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ATA DA 29a. (VIGÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS.
Aos 18 (dezoito) dias do mês de setembro de 2018, das 14:15 às 17:10, na sala de reuniões do
prédio J, estiveram presentes na vigésima e oitava reunião ordinária do colegiado do Programa de
Pós-Graduação em Engenharia Química (PPGEQ) da Universidade Federal de Alfenas (UNIFALMG) os seguintes docentes: Rafael Firmani Perna, Grazielle Santos Silva Andrade, Marius Pinheiro
Rolemberg, Roberto Berthold° e a representante discente Ketolly Natanne Silva Leal. As
professoras Melina Savioli Lopes e Daniela Battaglia Hirata, justificaram a ausência. Participaram
como ouvintes os discentes Augusto Januário e Felipe Zauli da Silva, e o professor Rodrigo Corrêa
Basso. O professor Rafael Firmani Perna iniciou a reunião informando aos presentes sobre o edital
para professor visitante e a contratação do professor Theo Guenter Kieckbusch. A seguir, o
professor informou que há verba disponível para trazer professores externos para dar palestras e
realizar a atividades no campus e que será enviado um e-mail aos docentes solicitando indicações
até a sexta-feira dia 21 de setembro. A seguir, colocou-se em votação as seguintes inclusões de
pauta, que foram aprovadas por unanimidades: resultado do exame de proficiência, processo
23087.011996/2018-17 de recurso contra distribuição de bolsas, processo de solicitação de exame
de qualificação, e ata da 28a reunião. Em seguida, foi dado início a apreciação dos itens da pauta,
sendo decidido que o ato ad referendum da coordenação com relação à banca de professor visitante
será apresentado na próxima reunião. Foram aprovados os seguintes itens: (i) A renovação de
matrícula fora do prazo da discente e Paula Mari Sato e o processo que informa retorno da discente
às atividades acadêmicas, decidindo-se ainda que a discente e a orientadora deverão apresenta
para a próxima reunião um cronograma de desenvolvimento do projeto de pesquisa para
cumprimento dos prazos de qualificação e defesa; (ii) o trancamento de matrícula da discente
Nayade Moreira Martins, ficando à cargo da coordenação verificar o período de trancamento; (iii) o
pré-projeto de pesquisa da discente Alessandra Fanger; (iv) os pedidos de qualificação dos
discentes Larissa Lemos Faria, Matheus Jareta Costa, Maria Carolina Pereira Gonçalves, Flávia
Helena Moreti Souza, Otto Alberto Quispe Jiménez e Vanessa Vilela Lemos; (v) o aproveitamento
de estudos do discente Mateus Gaivão Prata; (vi) a coorientação da discente Julia Batista Botelho
Laschi pela professora Grazielle Santos Silva Andrade; (vii) a coorientação da discente Vanessa
Vilela Lemos pelo professor Marius Pinheiro Rolemberg; (viii) a coorientação do discente Frederico
de Oliveira Silva pelo professor Adriano Aguiar Mendes; (ix) a coorientaçâo do discente Giancarlo de
Souza Dias pelo professor Sergio Andres Villalba Morales; (xi) a coorientação do discente Luan
Victor Feitosa Silva pelo professor professor Gian Paulo Giovanni Fresch; (xi) a indicação da
professora Grazielle dos Santos Silva Andrade como avaliadora do pedido de credenciamento do
professor Gian Paulo Giovanni Freschi no programa. A seguir deu-se inicio à análise dos processos
relacionados à recursos contra distribuição de bolsa, de números: 23087.011996/2018-17,
23087.009114/2018-45, 23087.008084/2018-50 e 23087.009522/2018-05. Sobre o processo
23087.008084/2018-50, decidiu-se pelo enceramento do mesmo tendo em vista que o discente
Felipe Zauli da Silva solicitou o cancelamento de sua bolsa e que a mesma foi realocada para a
discente Leticia dos Reis Darciê (ato ad referendum do presidente da comissão de bolsas
referendado pelo colegiado). O processo 23087.009114/2018-45 será encerrado tendo em vista que
o discente Matheus Jareta Costa foi contemplado com bolsa IB Pós concedida pela PRPPG até sua
defesa (1 abstenção e 3 votos favoráveis). Foi decidido que conforme conta no processo
23087.011996/2018-17 a bolsa da discente Vanessa Vilela Lemos será cancelada e redistribuída de
acordo com o item III do artigo 11 das normas de bolsa do programa (1 abstenção e três votos
favoráveis). O pedido de recurso do processo 23087.009522/2018-05 foi indeferido tendo em vista
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que com o cancelamento decidido no item de pauta anterior o mesmo torna-se sem efeito. Nada
mais havendo a registrar, Eu, Rafael Firmani Perna, 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, 18 de
setembro de 2018.
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