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ATA DA 8. (OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE

2

PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL

3

DE ALFENAS.

4

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de maio de 2016, das 10h10 às 11h45, na sala de

5

reuniões do ICT, estiveram presentes na oitava reunião ordinária do colegiado do

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

8

Grazielle Santos Silva Andrade, Rafael Firmani Perna, Rodrigo Corrêa Basso, Theo

9
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Guenter Kieckbusch e Tatiana Cristina de Oliveira Mac Leod e o discente Josivan de
Sousa Cunha. A professora Melina Savioli Lopes teve a ausência justificada. O

12

a professora Daniela Battaglia solicitou que as convocações para as reuniões do

Federal de Alfenas (UNIFAL-MG) os seguintes docentes: Marlus Pinheiro Rolemberg,

professor Marlus Pinheiro Rolemberg iniciou a reunião comunicando aos membros que
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Colegiado sejam feitas com maior antecedência para que ela possa planejar sua vinda,
o que a coordenação se comprometeu a viabilizar. O professor Marlus informou ainda
que foi publicado o edital CT infra de ações transversais e que ele estava dialogando
com os outros programas de pós-graduação do campus para solicitar equipamentos
para o PPGEQ que fossem do interesse de todos. Após a discussão ficou decidido que
18 a proposta do programa será a aquisição de um HPLC e de um MEV. O professor
19
Rodrigo Corrêa Basso solicitou inclusão de duas pautas na ordem do dia: prorrogação
20
de prazo para entrega do projeto da discente Paula Maria Sato e a situação do discente
21
Bruno Ricardo Remédio. Em seguida foi dado início a apreciação dos itens da pauta.
22

Foram apreciadas as normas de coorientação, elaboradas pelos professores Rafael

23 Perna e Rodrigo Basso. As mesmas seguem como anexos a essa ata. A seguir foi
24
apreciado o pedido de credenciamento como coorientadora da Dra. Glaziele Marangoni
25
de Oliveira da discente Sabrina Sarkís de Andrade, orientada pelo professor , Theo
26
Guenter Kieckbusch. A mesma foi aprovada, condicionada ao envio de um aceite por
27
parte da coorientadora. Em seguida apreciou-se a revisão das normas acadêmicas do
28 programa, que foram aprovadas e seguem como anexo a essa ata. Foram aprovados
29
os critérios para realização do exame de proficiência elaborados pelas professoras
30
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38

Graziefle e Tatiana, que serão publicados em forma de instrução normativa. Foram
estabelecidas as seguintes datas para realização do mesmo: inscrições para os
discentes que realizarão os exames e entrega das comprovações do TOEFL na
secretaria no período de 20 a 24 de junho. O exame será realizado das 14:00 às 17:00
do dia 28 de junho de 2016. A seguir apreciou-se os horários de disciplinas ofertadas
no segundo semestre de 2016: Planejamento de experimentos, às sextas-feiras
alternadas de 14:00 ás 18;00 e Fundamento de Bioprocessos, às sextas-feiras de 08:00
às 12:00. Ficou-se ainda a possibilidade de estudar a oferta da disciplina Seminários de
Mestrado pelos professores Rafael Perna e Rodrigo Basso. Passou-se a apreciação do

39

credenciamento do Prof. Dr, Leandro Lódi, por meio da leitura do parecer do professor

40

Rafael Perna, indicado pela coordenação para emitir relato. 0 credenciamento foi
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aprovado, condicionado à apresentação pelo interessado das disciplinas as quais

42

poderia ministrar no programa e da informação sobre se desejaria se credenciar como

43
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docente permanente ou colaborador. Discutiu-se ainda uma revisão das normas de
credenciamento do programa pelos professores Rafael Perna, Grazielle Silva, Rodrigo

45
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Basso e Marlus Rolemberg, para prever que haja equivalência entre número de TCCs
orientados e iniciações científicas. A seguir discutiu-se a situação do discente Bruno
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Ricardo Remédio, que precisa realizar a disciplina Seminários de Mestrado para poder
qualificar. Considerando essa situação, foi aprovado que o exame de qualificação dos
ingressantes e 2015101 poderá ser realizado até o mês de dezembro de 2016. Foi
aprovada a alteração da data de entrega do projeto de pesquisa da discente Paula Mari
Sato para até 90 dias após sua matrícula no programa Foi homologado ainda o
desligamento da discente Larissa Midiane Todero. Nada mais havendo a registrar, Eu,
Mayara da Mota Matos, lavrei a presente ata em 1 (uma) via que, após avaliada, foi

54 assinada pelos professores do PPGEQ que compareceram à reunião. Nestes termos foi
55
dada por encerrada a reunião. Poços c
56
Grazielle Santos Silva Andrade
57
Marlus Pinheiro Rolemberg
Rafael Firmani Perna
58
59 Rodrigo Corrêa Basso
60
Tatiana Cristina de Oliveira Mac Leod
61
Theo Guenter Kieckbusch
62

