
Ministério da Educação
Universidade Federal de Alfenas

Rodovia Jose Aurelio Vilela, 11999 - Bairro Cidade Universitaria, Poços de Caldas/MG - CEP 37715-
400

Telefone: (35) 3697-4600 - http://www.unifal-mg.edu.br
  

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 41ª. (QUADRAGÉSIMA E PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO
DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA DA UNIVERSIDADE

FEDERAL DE ALFENAS.

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de outubro de 2019, das 14:00 h às 16:00 h, na sala de reuniões do
prédio J (segundo piso), estiveram presentes na quadragésima primeira reunião ordinária do colegiado do
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química (PPGEQ) da Universidade Federal de Alfenas
(UNIFAL-MG) os seguintes docentes: Grazielle Santos Silva Andrade (presidente), Rafael Firmani
Perna, Rodrigo Basso, Roberto Bertholdo, Gian Paulo Giovanni Freschi e o representante discente
Giancarlo de Souza Dias. A professora Izabella Bastos justificou sua ausência. A professora Grazielle
iniciou a reunião apresentando os seguintes comunicados da coordenação: (i) fusão dos programas
PPGEQ e PPGCEM. A professora Grazielle relatou o que foi discutido nas reuniões entre comissões dos
programas e que não houve consenso entre as propostas; (ii) Material audiovisual para divulgação do
PPGEQ. Os professores Rafael e Gian se disponibilizaram em enviar vídeo dos alunos e fotos dos
laboratórios; (iii) Informes sobre as novas portarias das comissões de credenciamento e recredenciamento
e comissão de egressos. A professora Grazielle solicitou aos presidentes que dessem início aos trabalhos.
O professor Rafael comunicou que a centrífuga refrigerada adquirida no edital de grupos de pesquisa está
na alfândega. Comunicou ainda que haveriam atividades com professores externos Antônio Carlos Luz
Lisbôa (FEQ/UNICAMP)) e Marcus Barroso (DEQ/UFU) no âmbito da graduação e pós-graduação nos
dias 18 e 19/11. A professora Grazielle solicitou inclusão de pauta da ata de defesa de dissertação do
discente Luan Victor Feitosa Silva Duarte. Aceito por unanimidade. Posteriormente, a professora
Grazielle iniciou os seguintes itens de pauta (ordem do dia): (i) Processos Ad Referendum: Aprovação de
banca de qualificação dos discentes: Felipe de Oliveira Gonçalves – Processo nº 23087.016672/2019-48;
Julia Batista Botelho Laschi – Processo nº 23087.016484/2019-10; Edson Geraldo Monteiro Junior -
Processo nº 23087.016848/2019-61; Ivan Alan Soares – Processo nº 23087.016904/2019-68; Daniel
Oliveira Guimarães – Processo nº 23087.016903/2019-13. Aprovadas por unanimidade. (ii) Solicitação
de co-orientação discente Richard Silveira Pereira – Processo nº 23087.020258/2019-33. Aprovado por
unanimidade. (iii) Solicitação de defesa de dissertação José Américo Gomes de Brito Filho – Processo nº
23087.020013/2019-14. Aprovado por unanimidade. (iv) Solicitação de cancelamento de matrícula em
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disciplina - Processo nº 23087.020189/2019-68. Aprovado por unanimidade. (vi) Solicitação de mudança
de modalidade de aula da Planejamento de Experimentos – Processo n° 23087.017222/2019-72. O
colegiado acatou a manifestação da docente responsável pela disciplina e indeferiu a solicitação dos
alunos. O professor Rodrigo se prontificou a solicitar o pedido para nova sala de videoconferência. (vii)
Solicitação de prorrogação de prazo para entrega da versão final de dissertação - Processo nº
23087.009150/2019-90. Aprovados por unanimidade, entretanto solicitou-se que o prazo não seja mais
prorrogado. (viii) Solicitação de descredenciamento Prof. Ernandes Benedito Pereira – Processo nº
23087.020164/2019-64. Aprovado por unanimidade. (ix) Alteração do calendário 2019.2 – Incluir data
para entrega de relatório final de estágio docente e recesso dia 28/10/2019. Aprovado por unanimidade.
(x) Composição da comissão de proficiência em língua inglesa. Sugeriu-se que a comissão seja composta
pelos professores Tatiana (presidente), Rodrigo e Melina. Aprovado por unanimidade. (xi) Processo
Seletivo PPGEQ 2020.1. Constitui-se a comissão para o processo seletivo pelos professores Grazielle
(presidente), Rafael e Rodrigo. Será realizado uma consulta aos docentes sobre quantas vagas irão ofertar
antes de iniciar a confecção do edital. Aprovado por unanimidade. (xii) Utilização do Laboratório
Multiusuário VII. A professora Grazielle relatou que o coordenador do laboratório quer saber quais alunos
usam o laboratório e em quais horários para estabelecer uma agenda de uso, visando a segurança. O
professor Rodrigo solicitou que fosse resgatado o processo para registro dos alunos e professores para ser
enviado ao coordenador. (xiii) Utilização dos Laboratórios em período de recesso didático. A professora
Grazielle solicitou aos docentes que informem quais alunos iriam utilizar o laboratório no período de
recesso didático e que enviaria um email aos docentes para repassar as informações a direção, conforme
solicitado.  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, 29 de
outubro de 2019.

Grazielle Santos Silva Andrade         ______________________________________

Rafael Firmani Perna                          ______________________________________

Rodrigo Basso                                   _______________________________________

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 14:51, 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 14:41, 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
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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 09:06, 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.unifal-
mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0233402 e o código CRC A49B58AD.

Referência: Processo nº 23087.022734/2019-51 SEI nº 0233402
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