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1 	ATA DA 15.  (DÉCIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO 

	

2 	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA DA 

	

3 	 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS. 

	

4 	Aos 31 (trinta e um) dias do mês de março de 2017, das 14:30 às 15h05, na sala de 

	

5 	reuniões do prédio A, estiveram presentes na décima quinta reunião ordinária do 

	

6 	colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química (PPGEQ) da 

	

7 	Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG) os seguintes docentes: Rafael Firmani 

	

8 	Perna, Daniela Battaglia Hirata, Marlus Pinheiro Rolemberg, e Rodrigo Corrêa Basso e 

	

9 	o discente Thiago de Melo Augusto. As professoras Grazielle Santos Silva Andrade, 

	

10 	Izabella Carneiro Bastos e Tatiana Cristina de Oliveira Mac Leod tiveram a ausência 

	

11 	justificada. O professor Rafael Firmani Perna iniciou a reunião informando aos presentes 

	

12 	e pedindo divulgação solicitando aos membros da necessidade de que todos os alunos 

	

13 	bolsistas entreguem até o dia 05 um controle de frequência para que recebam a bolsa, 

	

14 	conforme formulário apresentado. A seguir, o professor fez os informes sobre sua 

	

15 	reunião com a Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação a respeito de verba para que 

	

16 	o professor Theo ministre disciplinas no programa, apresentado as possibilidades por 

	

17 	ela sugeridas. Depois, o coordenador sugeriu uma apresentação das linhas de pesquisa 

	

18 	dos docentes do programa, a ser realizada no dia 06 de abril de 2017 às 10:00, em 

	

19 	espaço cedido no horário da disciplina. O prof. Marius solicitou inclusão de pauta 

	

20 	referente ao pedido de coorientação do aluno Augusto Januário a ser realizada pela 

	

21 	Profa. Daniela Hirata, o que foi aprovado por unanimidade. Em seguida, foi dado início 

	

22 	a apreciação dos itens da pauta, começando pelo pedido de prorrogação de prazo para 

	

23 	a defesa do discente Matheus Moreira Ferreira em um mês que foi aprovado por 

	

24 	unanimidade. Depois, apreciou-se em bloco os pedidos de defesa dos discentes 

	

25 	Leonardo de Siqueira Souza, Patrícia Gonçalves, Josivan de Sousa Cunha e Sabrina 

	

26 	Sarkis de Andrade, tendo sido todos aprovados por unanimidade. A seguir, homologou- 

	

27 	se a ata de defesa da discente Rafaela Tavares de Lima, que será encaminhada para a 

	

28 	CPG para homologação do título. Foram aprovadas a seguir as instruções para após a 

	

29 	defesa da dissertação, sendo definida a cor da encadernação para o exemplar final em 

	

30 	cinza claro com as letras douradas. As mesmas serão divulgadas na página do 

	

31 	programa. Foi aprovada ainda a ata da 14a  reunião ordinária do Colegiado. Decidiu-se 

	

32 	por discutir a divisão da verba PROAP entre os discentes posteriormente. Nada mais 

	

33 	havendo a registrar, Eu, Mayara da Mota Matos, lavrei a presente ata em 1 (uma) via 

	

34 	que, após avaliada, foi assinada pelos professores do PPGEQ que compareceram à 

	

35 	reunião. Nestes termos foi dada por encerrada a reunião. Poços de Caldas, 31 de março 

	

36 	de 2017. 

	

37 	Rafael Firmani Perna 	t{k   

	

38 	Daniela Battaglia Hirata 

	

39 	Marlus Pinheiro Rolemberg 

	

40 	Rodrigo Corrêa Basso 	 r4etru-racr -  
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