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1 	ATA DA 32a. (TRIGÉSIMA E SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 

	

2 	DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA DA 

	

3 	 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS. 

	

4 	Aos 12 (doze) dias do mês de dezembro de 2018, das 16:30 h às 17:50 h, na sala de 

	

5 	reuniões do prédio J (segundo piso), estiveram presentes na trigésima e segunda 

	

6 	reunião ordinária do colegiada 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, Grazielle Santos Silva 

	

9 	Andrade, Roberto Bertholdo e a representante discente Ketolly Natanne Silva Leal. Os 

	

10 	professores Melina Savioli Lopes e Marius Pinheiro Rolemberg justificaram a ausência. 

	

11 	O professor Rafael iniciou a reunião solicitando a inclusão de pauta dos seguintes itens: 

	

12 	(i) Solicitação de defesa de dissertação de mestrado da discente Flávia Helena Moreti 
13 Souza (Processo SEI_23087.016498/2018-52), em que foram aprovados, por 

	

14 	unanimidade, a inclusão de pauta e o referido processc e (ii) solicitação de 

	

15 	credenciamento de docente colaborador (Processo SEI 23087.016447/2018-21), cuja 

	

16 	inclusão de pauta foi negada, por unanimidade. O colegiada entendeu que o processo 

	

17 	deve ser avaliado com cautela, tomando-se como referência o percentual de docentes 

	

18 	colaboradores, permitido pela CAPES, e o quadro de docentes do PPGEQ para tomada 

	

19 	de decisão. Na sequência, foram aprovados, por unanimidade, os seguintes itens de 

	

20 	pauta (ordem do dia): (i) Ata da 31 (trigésima e primeira) Reunião Extraordinária do 

	

21 	Colegiada do PPGEQ; (ii) Solicitação de defesa de dissertação - Matheus Jareta Costa 

	

22 	(Processo 23087.016204/2018-92); (iii) Horários de disciplinas referentes ao primeiro 

	

23 	semestre de 2019 (2019/01); (iv) Comissão para acompanhamento de egressos do 
24 PPGEQ, constituída, por indicação, pelos professores: Melina Savioli Lopes 

	

25 	(presidente), Ariela Veloso de Paula e Gian Paulo Giovanni Freschi; (v) Revisão das 

	

26 	normas de concessão de bolsas para submissão à Câmeira de Pós-Graduação 

	

27 	(CPG/PRPPG); e (vi) Revisão das normas acadêmicas do PPGEQ, também para 

	

28 	submissão à CPG/PRPPG. O colegiada decidiu, por unanimidade, que o processo 

	

29 	SEI_23087.015550/2018-53 (Solicitação para prorrogação de prazo para defesa de 

	

30 	dissertação - Vanessa Vilela Lemos) seja devolvido aos interessados para especificação 

	

31 	do prazo de prorrogação pretendido. O plano de ensino da disciplina Fundamentos de 

	

32 	Bioprocessos (EQ 005), oferecida pelo professor Ernandes Benedito Pereira no 

	

33 	segundo semestre de 2018, foi retirado de pauta. Como não houve matrícula de 

	

34 	discentes na disciplina, o colegiada solicitou consulta à PRPPG para decidir pelo 

	

35 	cancelamento ou aprovação ad referendum do mesmo pela coordenação do PPGEQ. 

	

36 	Finalmente, o colegiada apreciou a lista de aprovados no segundo exame de proficiência 

	

37 	em língua inglesa, aplicado pela comissão em 06 de dezembro de 2018. Nada mais 

	

38 	havendo a registrar, Eu, Rafael Firmani Perna, lavrei a presente ata em 1 (uma) via que, 

	

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



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS — UNIFAL/MG 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química - PPGEQ 
Rodovia José Aurélio Vilela, 11.999 - Cidade Universitária 

CEP 37715-400 - Poços de Caldas/MG 
Fone: (35) 3697-4702 - ppgeq@unifal-mg.edu.br  

UnifaN 
Uni,e,,ciadt cedera? tu: AIItnSS 

40 	e pelo representante discente. Nestes termos foi dada por encerrada a reunião. Poços 
41 	de Caldas, 13 de dezembro de 2018. 
42 	Rafael Firmani Perna 	-rnvo\A  
43 	Daniela Battaglia Hirata 
44 	Grazielle Santos Silva Andrade 	Cirsr-ulsj da-c f, 1- ilriNdcf/-t  
45 	Roberto Berthold° 
46 	Ketolly Natanne Silva Leal  	 c.tÇÁ .160,  
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