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ATA DA 23a. (VIGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO

2

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA DA

3

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS.

4

Aos 12 (doze) dias do mês de dezembro de 2017, das 14:00 às 14h55, 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, Grazielle Santos Silva Andrade, Melina Savióli Lopes, Marius Pinheiro

9

Rolemberg e Rodrigo Corrêa Basso (ouvinte) e o discente Rogério Lopes Garcia. As

10

professoras Izabella Carneiro Bastos e Daniela Battaglia Hirata tiveram a ausência

11

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

12

que o edital para ingresso no primeiro semestre letivo de 2018 foi publicado, solicitando

13

aos membros que façam a divulgação do mesmo. A seguir, ele informou que o

14

documento solicitando espaço físico para instalação dos equipamentos d docente do

15

programa já está pronto, mas que ele está aguardando o encaminhamento dos termos

16

de outorga para fazer o envio, e solicitou novamente que os professores os encaminhem

17

o mais breve possível. A seguir, o coordenador informou sobre a palestra do professor

18

Alfredo Maiorano, ocorrida no último dia 08 e aproveitou para aventar a possibilidade de

19

que o mesmo se credencie no programa. Depois, o professor Rafael informou a respeito

20

da eleição para os coordenadores de área da Engenharia II, bem como ressaltou a

21

importância de que os professores cumpram o prazo para envio dos dados da proposta

22

do programa para a plataforma Sucupira, a saber 15 de dezembro de 2017. Por último,

23

o coordenador informou que a comissão está terminando a revisão das normas

24

acadêmicas do programa, e se comprometeu a enviá-las para apreciação na próxima

25

reunião do colegiado, agendada para o dia 08 de fevereiro de 2018. A seguir colocou-

26

se em votação a inclusão de pauta dos processos 23087.013046/2017-38 e

27

23087.013081/2017-57, o que foi aceito por todos os membros. Em seguida, foi dado

28

início a apreciação dos itens da pauta, sendo aprovados os seguintes itens: (i)

29

Calendário acadêmico do programa para o primeiro semestre letivo de 2018; (ii) horário

30

das disciplinas ofertadas no primeiro semestre de 2018; (iii) banca de defesa da

31

dissertação do discente Vagner Marcelo Gomes; (iv) solicitação de prorrogação de

32

prazo para a defesa da discente Marcela Fernandes de Oliveira pelo período de seis

33 meses (processo 23087.013087/2017/57), condicionada à apresentação de
34
cronograma de atividades do período. Decidiu-se ainda que o processo de solicitação
35
de credenciamento do professor Roberto Bertholdo será encaminhado para relatoria
36

pelo professor Marlus Pinheiro Rolemberg, com prazo de devolução para a próxima

37

reunião do Colegiado em 08 de fevereiro de 2018. Foi aprovada ainda por unanimidade

38

a solicitação de extensão do prazo para entrega do exemplar final da dissertação do

39

discente Luan Henrique Soares, que passa a ser de 30 dias úteis. Nada mais havendo

40

a registrar, Eu, Mayara da Mota Matos, lavrei a presente ata em 1 (uma) via que, após
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41

avaliada, foi assinada pelos professores do PPGEQ que compareceram à reunião e pelo

42

representante discente. Nestes termos foi dada por encerrada a reunião. Poços de

43

Caldas, 12 de dezembro de 2017.

44

Rafael Firmani Perna

45

Grazielle Santos Silva Andrade

46

Marius Pinheiro Rolemberg

47

Melina Savioli Lopes

48

Rogério Lopes Garcia
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