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ATA DE REUNIÃO

ATA DA 35ª. (TRIGÉSIMA E QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA DA UNIVERSIDADE

FEDERAL DE ALFENAS.

Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2019, das 13:25 h às 15:00 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 Izabella Carneiro Bastos. A professora
Grazielle iniciou a reunião solicitando a inclusão de pauta referente a solicitação do prof. Rodrigo por um
cadastro de acesso dos usuários do laboratório Multiusuário VII, aproveitamento de estudos do discente
Rovilson José da Rocha e prorrogação de prazo para defesa da discente Paula Mari Sato. Todos foram
aprovados por unanimidade. Na sequência, foram apresentados os seguintes comunicados da
coordenação: (i) solicitação das normas acadêmicas revisadas à comissão responsável em atendimento ao
Processo: 23087.016726/2018-94; (ii) solicitação da análise do reconhecimento de diploma da Helene
Marie Estelle Hofmann em atendimento ao Processo: 23087.002547/2019-51; (iii) explicação sobre o
número de diárias concedida a banca externa do discente Augusto César Januário solicitada pelo prof.
Marlus. Foram concedidas 1,5 diárias, sendo que metade desse valor foi revertido para cobrir a diária do
palestrante Brian Olsen que realizou palestra no dia 23/04/19; (iv) explicação sobre os principais assuntos
da última reunião da CPG ocorrida no dia 10/04/19; (vi) assinatura das atas via SEI; (vii) situação do
convênio UNESP-UNIFAL. Em seguida o comunicado dos membros foi realizado pela professora
Izabella que gostaria de saber dos prazos para oferta de disciplinas e pelo prof. Rafael sobre a situação da
centrífuga refrigerada que ainda não foi entregue. Posteriormente, a professora Grazielle iniciou os
seguintes itens de pauta (ordem do dia), cujas decisões foram aprovados por unanimidade: (i) Atas da 34ª
e 10ª Reunião Ordinária e Extraordinária do Colegiado do PPGEQ; (ii) credenciamento do prof. Sergio
Andres Villalba Morales (Processo: 23087.016447/2018-21) e da prof. Daniela Gomes Horta (Processo:
23087.005473/2019-12).  Determinou-se que os processos fossem retirados de pauta para serem
discutidos após reunião extraordinária a ser marcada que discutirá sobre credenciamento de novos
professores; (iii) Prorrogação de prazo e solicitação de defesa de dissertação – Felipe Zauli da Silva
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(Processo: 23087.005734/2019-96); (iv) Solicitação de cadastro dos discentes (graduação e pós-
graduação) orientados por docentes do PPGEQ. O prof. Rodrigo se dispôs a escrever o texto que será
enviado via SEI para todos os docentes cadastrarem seus alunos; (v) Prorrogação de prazo de defesa de
dissertação – Paula Mari Sato (Processo: 23087.007354/2019-96); (vi) Aproveitamento de estudos –
Rovilson José da Rocha. (Processo: 23087.007187/2019-83). 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, 30 de abril de 2019.

Grazielle Santos Silva Andrade         ______________________________________

Rafael Firmani Perna                          ______________________________________

Roberto Bertholdo                             ______________________________________

Gian Paulo Giovanni Freschi             ______________________________________

Rodrigo Corrêa Basso                        ______________________________________

Documento assinado eletronicamente por Grazielle Santos Silva Andrade, Coordenador do
Programa de Pós-graduação Em Engenharia Química, em 26/08/2019, às 13:23,
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 28/08/2019, às 11:38, 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 28/08/2019, às 12:16, 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 29/08/2019, às 14:35, 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 29/08/2019, às 15:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.unifal-
mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0176456 e o código CRC 8ED07AE4.

Referência: Processo nº 23087.015491/2019-02 SEI nº 0176456
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