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ATA DA 19a (DÉCIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO 

	

2 
	

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA DA 

	

3 
	

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 
4 

	

5 	No 200  (vigésimo) dia do mês de julho de 2017, das 14h04 às 14h45, na sala J206 do 

	

6 	prédio J, estiveram presentes na 19a  (décima nona) reunião ordinária do Colegiado do 

	

7 	Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química (PPGEQ) da Universidade 

	

8 	Federal de Alfenas (UNIFAL-MG) os docentes Rafael Firmani Perna (presidente), 

	

9 	Grazielle Santos Silva Andrade, Izabella Carneiro Bastos, Marius Pinheiro Rolemberg e 

	

10 	o representante discente Rogério Lopes Garcia. Os professores Daniela Battaglia 

	

11 	Hirata, Tatiana Cristina de Oliveira Mac Leod e Rodrigo Corrêa Basso apresentaram 

	

12 	ausência justificada. O professor Rafael iniciou a sessão pedindo inclusão de pauta do 

	

13 	processo (23087.007663/2017-02 - pré-projeto de pesquisa da discente Larissa Lemos 
14 Faria). O pedido foi aceito, por unanimidade, pelos membros do colegiado. 

	

15 	Posteriormente, o prof. Rafael comunicou aos membros que o programa recebeu uma 

	

16 	bolsa de mestrado da CAPES rotativa da COPG, sendo que a mesma será atribuída ao 

	

17 	discente Augusto César Januário. Em seguida, ele comunicou que a discente Larissa 

	

18 	Lemos Faria foi aprovada na primeira fase do processo seletivo Novos Talentos 2017 

	

19 	IPT para desenvolvimento de seu projeto de mestrado no IPT, com possibilidade de 

	

20 	receber bolsa daquele instituto se aprovada na segunda fase do processo seletivo. Na 

	

21 	sequência, os membros aprovaram, por unanimidade, os seguintes itens da pauta: (i) 

	

22 	Homologação da ata de defesa do discente Diego Batista Valim; (ii) Homologação da 

	

23 	ata de defesa do discente Matheus Moreira Ferreira; (iii) Pré-projeto de pesquisa do 

	

24 	discente Matheus Jareta Costa; (iv) Pré-projeto de pesquisa da discente Larissa Lemos 

	

25 	Faria; (v) calendário acadêmico do programa para 2017/02; (vi) a substituição do 

	

26 	coordenador em seu período de férias pela professora Izabella Carneiro Bastos entre 

	

27 	23/08/2017 a 10/09/2017; (vii) o horário de aulas das disciplinas ofertadas em 2017/02, 

	

28 	com alterações à proposta encaminhada pela coordenação, que segue anexo a essa 

	

29 	ata; (viii) a ata da 18 reunião do colegiado; (ix) o resultado final do exame de proficiência 

	

30 	em inglês referente ao primeiro semestre de 2017, que segue anexo à ata; (x) proposta 
31 do projeto de Mestrado Interinstitucional (Minter) a ser celebrando entre o 

	

32 	PPGEQ/UNIFAL-MG com a Faculdade de Engenharia Química (FEQ) da Universidade 

	

33 	Estadual de Campinas (UNICAMP) e com os Institutos Federais das regiões sul do 

	

34 	Estado de Minas Gerais e Leste do Estado de São Paulo. Ficou decidido que os trâmites 

	

35 	do projeto Minter ficarão sob a responsabilidade dos professores Marius, Rafael e 

	

36 	Rodrigo a partir do mês de setembro de 2017. O item 2.4, solicitação de verba PROAP 

	

37 	da discente Sabrina Sarkis de Andrade foi retirado de pauta para consulta aos demais 
38 discentes do programa interessados em participar de eventos científicos. O 

	

39 	representante discente, Rogério Lopes Garcia, comprometeu-se a fazer o levantamento 

	

40 	dos discentes que participarão de eventos científicos no ano de 2017 para divisão da 



verba Proap destinada a esta finalidade. Nada mais havendo a registrar, Eu, Rafael 
Firmani Perna, coordenador do programa, lavrei a presente ata em 1 (uma) via que, 
após avaliada, foi assinada pelos professores do PPGEQ e pelo representante discente 

que compareceram à reunião. Nestes termos foi dada por 

de Caldas, 20 de julho de 2017. 

Rafael Firmani Perna 	 4,1  

encerrada a reunião Poços 
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