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Ata de Reunião

Aos 17 dias do mês de fevereiro do ano de 2021, às 14:00 horas, via Google Meet, realizou-se a
21ª (vigésima primeira) Reunião extraordinária do Colegiado do Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Química da Universidade Federal de Alfenas, sob a Presidência
da coordenadora, Profa. Dra. Grazielle Santos Silva Andrade e com o comparecimento dos
professores doutores Gian Paulo Giovanni Freschi, Rafael Firmani Perna, Roberto Bertholdo
e Rodrigo Corrêa Basso e da representante discente Cristiane de Oliveira.  
A Presidenta iniciou os trabalhos informando que a reunião é rápida pois a  Pauta única é
a Homologação do resultado do processo seletivo para ingresso em 2021/1 e
posteriormente ela fará uma apresentação dos itens novos da proposta do porgrama na
Plataforma Sucupira. Dando início ao primeiro item de pauta, a coordenadora passou a
palavra ao professor Rafael para que ele expusse como se deu o processo seletivo. Após breve
relato do professor Rafael, homologou-se por unanimidade o resultado do processo seletivo
conforme pode:

Classificação Candidato Nota
1º Mariana Ferreira Martins Cardoso 67,4
2º Guilherme Ferreira da Silva 47,4
3º Lilian Oliveira Campos 43,5
4º Felipe André de Melo Barbosa 41,3
5º Aline de Carvalho Correa 40,3
6º Gabriel Lopes Rezende Reis 38,2
7º Thayna Berenike Silva Nascimento 32,9
8º Poliana Dariva Menini 29,4
9º Ricardo Fernandes 27,8
10º Antônio Henrique Gimenes 25,6
11º Juliana Costa Silva 24,6
12º Daniele da Silva Campanholi 22,1
13º Carlos Rogério Ribeiro 20,9
14º Fernando Marras de Paula 20,3
15º Débora Prudente Lima 18,5
16º Geisiane Miguel dos Santos 17,5
17º Roberta Montê Borges de Paiva 16,7
18º Otávio Augusto Poli Pereira 16,1
19º Karan Khattar Magalhães 15,4
20º Ariany Simplício 13,7
21º Lamira Oliveira da Silva 9,2
22º Keture Salles de Melo 9,1
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Em seguida, a corodenadora fez os seguintes comunicados: ela informou que existe a
possibilidade de liberação de novas cotas de bolsa CAPES para o programa. A respeito do
credenciamento da professora Rafael Cristina Sanfelice a professora Grazielle informou que
o processo deverá ser analisado cuidadosamente de forma a verificar se não haverá prejuízo
ao programa por a docente ser credenciada em outro programa da área.  Ela informou que a
definição da nova vice coordenação deverá ser decidida na reunião do dia 23 de fevereiro de
2021 pois há necessidade de informar à COPG para emissão de portaria. Em seguida a
coordenadora apresentou as novas telas da plataforma Sucupira e destacou o trabalho para
adequar aos novos conteúdos exigidos pela CAPES apresentando as planilhas para
preenchimento pelos docentes e solicitando colaboração no preenchimento das mesmas.
Ela ressaltou ainda que pela ficha de avaliação no máximo 50% do corpo docente pode ser
credenciado em mais de um problema de forma que será necessário acompanhar esse
índice nos próximos credenciamentos. Destacou-se ainda a importância de atualização da
página do programa e discutiu-se estratégias para dar publicidade às atividades do
programa. O professor Rafael informou que ele e o professor Marlus estão analisando a
possibilidade de alterar o nome do programa para homenagear o professor Theo Guenter
Kieckbusch e que ele levará o assunto para discutir na próxima reunião do colegiado.
Decidiu-se também que será solicitado aos docentes que ofertarão disciplinas em 2021/1 o
roteiro didático das mesmas conforme modelo utilizado no semestre passado e com
entrega para 22 de fevereiro de 2021 para apreciação na próxima reunião. Decidiu-se ainda
que os docentes do programa farão uma apresentação das linhas de pesquisa para os
ingressantes em 2021 para auxiliar no processo de definição de orientação. A coordenadora
chamou atenção ainda para a necessidade de atualização das normas do programa,
principalmente das normas de credenciamento e recredenciamento. Nada mais havendo a
tratar, a Senhora Presidenta deu por encerrada a reunião às 15:50, 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 14/04/2021, às 11:11, 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 22/04/2021, às 14:37, 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 Roberto Bertholdo, Professor do
Magistério Superior, em 22/04/2021, às 18:40, 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 23/04/2021, às 07:46, 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 Rodrigo Corrêa Basso, Professor do
Magistério Superior, em 17/05/2021, às 08:24, 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,
Presidente, em 17/05/2021, às 13:34, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.unifal-
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mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0466353 e o código CRC DDABE885.

Referência: Processo nº 23087.002319/2021-03 SEI nº 0466353
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