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1 	ATA DA 22a. (VIGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO 

	

2 	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA DA 

	

3 	 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS. 

	

4 	Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de novembro de 2017, das 14:00 às 15h05, na sala de 

	

5 	reuniões do prédio J, estiveram presentes na vigésima segunda 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, Grazielle Santos Silva Andrade, Izabella Carneiro 

	

9 	Bastos, Melina Savioli Lopes e Rodrigo Corrêa Basso (ouvinte) e o discente Rogério 

	

10 	Lopes Garcia. O professor Marius Pinheiro Rolemberg teve a ausência justificada. O 

	

11 	professor Rafael Firmani Perna iniciou a reunião informando aos presentes que a 

	

12 	geladeira destinada ao laboratório do programa já foi comprada e deverá ser entregue 

	

13 	na próxima semana. A seguir, ele propôs ao presentes que se manifestassem a respeito 

	

14 	da possibilidade de cobrança de taxa de inscrição dos candidatos ao processo seletivo, 

	

15 	após o que se decidiu que a comissão de exame e seleção fará uma proposta a ser 

	

16 	discutida posteriormente pelo Colegiado. O coordenador informou ainda que haverá 

	

17 	uma palestra com o professor Alfredo Eduardo Maiorano do IPT/SP no dia 08 de 

	

18 	dezembro, solicitando divulgação da mesma. A professora Izabella informou a respeito 

	

19 	de um convênio firmado com a SPE (Society of Petroleum Engineers) e dos benefícios 

	

20 	da mesma. O professor Rodrigo solicitou à coordenação que encaminhe um documento 

	

21 	ao CONDIR solicitando espaço no laboratório multiusuário VII para o desenvolvimento 

	

22 	das pesquisas do programa. Para isso, o professor Rafael solicitou aos docentes com 

	

23 	projetos de pesquisa aprovados que enviem seus respectivos termos de outorga para 

	

24 	anexar no documento. A seguir o coordenador informou que estará de férias no período 

	

25 	de 22 de dezembro de 2017 a 15 de janeiro de 2018, e solicitou aos docentes do 

	

26 	programa que comecem a pensar sobre as disciplinas a serem ofertadas no primeiro 

	

27 	semestre de 2018, para apreciação na próxima reunião do Colegiado que ficou 

	

28 	agendada para 12 de dezembro de 2018. Em seguida, foi dado início a apreciação dos 

	

29 	itens da pauta, começando pela homologação dos títulos dos seguintes discentes: 

	

30 	Bruno Ricardo Remédio, Bruno Dias de Souza, Diego Querino Nicola e Luan Henrique 

	

31 	Soares, que foram aprovadas por unanimidade. A seguir apreciou-se o pedido de 

	

32 	coorientação do discente Luan Victor Feitosa Silva pela professora Izabella Carneiro 

	

33 	Bastos, aprovado por unanimidade. Apreciou-se a seguir o pedido de coorientação da 

	

34 	discente Ketolly Natane Silva Leal pela professora Sara Regina Ribeiro Carneiro de 

	

35 	Barros, que foi aprovado por unanimidade. Em seguida, analisou-se a solicitação de 

	

36 	troca de orientação da discente Maria Carolina Pereira Gonçalves. Aprovou-se por 

	

37 	unanimidade a solicitação de que o orientador seja o professor Theo Guenter e o 

	

38 	professor Rafael Firmani Perna passe a ser coorientador da mesma. Aprovou-se ainda 

	

39 	por unanimidade a solicitação de defesa de dissertação do discente Thiago de Melo 

	

40 	Augusto com a seguinte banca: Cinthia de Castro Oliveira (Presidenta), titulares: Sergio 



41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 	Melina Savioli Lopes 
57 	Rogério Lopes Garcia 

Andres Villalba Morales (UNIFAL-MG) e Cynthia Lopes Martins Pereira (UFMG) e 
suplentes: Maurielem Guterres Dalcin (UNIFAL-MG) e Henrique dos Santos Oliveira 
(UFMG). Como a professora Izabella havia aberto dois processos para o Colegiado, um 
de "Apoio para criação de Pesquisa" (23087.012712/2017-11) e um de "solicitação de 
criação de Linha de Pesquisa" (23087.012711/2017-76), decidiu-se pela aprovação do 
primeiro, para o qual a coordenação fará uma carta de concordância, e pela não inclusão 
do segundo na pauta para a realização de uma análise mais pormenorizada. Nada mais 
havendo a registrar, Eu, Mayara da Mota Matos, 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, 28 de novembro de 2017. 
Rafael Firmani Perna 
Daniela Battaglia Hirata 
Grazielle Santos Silva Andrade
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