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1 	ATA DA 30a. (TRIGÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS- 

	

2 	GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS. 

	

3 	Aos 09 (nove) dias do mês de setembro de 2018, das 14:15 às 15:30, na sala de reuniões do prédio 

	

4 	J, estiveram presentes na vigésima e oitava reunião ordinária do colegiado do Programa de Pós- 

	

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

	

6 	seguintes docentes: Rafael Firmani Perna, Daniela Battaglia Hirata, Grazielle Santos Silva Andrade, 

	

7 	Marius Pinheiro Rolemberg, Roberto Bertholdo e a representante discente Ketolly Natanne Silva Leal. 

	

8 	A professora Melina Savioli Lopes justificou. O professor Rafael Firmani Perna iniciou a reunião 

	

9 	informando aos presentes sobre o pedido de recurso da discente Vanessa Vilela Lemos. Após 

	

10 	discussão decidiu-se pela necessidade de alterações do texto da ata da 29' reunião, que foi retirada 

	

11 	de pauta. Em seguida, foi dado inicio a apreciação dos itens da pauta, sendo aprovados os seguintes 

	

12 	itens: (i) Os atos ad referendum da coordenação no que se refere à definição de banca para 

	

13 	contratação de professor visitante, planos de estudo dos ingressantes em 2018/01 e relatório 

	

14 	semestral de atividades referentes ao primeiro semestre de 2018; (ii) pedido de qualificação da 

	

15 	discente Letícia dos Reis Darcie, com a seguinte composição de banca: Tania Regina 

	

16 	Giraldi(presidenta), Grazielle Santos Silva Andrade, Sergio Andres Vilialba Morales e, o suplente, 

	

17 	Roberto Bertholdo. (iii) pedido de qualificação do discente Felipe Zauli da Silva, com a seguinte banca: 

	

18 	Izabella Carneiro Bastos (presidenta), Leandro Lodi, Rodrigo Corrêa Basso e Suplente: Grazielle 

	

19 	Santos Silva Andrade; (iv) a alteração de categoria do professor Ernandes Benedito Pereira de 

	

20 	professor permanente para professor colaborador; (v) o credenciamento como permanente do 

	

21 	professor Gian Paulo Giovanni Freschi; (vi) o trancamento de matrícula da discente Nayade Moeira 

	

22 	Martins referente ao segundo semestre letivo de 2018; (vii) o projeto de pesquisa dos seguintes 

	

23 	discentes (aprovado em bloco): Giancarlo de Souza Dias, Frederico de Oliveira Silva, Ivan Alan 

	

24 	Soares, Julia Batista Botelho Laschi, Ruanyto Willy Correia, Edson Geraldo Monteiro Junior, Daniel 

	

25 	Oliveira Guimarães, Mateus Gaivão Prata, e Felipe de Oliveira Gonçalves. A seguir, colocou-se em 

	

26 	votação à seguinte inclusão de pauta: prorrogação de prazo para defesa do discente Augusto César 

	

27 	Januário, que foi aprovada por unanimidades. O pedido, que já havia sido apreciado na reunião de 17 

	

28 	de julho de 2018 foi aprovado, sendo o prazo de defesa máximo estabelecido para o final de janeiro 

	

29 	de 2019. Nada mais havendo a registrar, Eu, Rafael Firmani Perna, lavrei a presente ata em 1 (uma) 

	

30 	via que, após avaliada, foi assinada pelos professores do PPGEQ que compareceram à reunião e 

	

31 	pelo representante discente. Nestes termos foi dada por encerrada a reúnião. Poços de Caldas, 09 

	

32 	de outubro de 2018. 

	

33 	Rafael Firmani Perna 	 N (A\flà. i-an(K  

	

34 	Daniela Battaglia Hirata 

	

35 	Grazielle Santos Silva Andrade 

	

36 	Marius Pinheiro Rolemberg 

	

37 	Roberto Bertholdo 

	

38 	Ketolly Natanne Silva Leal  	iled„,,,,,  
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