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ATA DE REUNIÃO
ATA DA 34ª. (TRIGÉSIMA E QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE ALFENAS.
Aos 02 (dois) dias do mês de abril de 2019, das 14:00 h às 16:00 h, na sala de reuniões do prédio J
(segundo piso), estiveram presentes na trigésima e quarta reunião ordinária do colegiado do Programa de
Pós-Graduação em Engenharia Química (PPGEQ) da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG)
os seguintes docentes: Grazielle Santos Silva Andrade (presidente), Rafael Firmani Perna, Rodrigo Corrêa
Basso, Roberto Bertholdo, Gian Paulo Giovanni Freschi e o representante discente Giancarlo de Souza
Dias. A professora Izabella Carneiro Bastos justiﬁcou ausência. A discente Paula Mari Sato participou
como ouvinte. A professora Grazielle iniciou a reunião solicitando a inclusão de pauta referente a
solicitação do período de afastamento por motivos de saúde e do pedido de exame de qualiﬁcação da
discente Paula Mari Sato aprovado por unanimidade. Na sequência, foram apresentados os seguintes

comunicados da coordenação: (i) disponibilidade da sala de estudos J323 para utilização do PPGEQ; (ii)
solicitação da atualização da página do PPGEQ; (iii) solicitação das normas acadêmicas revisadas; (iv)
cancelamento da matrícula da discente Nayade Moreira Martins; (v) afastamento do professor Theo por
motivos de saúde; (vi) nova comissão de bolsas; (vii) pedido via email de cancelamento de matrícula do
discente Julio Cesar Andrade Galdino. Em seguida o comunicado dos membros foi realizado pelo
professor Rodrigo sobre a prorrogação de prazo de entrega de dissertação do discente Otto Alberto

Quispe Jimenez. Posteriormente, a professora Grazielle solicitou a inversão de pauta aprovada por
unanimidade. A discente Paula explicou aos membros o motivo do afastamento médico e do pedido de
exame de qualiﬁcação, os quais forma aprovados por unanimidade. A discente se retirou da sala. Em
seguida foram aprovados, por unanimidade, os seguintes itens de pauta (ordem do dia): (i) Ata da 33ª
Reunião Ordinária do Colegiado do PPGEQ; (ii) Ata de defesa de dissertação – Otto Alberto Quispe
Jimenez – ad referendum; (iii) Co-orientação da discente – Larissa Lemos Faria – ad referendum; (iv)
Solicitação de defesa de dissertação – Augusto César Januário (Processo 23087.002984/2019-74) – ad
referendum; (v) Reconhecimento de diploma – Helene Marie Estelle Hofmann (Processo
23087.002547/2019-51). Os professores Rafael e Rodrigo foram indicados para compor a comissão
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solicitada pela PRPPG; (vi) Homologação das atas de defesa de dissertação (em bloco) – Gabriela Fleith
Otuki; Matheus Jareta Costa; Flávia Helena Moreti Souza; Larissa Lemos Faria; Maria Carolina Pereira

Gonçalves; Letícia dos Reis Darcie; (vii) Acompanhamento – Otto (Processo 23087.003002/2019-61);
(viii) Estágio docente – José Américo Gomes de Brito Filho (Processo 23087.003793/2019-20); (ix)
Trancamento de matrícula – Ruanyto Willy Correia (Processo 23087.003228/2019-62). O professor
Rodrigo se dispôs a enviar um ofício a secretaria do PPGEQ para ser encaminhado a Projur solicitando
parecer sobre o caso para posteriormente ser analisado pelo colegiado; (x) Implementação de bolsas –
apreciação; (xi) Recurso referente a implementação de bolsas. O professor Rafael explicou como foi feita
a implementação de bolsas e sua decisão baseada no parecer da Projur. Nada mais havendo a registrar,
Eu, Grazielle Santos Silva Andrade, 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, 02 de abril de 2019.
Grazielle Santos Silva Andrade

______________________________________

Rafael Firmani Perna

______________________________________

Roberto Bertholdo

______________________________________

Gian Paulo Giovanni Freschi

______________________________________

Rodrigo Corrêa Basso

______________________________________

Giancarlo de Souza Dias

______________________________________

Documento assinado eletronicamente por Grazielle Santos Silva Andrade, Coordenador do
Programa de Pós-graduação Em Engenharia Química, em 17/05/2019, às 11:31,

conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Corrêa Basso, Professor do Magistério

Superior, em 19/07/2019, às 15:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Rafael Firmani Perna, Professor do Magistério

Superior, em 24/07/2019, às 10:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gian Paulo Giovanni Freschi, Professor do

Magistério Superior, em 20/08/2019, às 13:11, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Roberto Bertholdo, Professor do Magistério

Superior, em 20/08/2019, às 16:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Giancarlo de Souza Dias, Usuário Externo, em
01/10/2019, às 10:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.unifalmg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0127027 e o código CRC B58C015A.
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