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1 	ATA DA 26'. (VIGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA 

	

2 	DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

	

3 	 ALFENAS. 

	

4 	Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de abril de 2018, das 14:32 às 16:00, na sala de reuniões do 

	

5 	prédio J, estiveram presentes na vigésima quinta reunião ordinária do colegiado do Programa de 

	

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

	

7 	(UNIFAL-MG) os seguintes docentes: Rafael Firmani Perna, Daniela Battaglia Hirata, Grazielle 

	

8 	Santos Silva Andrade, Melina Savióli Lopes, Roberto Bertholdo, Rodrigo Corrêa Basso (ouvinte) 

	

9 	e a representante discente Ketolly Natanne Silva Leal. O professor Rafael Firmani Perna iniciou 

	

10 	a reunião informando aos presentes que o programa foi contemplado com uma bolsa PIBPós a 

	

11 	qual foi implementada para o discente Luan Victor Feitosa Silva. A seguir ele informou que a 

	

12 	discente Letícia dos Reis Darcie solicitou uma revisão das normas de bolsa do programa 

	

13 	(processo 23087.004845/2018-02), tendo em vista que o discente Luan foi obteve o conceito 

	

14 	insatisfatório em Estágio docente, o que não foi considerado por não estar previsto nas normas 

	

15 	atuais. Assim, decidiu-se por compor uma comissão presidida pelo coordenador e composta pelo 

	

16 	professor Roberto Bertholdo e pela discente Ketolly para rever as citadas normas. A seguir, ele 

	

17 	informou que a chave do Laboratório Multiusuários 7, disponibilizada à coordenação do 

	

18 	programa, ficará disponível na portaria da instituição, onde deverá ser retirada e devolvida após 

	

19 	a utilização pelos usuários. Será realizada uma consulta a todos os docentes para que se faça 

	

20 	uma lista de discentes que poderão retirar a chave. O professor informou ainda a respeito da 

	

21 	publicação do edital de apoio a grupos de pesquisa, ficando definido que será realizada uma 

	

22 	reunião às 14:00 do dia 02 de maio de 2018 para definição da proposta a ser submetida pelo 

	

23 	programa. Em seguida, foi dado início a apreciação dos itens da pauta, sendo aprovados os 

	

24 	seguintes itens: (i) ata da 25 reunião ordinária; (ii) homologação da atas de defesa do discente 

	

25 	Rogério Lopes Garcia; (iii) a composição da comissão de proficiência para 2018/01, a saber as 

	

26 	professoras Tatiana Cristina de Oliveira Mac Leod e Grazielle Santos Silva Andrade; (iv) o 
27 descredenciamento da professora Cinthia de Soares de Castro; (v) o pedido de 

	

28 	recredenciamento como docente permanente do professor Theo Guenter Kieckbusch tendo em 

	

29 	vista que ele é bolsista produtividade do CNPq; (vi) a seguintes distribuição de relatoria para os 

	

30 	pedidos de recredenciamento docente o programa: 

31 
32 	a homologação de banca de defesa de dissertação da discente Marcela Fernandes de Oliveira, 
33 	(x) o plano de atividades, o pedido de aproveitamento de créditos em disciplina e o projeto de 
34 	pesquisa do discente José Américo Gomes de Brito Filho; (xi) a aprovação ad referendum da 
35 	coordenação dos planos de ensino das disciplinas ofertadas em 2018-01; (xii) os pedidos de 
36 	matrícula fora do prazo constantes dos processos 23087.004701/2018-48, 23087.004681/2018- 
37 	13 e 23087.004703/2018-31. Nada mais havendo a registrar, Eu, Mayara da Mota Matos, lavrei 

Docente solicitando recredenciamento Relator(a) 
Daniela Battaglia Hirata Rafael Firmani Perna 
Rodrigo Corrêa Basso Rafael Firmani Perna 
Melina Savióli Lopes Roberto Bertholdo 
Grazielle Santos Silva Andrade Rodrigo Corrêa Basso 
Rafael Firmani Perna Melina Savióli Lopes 
Tatiana Cristina de Oliveira Mac Leod Grazielle Santos Silva Andrade 
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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 abril de 201,8. 
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