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1 	ATA DA 28a. (VIGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO 

2 	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA DA UNIVERSIDADE 

3 	 FEDERAL DE ALFENAS. 

4 	Aos 17 (dezessete) dias do mês de julho de 2018, das 14:06 às 16:09, na sala de reuniões do 

5 	prédio J, estiveram presentes na vigésima e oitava reunião ordinária do colegiado do Programa 

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

7 	(UNIFAL-MG) os seguintes docentes: Rafael Firmani Perna, Grazielle Santos Silva Andrade, 

8 	Marius Pinheiro Rolemberg, Roberto Bertholdo e a representante discente Ketolly Natanne Silva 

9 	Leal. As professoras Melina Savioli Lopes e Daniela Battaglia Hirata, justificaram a ausência. 

10 	Participaram como ouvintes os discentes Augusto Januário e Felipe Zauli da Silva, e o professor 

11 	Rodrigo Corrêa Basso. O professor Rafael Firmani Perna iniciou a reunião informando aos 

12 	presentes sobre o edital para professor visitante, no qual o professor Theo Guenter Kieckbusch 

13 	foi o primeiro colocado e deve assumir em meados de agosto de 2018. A seguir, o grupo discutiu 

14 	a respeito do edital FINEP e foi decidida uma comissão para elaborar a proposta do programa, 

15 	composta pelos professores Marius (presidente), Grazielle e Rafael. O professor Roberto 

16 	Bertholdo questionou os atos ad referendum da coordenação, particularmente com relação à 

17 	banca de professor visitante e ficou decidido que os mesmos serão apresentados na próxima 

18 	reunião do Colegiado. A seguir, colocou-se em votação as seguintes inclusões de pauta, que 

19 	foram aprovadas por unanimidades: disciplinas de férias a ser ofertada de forma condensada 

20 	pelo professor Marius e a situação do discente Augusto Januário. Em seguida, foi dado início a 

21 	apreciação dos itens da pauta, sendo aprovados os seguintes itens: (i) ata 27' reunião ordinária; 

22 	(ii) a criação e oferta condensada da disciplina "Tópicos em Equilíbrio de Fases" oferecida em 

23 	2018/02 pelo professor Marius; (iii) os pareceres sobre os pedidos de primeiro recredenciamento 

24 	como docentes permanentes dos professores Grazielle Santos Silva Andrade, Marius Pinheiro 

25 	Rolemberg e Tatiana Cristina de Oliveira Mac Leod; (iv) a solicitação de dispensa de estágio 

26 	docente do discente Ivan Alan Soares; (v) o calendário para o segundo semestre de 2018 com 

27 	alterações nas datas propostas pela coordenação para as reuniões do Colegiado; (vi) a 

28 	realização de um exame de proficiência em inglês na primeira quinzena de setembro e de outro 

29 	exame na segunda quinzena de novembro de 2018; (vii) os programas de ensino das disciplinas 

30 	EQ001 (Cinética Aplicada e Reatores Químicos) e EQ005 (Fundamentos de Bioprocessos) (com 
31 	alterações) para o segundo semestre de 2018; (viii) a realização de uma reunião extraordinária 
32 	do Colegiado para apreciação das normas de bolsa do programa; (ix) o encaminhamento do 
33 	processo SEI_23087.008084_2018_50 para a comissão de bolsas do programa, a quem sabe 
34 	julgar sobre o assunto proposto. Com  relação à situação do discente Augusto Januário, que teve 
35 	atraso no cronograma durante a prorrogação do prazo de defesa, solicitou-se oficializar sua 
36 	solicitação de prorrogação da prorrogação do prazo para a defesa para que a mesma seja 
37 	apreciada pelo Colegiado na próxima reunião ordinária. Nada mais havendo a registrar, Eu, 
38 	Mayara da Mota Matos, lavrei a presente ata em 1 (uma) via que, após avaliada, foi assinada 
39 	pelos professores do PPGEQ que compareceram à reunião e pelo representante discente. 
40 	Nestes termos foi dada por encerrada a reunião. Poços ev- Caldas, 05 de junho de 2018. 
41 	Rafael Firmani Perna 	 W(; 
42 	Grazielle Santos Silva Andrade 
43 	Marius Pinheiro Rolemberg 
44 	Roberto Bertholdo 
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45 	Ketolly Natanne Silva Leal 
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