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Ata de Reunião

Aos 09 dias do mês de março do ano de 2021, às 13:00 horas, via Google Meet, realizou-se
a 22ª Reunião extraordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia
Química da Universidade Federal de Alfenas, sob a Presidência da Profa. Dra. Grazielle
Santos Silva Andrade e com o comparecimento dos professores doutores Gian Paulo
Giovanno Freschi, Rafael Firmani Perna, Roberto Bertholdo e Rodrigo Corrêa Basso e da
representante discente Cristiane de Oliveira. A Presidente iniciou os trabalhos com os
comunicados, questionando os presentes sobre qual a data ideal para realizar uma reunião
com todos os docentes para apresentação do professor visitante, Prof. Dr. Eric Kevin Silva. A
reunião ficou agendada para dia 15 de março,  segunda-feira às 14:00. Em seguida a
coordenadora ressaltou que a partir do próximo dia 18 de março de 2021 o professor Gian
será o vice-coordenador e portanto o colegiado precisa decidir sobre  a abertura de uma
vaga no colegiado. Decidiu-se que, acompanhando o histórico do programa, será aberta
uma consulta para ver se outros professores gostariam de compor o colegiado para o
próximo mandato. A seguir, a coordenadora solicitou à comissão de recredenciamento que
analisasse a possibilidade de incluir como critério de recredenciamento a colaboração no
preenchimento do coleta sucupira. O professor Rafael sugeriu a criação de uma planilha fixa
atualizada constantemente pelos docentes ao longo do ano, no que foi apoiado pela
coordenação. A seguir, deu-se início a apreciação dos itens de pauta: o primeiro foi
a Desistência da discente Angélica Gomes. Após apresentação da situação pela
coordenadora, a desistência da discente foi homologada por unanimidade. Em seguida, a
coordenadora solicitou a inclusão de pauta dos pedidos de prorrogação de prazo para a
defesa dos discentes Thales Eduardo Martins Silva e Márcio Fernando Silvério, o que foi
aprovado por unanimidade. O primeiro pedido a ser apreciado foi o do discente Thales
Eduardo Martins Silva, que foi aprovado por unanimidade. Em seguida, apreciou-se o
pedido do discente Márcio Fernando Silvério que foi aprovado por unanimidade. A seguir,
colocou-se em discussão a solicitação de prorrogação de prazo da discente Isis
Junqueira. A coordenadora passou a palavra ao orientador da discente, professor Rodrigo
Basso que apresentou a situação da discente. Após esclarecimentos dos professores Gian e
Rodrigo sobre a justificativa de limitar a prorrogação por prazo de seis meses, que está
relacionada às normas dos programa, a prorrogação por seis meses da data de defesa da
discente foi aprovada por unanimidade. Em seguida apreciou-se a solicitação de
prorrogação de prazo para defesa  da discente Alejandra Daniela Munoz por três meses,
que foi aprovada por unanimidade. A seguir foi apreciada a solicitação de prorrogação de
prazo - Cristiane de Oliveira por seis meses, que foi aprovada por unanimidade. Aprovou-se
também por unanimidade a Prorrogação de prazo para defesa de mestrado Isabella
Medeiros Araujo por seis meses. Apreciou-se a seguir a Solicitação de prorrogação de prazo
para defesa do discente Patrick Assis por três meses, que foi aprovada por unanimidade. O
próximo pedido aprovado foi a Solicitação de prorrogação de prazo Richard Pereira por
seis meses. O último processo apreciado foi a Solicitação de prorrogação de prazo do
discente Rovilson Rocha que foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a

Ata de Reunião DOC-PPGEQ 0477024         SEI 23087.003348/2021-84 / pg. 1



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 14/04/2021, às 11:10, 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 15:56, 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 18:43, 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 07:45, 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 08:32, 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-
mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0477024 e o código CRC D95F4857.

Referência: Processo nº 23087.003348/2021-84 SEI nº 0477024
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