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1 	ATA DA 31.  (TRIGÉSIMA E PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 

	

2 	DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA DA 

	

3 	 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS. 

	

4 	Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de novembro de 2018, das 14:10 h às 15:05 h, na sala 

	

5 	de reuniões do prédio J (terceiro piso), estiveram presentes na trigésima e primeira 

	

6 	reunião ordinária do colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química 

	

7 	(PPGEQ) da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG) os seguintes docentes: 

	

8 	Rafael Firmani Perna (presidente), Daniela Battaglia Hirata, Roberto Bertholdo e a 

	

9 	representante discente Ketolly Natanne Silva Leal. Os professores Grazielle Santos 

	

10 	Silva Andrade, Melina Savioli Lopes e Marius Pinheiro Rolemberg justificaram a 

	

11 	ausência. O professor Rafael iniciou a reunião informando os nomes, por ele indicado, 

	

12 	da comissão de avaliação do documento interna corporis do candidato aprovado em 

	

13 	processo seletivo ao cargo de professor visitante (Edital n° 68/2018) para atuar no 

	

14 	PPGEQ. Os nomes indicados foram dos professores: Marius Pinheiro Rolemberg 

	

15 	(representante do PPGEQ), Neide Aparecida Mariano e Alfeu Saraiva Ramos. Foi 

	

16 	informado ainda que essa comissão será homologada pela Câmara de Pós-Graduação 

	

17 	(CPG/PRPPG) em sua próxima reunião. O professor Rafael informou a data de 

	

18 	aplicação do segundo exame de proficiência em língua inglesa do PPGEQ, a ser 

	

19 	realizado no 6° (sexto) dia do mês de de dezembro de 2018 às 15:00 h. Também 

	

20 	apresentou, por escrito, o parecer emitido pela CPG/PRPPG a respeito do recurso de 

	

21 	cancelamento de bolsa da discente Vanessa Vilela Lemos de acordo com o Despacho 

	

22 	Administrativo N° 61/2018/ COPG/PRPPG/REITORIA (processo 23087.013363/2018- 

	

23 	35) A seguir, o professor Rafael pediu a inclusão de pauta.  dos seguintes itens: (i) 

	

24 	solicitação do exame de qualificação da discente Gabriela Fleith Otuki (Processo 

	

25 	23087.015623/2018-15), (ii) solicitação de trancamento de matrícula do discente 

	

26 	Raphael Sarraf Martins Torraca por motivos de saúde (Processo 23087.014910/2018- 

	

27 	08) e (iii) Apreciação de processo referente a criação de grupo de pesquisa "Materiais 
28 Adsorventes e Catalisadores com Aplicações Ambientais" (Processo 

	

29 	23087.015659/2018-91), liderado pelo professor Gian Paulo Giovanni Freschi do 

	

30 	ICT/UNIFAL-MG. Os itens foram aprovados por unanimidade. Na sequência, foram 

	

31 	aprovados, também por unanimidade, os seguintes itens de pauta (ordem do dia): (i) 

	

32 	Ata da 9' Reunião Extraordinária do Colegiado do PPGEQ; (ii) distribuição, aos 

	

33 	docentes do colegiado do PPGEQ, dos tópicos da janela da plataforma Sucupira (Coleta 

	

34 	Capes 2018) para redação e o prazo máximo para envio dos documentos redigidos ao 

	

35 	e-mail da coordenação, no 11° (décimo e primeiro) dia do mês de janeiro de 2019; (iii) 

	

36 	Edital do Processo Seletivo do PPGEQ (Edital COPG/PRPPG 030/2018 — Processo 

	

37 	23087.016053/2018-72). Por fim, o colegiado, por unanimidade, decidiu por retirar de 

	

38 	pauta o item "Solicitação de licença para tratamento de saúde" da discente Paula Mari 

	

39 	Sato (processo 23087.014731/2018-62) por entender da necessidade de maiores 

	

40 	esclarecimentos para avaliação do caso exposto no processo. Nada mais havendo a 
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41 	registrar, Eu, Rafael Firmani Perna, lavrei a presente ata em 1 (uma) via que, após 

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

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

44 	Caldas, 10 de dezembro de 2018. 

45 	Rafael Firmani Perna 

46 	Daniela Battaglia Hirata 
47 	Roberto Bertholdo 
48 	Ketolly Natanne Silva Leal 
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