
Ministério da Educação
Universidade Federal de Alfenas

Rodovia Jose Aurelio Vilela, 11999 - Bairro Cidade Universitaria, Poços de Caldas/MG - CEP 37715-
400

Telefone: (35) 3697-4600 - http://www.unifal-mg.edu.br
  

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 39ª. (TRIGÉSIMA E NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA DA UNIVERSIDADE

FEDERAL DE ALFENAS.

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de agosto de 2019, das 14:00 h às 15:30 h, na sala de reuniões do prédio
J (segundo piso), estiveram presentes na trigésima e nona 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, Izabella Carneiro Bastos e o representante
discente Giancarlo de Souza Dias. A professora Grazielle iniciou a reunião apresentando os seguintes
comunicados da coordenação: (i) indeferimento do processo do discente Ruanyto Processo
23087.003228/2019-62 na reunião da CPG; (ii) data limite de 04 (quatro) de outubro de 2019 para
abertura de processo para empenho das diárias Proap; (iii) pedido de prorrogação do afastamento médico
do professor visitante Theo; (iv) possibilidade de colocação de divisória no laboratório Multiusuário VII.
O colegiado decidiu que por hora não seria necessário a colocação da divisória; (v) assinatura de atas
disponíveis no SEI. Solicitou-se aos docentes que assinassem as atas disponíveis no SEI. A professora
Izabella questionou qual o procedimento quando o aluno publica os dados da dissertação e não coloca o
nome do orientador. O colegiado sugeriu abertura de processo contra o aluno. A professora Grazielle
solicitou inclusão de pauta do Processo 23087.015729.2019.91 sobre pedido de exame de qualificação da
discente Alessandra Fanger. Aceito por unanimidade. Posteriormente, a professora Grazielle iniciou os
seguintes itens de pauta (ordem do dia): (i) Avaliação de relatórios de atividades semestrais e planos de
estudos. Aprovados por unanimidade; (ii) Acompanhamento da discente Alejandra Daniela Tirado
Munoz – Processo nº: 23087.013857/2019-09. Aprovado por unanimidade; (iii) Homologação de ata de
defesa das discentes Paula Mari Sato e Vanessa Vilela Lemos. Aprovadas por unanimidade; (iv)
Solicitação de exame de qualificação José Américo Gomes de Brito Filho – Processo nº
23087.013203/2019-77. Aprovados por unanimidade; (v) Projeto de pesquisa discente Bruna Jeanne
Pacheco – Processo nº 23087.011464/2019-52. Aprovados por unanimidade; (vi) Aprovação de novo
projeto de pesquisa de Alessandra Fanger Processo nº 23087.011545/2018-71. O colegiado solicitou
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correções no cronograma do projeto de pesquisa e um oficio do orientador justificando a mudança de
tema. Na sequência foi avaliado o pedido de exame de qualificação da discente Alessandra Fanger. O
colegiado condicionou a aprovação mediante a correção do novo projeto de pesquisa. (vii) Trancamento
de matrícula de Frederico de Oliveira Silva – Processo nº 23087.013282/2019-16. Aprovado por
unanimidade; (viii) Solicitação de dispensa do estágio docência Márcio Fernando Silvério – Processo
23087.012492/2019-97. A professora Grazielle explicou que segundo o regimento do PPGEQ o aluno
pode solicitar a dispensa se devidamente comprovada. 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, 27 de agosto de 2019.

Grazielle Santos Silva Andrade         ______________________________________

Rafael Firmani Perna                          ______________________________________

Roberto Bertholdo                             ______________________________________

Gian Paulo Giovanni Freschi             ______________________________________

Rodrigo Corrêa Basso                        ______________________________________

Izabella Carneiro Bastos                    _______________________________________

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 13:35,
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 Rodrigo Corrêa Basso, Professor do Magistério
Superior, em 27/09/2019, às 14:44, 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 27/09/2019, às 15:24, 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 19:14, 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.

Documento assinado eletronicamente por Izabella Carneiro Bastos, Professor do
Magistério Superior, em 01/10/2019, às 12:47, 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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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
0196875 e o código CRC 46900857.

Referência: Processo nº 23087.018220/2019-09 SEI nº 0196875
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