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1 	ATA DA 2r. (VIGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO 

	

2 	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA DA UNIVERSIDADE 

	

3 	 FEDERAL DE ALFENAS. 

	

4 	Aos 05 (cinco) dias do mês de junho de 2018, das 14:06 às 15:09, na sala de reuniões do prédio 

	

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

	

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

	

7 	os seguintes docentes: Rafael Firmani Perna, Grazielle Santos Silva Andrade, Roberto Bertholdo 

	

8 	e a representante discente Ketolly Natanne Silva Leal. Os professores Melina Savióli Lopes e 

	

9 	Marius Pinheiro Rolemberg, justificaram a ausência. O professor Rafael Firmani Perna iniciou a 

	

10 	reunião informando aos presentes que o programa terá um espaço físico no prédio A seguir, ele 

	

11 	informou que a coordenação fez o envio do perfil de professor visitante desejado à COPG, 

	

12 	solicitando aos membros que divulgassem o edital. Ele informou ainda do andamento da 

	

13 	comissão de revisão das normas de bolsa e que às coordenações do PPGCEM e PPGEQ 

	

14 	enviaram a carta ao ICT solicitando que os recursos alocados ao programa não sejam em forma 

	

15 	de bolsa. Em seguida, foi dado início a apreciação dos itens da pauta, sendo aprovados os 

	

16 	seguintes itens: (i) atas da 8 e 9' reuniões extraordinárias e 26' reunião ordinária; (ii) disciplinas 

	

17 	a serem ofertadas em 2018/02, conforme anexo; (iii) parecer de acompanhamento do discente 

	

18 	Otto Jimenez, emitido por seu orientador, professor Rodrigo Corrêa Basso; (iv) os pareceres 

	

19 	sobre os pedidos de recredenciamento como docentes permanentes do professores Daniela 

	

20 	Battaglia Hirata, Marius Pinheiro Rolemberg, Melina Savióli Lopes, Rafael Firmani Perna, 

	

21 	Rodrigo Corrêa Basso. Nada mais havendo a registrar, Eu, Mayara da Mota Matos, lavrei a 

	

22 	presente ata em 1 (uma) via que, após avaliada, foi assinada pelos professores do PPGEQ que 

	

23 	compareceram à reunião e pelo representante discente. Nestes termos foi dada por encerrada a 

	

24 	reunião. Poços de Caldas, 05 de junho de 2018. 

	

25 	Rafael Firmani Perna 

	

26 	Grazielle Santos Silva Andrade 

	

27 	Roberto Bertholdo 

	

28 	Ketolly Natanne Silva Leal 
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