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ATA DA 25a. (VIGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA DA UNIVERSIDADE
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Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de março de 2018, das 13:00 às 14:26, na sala de reuniões do
prédio J, estiveram presentes na vigésima quinta reunião ordinária do colegiado do Programa de
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FEDERAL DE ALFENAS.

Pós-Graduação em Engenharia Química (PPGEQ) da Universidade Federal de Alfenas
(UNIFAL-MG) os seguintes docentes: Rafael Firmani Perna, Grazielle Santos Silva Andrade,
Marius Pinheiro Rolemberg, Melina Savióli Lopes, Rodrigo Corrêa Basso (ouvinte) e Tatiana
Cristina de Oliveira Mac Leod. As professoras Izabella Carneiro Bastos e Daniela Battaglia Hirata
tiveram a ausência justificada. O professor Rafael Firmani Perna iniciou a reunião informando
aos presentes que na data de hoje foi realizada a última chamada de matrícula do candidato
selecionado no processo seletivo, totalizando os 12 alunos previstos para ingresso. A seguir, ele
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informou que será realizada uma reunião com todos os docentes que têm vagas no edital de
seleção para apresentação das linhas de pesquisa aos ingressantes. A mesma será agendada
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para uma terça-feira de acordo com a disponibilidade dos docentes de fora da cidade. Depois,
ele informou que o credenciamento dos docentes do programa está no fim e que os mesmos
deverão providenciar o seu recredenciamento para apreciação pelo Colegiado a partir da
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próxima reunião. Ele informou ainda que a comissão de bolsas se reuniu e realizou a distribuição
das cotas disponíveis em virtude da defesa dos ingressantes em 2016. A seguir colocou-se em
votação a inclusão de pauta da distribuição da verba PROAP, o que foi aceito por todos os
membros. Em seguida, foi dado início a apreciação dos itens da pauta, sendo aprovados os
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seguintes itens: (i) ata da 24 reunião ordinária; (ii) homologação das atas de defesa dos
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discentes Celso Dias Madureira, Vagner Marcelo Gomes, Alex Marquiti Alves e Thiago de Melo
augusto; (iii) substituição da representação discente no Colegiado, sendo os novos membros os
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discentes Ketolly Natane Silva Leal (titular) e Larissa Lemos Faria (suplente); (iv) a prorrogação
do trancamento por motivo de saúde da discente Paula Maria Sato por três meses a partir de
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28/02/2018 ; (v) o pedido de aproveitamento de créditos da discente Alessandra Fanger; (vi) a
realização de uma reunião extraordinária no dia 03/04/2018 às 14:00 para discussão ponto a
ponto das normas acadêmicas do programa; (vii) o credenciamento como docente permanente
do professor Roberto Bertholdo no programa; (viii) a distribuição da verba PROAP proposta pela
coordenação e anexa a essa ata. Foi discutida ainda a questão da obtenção de espaço físico
para o PPGEQ. A partir da grade de horários dos 1° e 20 semestre do ano de 2017, observou-se
que apenas a disciplina ICT 3632 Laboratório de Ciência e Tecnologia de Materiais foi ministrada
no Laboratório Multiusuário VII. Apenas após a entrada do pedido de espaço físico junto ao
CONDIR pelo PPGEQ, a disciplina ICT-1129 Fundamentos de Biologia foi remanejada do
Laboratório Multiusuário IV para o Laboratório Multiusuário VII. O Prof. Rafael Firmani Perna,

coordenador do se comprometeu a ter uma reunião com as direções dos campus e do ICT até
meados de abril. O Prof. Marius Rolemberg, na condição de representante junto ao CONDIR se
39 voluntariou a acompanhá-lo nesta reunião. Um novo documento, mais detalhado e
40
fundamentado será anexado no processo de solicitação de espaço físico junto ao CONDIR. Nada
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mais havendo a registrar, Eu, Mayara da Mota Matos, 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, 27
de março de 2018.
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Plano de Trabalho - Recursos PROAP/CAPES
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química
Valor Concedido

R$

8.249,90

i 339030 - Material de
Consumo

R$

Manutenção de Equipamentos
339039 - Serviços de
32 In

R$
339093 - Reembolso

340,00
476,34

339033 -Passagens
aéreas

,)rticipaçáo de professores, pesquisadores
alunos em atividades e eventos eierat

R$

1.500,00

R$

1.000,00

339014 - Diárias civil
(c/ siape)

es e

339014 - Diárias civil
internacional (servidor c/ SIAPE)
R$
339014 - Diárias civil
(c/ siape)

R$

339036 - Diárias
e,,,,entual (s/ siape)
Participação de convidados externos em

R$

atividades científico-acadêmicas no país.

1.260,00

339093 - Reembolso
R$
339033 - Passagens
aéreas

R$
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Plano de Trabalho - Recursos PROAP/CAPES

339093 - Reembolso

R$

408,20

R$

3.265,36

339014 - Diárias civil
(c/ siape)

339014 - Diárias civil
internacional (c/
SIAPE)
R$
339036 - Diárias
Eventual

(s/

SIAPE)
R$
339033 - Passagens
aéreas

R$

Participação de alunos em cursos ou disciplinas
em outro PPG, desde que estejam relacionados
às suas dissertações e teses

339093 - Reembolso
R$

