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ATA DE REUNIÃO

Aos 13 dias do mês de outubro do ano de 2020, às 14:00 horas, via Google Meet, realizou-se a 51ª
(quinquagésima primeira) Reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia
Química da Universidade Federal de Alfenas, sob a Presidência da Professora Doutora Grazielle Santos
Silva Andrade e com o comparecimento dos professores doutores Gian Paulo Giovanni Freschi, Izabella
Carneiro Bastos e Rafael Firmani Perna e da representante discente Cristiane de Oliveira. Os professores
Roberto Bertholdo e Rodrigo Corrêa Basso justificaram sua ausência. A presidenta iniciou a reunião com
os comunicados, informando que o projeto do programa foi enviado pela coordenadora  à CAPES para
concorrer a bolsa.  Ela ainda lembrou os docentes  da necessidade de gastar a verba PROAP nos prazos
enviados pelo PRPPG para que o recurso não seja devolvido à CAPES. O professor Gian questionou se a
coordenação teve posicionamento da COPG sobre o compromisso firmado em relação à contrapartida
para a submissão do FINEP e a coordenadora informou que irá elaborar um documento a ser enviado em
nome do Colegiado. A secretária informou que entrou em contato com o setor de protocolo para a criação
da unidade dos docentes do PPGEQ e que para isso há necessidade de uma portaria, o que será solicitada
pela secretaria à COPG. A coordenadora questionou sobre a criação da unidade da Comissão de
Avaliação de Projetos de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química para
encaminhamento dos projetos de pesquisa. Como o professor Roberto Bertholdo, presidente da referida
comissão, não está presente os professores Rafael e Gian, membros da mesma, ficaram responsáveis por
verificar com ele sobre essa criação. A seguir deu-se início aos itens de pauta.  Os itens Aprovação da
ata da 18ª reunião extraordinária e Aprovação da ata da 50ª reunião ordinária foram apreciados em
bloco e aprovados por unanimidade. Em seguida apreciou-se os itens Ad referendum Permanência no
exterior Alejandra Tirado, referendando por unanimidade o cronograma de atividades proposto pela
coordenadora e a prorrogação de prazo de estadia no exterior da discente. O próximo item a ser apreciado
foi a Solicitação de espaço físico destinado ao desenvolvimento de atividades de pesquisa do
PPGEQ após o resgate histórico do processo pela coordenadora ela informou que o espaço foi destinado
ao programa. O professor Gian destacou a necessidade de que haja cobrança aos diretores do campus e do
Instituto de Ciência e Tecnologia para agilizar o processo de implementação. O professor Rafael se
mostrou pessimista e informou que acredita que o resultado não sairá antes de meados no próximo ano. O
professor Gian sugeriu o protocolo de uma carta solicitando um cronograma para adequação do espaço, o
que foi aprovado por unanimidade. Sobre o item Alteração de projeto de pesquisa - Patrick Assis dos

Ata de Reunião PPGEQ 0392480         SEI 23087.015594/2020-06 / pg. 1



Santos, após a exposição da situação pela professora Grazielle a solicitação de alteração do projeto de
pesquisa do discente será encaminhada à Comissão de Avaliação de Projetos de Pesquisa do Programa de
Pós-Graduação em Engenharia Química. Os itens de pauta Homologação de ata de defesa - Ivan Alan
Soares e Homologação de ata de defesa- Edson Geraldo Monteiro Júnior foram aprovados por
unanimidade. Em seguida apreciou-se o item 3º ciclo de palestras do PPGEQ sendo a comissão
organizadora composta pelos professores Grazielle, Rafael e Gian. Após a apresentação da proposta pela
professora Grazielle, a professora Izabella responsável pela disciplina de Seminários concordou com a
proposta de estimular a participação dos discentes tornando obrigatória a aprticipação para os alunos
ingressantes que estão cursando a disciplina. Será sugerido ainda que os docentes das demais disciplinas
concedam estímulos à participação dos demais discentes. Sobre o item ações futuras do PPGEQ a
coordenadora comentou diversas preocupações a respeito do programa tais como número baixo de
docentes do programa, baixo número de publicação por parte de alguns docentes, docentes que estão em
mais de um programa na instituição e em outras instituições, dentre outros. Ela entrou em contato com a
PRPPG informando à pró-reitoria sobre as dificuldades enfrentadas pelo programa. O professor Gian
demonstrou preocupação pois além de não participarem as pessoas não se manifestaram, o que indica falta
de interesse e destacou que é uma responsabilidade do Colegiado desenvolver mecanismos para tentar
solucionar esses problemas. O professor Rafael indicou a necessidade de publicação qualificada e o
professor Gian ressaltou que essa é uma preocupação posterior já que no momento o problema maior seria
alcançar e manter um maior número de docentes. A coordenadora se manifestou dizendo que essa foi uma
primeira discussão e que vai marcar uma reunião com todos os docentes para discutir o problema. Ela
ressaltou ainda a necessidade de alteração das normas de credenciamento. Nada mais havendo a tratar, a
Senhora Presidenta deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Mayara da Mota Matos, lavrei
a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente. 

Documento assinado eletronicamente por Cristiane de Oliveira, Usuário Externo, em
08/12/2020, às 11:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Izabella Carneiro Bastos, Professor do
Magistério Superior, em 08/12/2020, às 14:52, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Rafael Firmani Perna, Professor do Magistério
Superior, em 16/12/2020, às 15:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Gian Paulo Giovanni Freschi, Professor do
Magistério Superior, em 16/12/2020, às 18:34, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Grazielle Santos Silva Andrade, Coordenador do
Programa de Pós-graduação Em Engenharia Química, em 18/12/2020, às 15:31,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.unifal-
mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0392480 e o código CRC B63B79D2.
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