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ATA DE REUNIÃO

ATA DA 38ª. (TRIGÉSIMA E OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA DA UNIVERSIDADE

FEDERAL DE ALFENAS.

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de julho de 2019, das 14:00 h às 16:00 h, na sala de reuniões do prédio J
(segundo piso), estiveram presentes na trigésima e oitava 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 professora Grazielle iniciou a reunião
apresentando os seguintes comunicados da coordenação: (i) permuta de valores da verba PROAP entre
PPGCEA e PPGEQ no valor de R$ 750,24 e troca de rubrica de passagens aéreas para diárias no valor
de R$ 653,67, totalizando o valor de R$ 1403,91 convertidos em diárias. Decidiu-se que após o seminário
de meio termo da Capes, o valor gasto pela coordenação na viagem para Brasília que fosse excedente a
verba destinada (R$ 800,00) seria descontado desse montante e o restante seria dividido entre os docentes;
(ii) solicitou-se aos docentes que orientem os alunos a não abrirem processo para relatório semestral e
plano de estudos. Avaliou-se a possibilidade de implementação do envio exclusivamente via SEI para o
próximo ano; (iii) solicitou-se aos docentes que assinassem as atas disponíveis no SEI. O professor
Rodrigo solicitou que os docentes preenchessem a planilha disponível no SEI relatando o nome dos
discentes que utilizam o Laboratório Multiusuários VII. O professor Rafael relatou que ainda não havia
notícias sobre a centrífuga refrigerada. A professora Grazielle solicitou a inclusão de pauta dos seguintes
processos: (i) Ad referendum dos programas de ensino 2019-2 (EQ015, EQ012); (ii) Pedido de matrícula
fora de prazo da aluna Ketolly Processo 23087.012831.2019.35; (iii) Pedido de defesa de dissertação da
aluna Ketolly Processo.23087.012827.2019.77. Todos os pedidos foram aceitos. Posteriormente, a
professora Grazielle iniciou os seguintes itens de pauta (ordem do dia): (i) Aprovação das atas 36 e 37.
Aprovadas por unanimidade; (ii) Processos ad referendum – aprovação dos programas de ensino 2019-1
(EQ001, EQ002, EQ003). Aprovadas por unanimidade; (iii) Aprovação dos programas de ensino 2019-2
(EQ004, EQ005, EQ007, EQ008). Aprovadas por unanimidade; (iv) e (v) Em bloco: Avaliação dos
planos de estudos, relatórios semestrais de atividades de bolsistas e não bolsistas. Aprovados por
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unanimidade; (vi) Solicitação de defesa de dissertação de Vanessa Vilela Lemos – Processo
23087.012323/2019-57. Aprovada por unanimidade; (vii) Solicitação de defesa de dissertação de Paula
Mari Sato – Processo 23087.009142/2019-43. Aprovada por unanimidade; (viii) Solicitação de dispensa
do estágio docência Márcio Fernando Silvério – Processo 23087.012492/2019-97. O colegiado solicitou
que o discente especificasse se era uma dispensa ou pedido de equivalência em Estágio Docente; (ix)
Solicitação de pedido de sigilo de dissertação Felipe Zauli da Silva – Processo nº 23087.010913/2019-45.
O objeto de patente foi especificado pelo discente e aprovado por unanimidade; (x) Solicitação de
trancamento e de direito a qualificação e defesa de dissertação de Ruanyto Willy Correia - Processo nº
23087.003228/201962SEI nº 0094374. Após discussão o colegiado considerou o parecer da PROJUR
inconclusivo e por 3 votos a 1 votou-se pelo indeferimento do pedido; (xi) Normas acadêmicas do
PPGEQ - Processo nº 23087.016726/2018-94. Com base nas alterações solicitadas pela PRPPG o
documento com as alterações foi aprovado por unanimidade. Ao final foi deliberado os itens fora de
pauta: (i) Ad referendum dos programas de ensino 2019-2 (EQ015, EQ012). Aprovado por unanimidade;
(ii) Pedido de matrícula fora de prazo da aluna Ketolly Processo 23087.012831.2019.35. Aprovado por
unanimidade; (iii) Pedido de defesa de dissertação da aluna Ketolly Processo.23087.012827.2019.77. O
professor Roberto solicitou inversão dos nomes dos docentes com base na disponibilidade para ser titular
e suplente e o professor Rafael solicitou a retirada do seu nome da lista. Verificou-se que o processo não
continha a assinatura da orientadora, portanto o mesmo foi indeferido. Ao final da reunião, o professor
Marlus solicitou a inclusão de pauta da solicitação de defesa do aluno Luan Processo
23087.012900/2019-19. O pedido foi aceito e imediatamente aprovado por unanimidade. 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, 23 de julho 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 27/09/2019, às 13:34,
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
27/09/2019, às 13:52, 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 27/09/2019, às 14:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
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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 27/09/2019, às 15:23, 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 27/09/2019, às 19:13, 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 10/10/2019, às 13:29, 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
0196871 e o código CRC 37621BCE.

Referência: Processo nº 23087.018220/2019-09 SEI nº 0196871
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