarlo). A
professora Grazielle deu o voto de minerva a favor da prorrogação da entrega da dissertação ﬁnal. Nada

mais havendo a registrar, Eu, Grazielle Santos Silva Andrade, lavrei a presente ata em 1 (uma) via que,
após avaliada, foi assinada pelos professores do PPGEQ que compareceram à reunião e pelo
representante discente. Nestes termos foi dada por encerrada a reunião. Poços de Caldas, 24 de setembro
de 2019.

Grazielle Santos Silva Andrade

______________________________________

Rafael Firmani Perna

______________________________________
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Roberto Bertholdo

______________________________________

Gian Paulo Giovanni Freschi
Giancarlo de Souza Dias

______________________________________
______________________________________

Documento assinado eletronicamente por Rafael Firmani Perna, Professor do Magistério

Superior, em 28/11/2019, às 14:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Roberto Bertholdo, Professor do Magistério

Superior, em 29/11/2019, às 14:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Grazielle Santos Silva Andrade, Professor do

Magistério Superior, em 29/11/2019, às 15:34, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gian Paulo Giovanni Freschi, Professor do

Magistério Superior, em 06/12/2019, às 09:05, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Giancarlo de Souza Dias, Usuário Externo, em
19/12/2019, às 11:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.unifalmg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0233396 e o código CRC D76438B8.
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