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Ata de Reunião

Aos 26 dias do mês de janeiro do ano de 2021, às 14:00 horas, via Google Meet, realizou-se a
54ª Reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da
Universidade Federal de Alfenas, sob a Presidência da coordenadora Professora Doutora
Grazielle Santos Silva Andrade e com o comparecimento dos professores doutores Gian
Paulo Giovanni Freschi, Rafael Firmani Perna, Roberto Bertholdo, Rodrigo Corrêa Basso e da
discente Isabella Medeiros de Araújo. A Presidenta iniciou os trabalhos com os
comunicados, discutindo o envio dos dados do programa na Plataforma Sucupira. Ela
destacou que há um movimento para solicitação de adiamento da entrega da Sucupira,
mas que até o momento não houve alterações da data. Após solicitação do professor Rafael a
data de entrega dos textos da proposta do programa foi prorrogada para 02 de fevereiro de
2021. Sobre a coordenação do programa a professora Grazielle destacou que apesar da
possiblidade de recondução há necessidade de se definir um(a) novo(a) vice-coordenação e
que após consulta a todos os docentes sobraram os nomes dos professores Gian Paulo
Giovanni Freschi,  Melina Savioli Lopes, Rafael Firmani Perna e Roberto Bertholdo ela pediu
para que os professores pensassem no assunto para discussão no final da reunião. A
respeito da comissão de extensão a professora Grazielle solicitou à discente Isabella
Medeiros de Araújo que contacte os alunos para começar a organizar equipes que trabalhem
para o aprimoramento nessa dimensão do programa. A coordenadora informou que o grupo
de pesquisa do programa foi excluído e que será necessário decidir se será criado um novo
grupo. Por fim a coordenadora solicitou ao professor Rafael que apresentasse a situação do
processo seletivo para professor visitante. Ele informou que a primeira etapa do processo
seletivo (enquadramento de candidatos) foi concluída e estão terminando a segunda etapa
(pontuação de currículos  de candidatos) e inteirou o colegiado sobre o andamento do
processo.  A seguir a professora Grazielle solicitou inclusões de pauta dos seguintes
itens: Carga horária docente 2020, Solicitação de autorização para viagem -Alejandra
Daniela Tirado Munoz, Projeto de pesquisa Ridien Gonçalves de Alencar  e Proposta de
oferta da disciplina Físico-Química de Interfaces a inclusão foi aprovada por unanimidade.
O primeiro item Carga horária docente 2020 foi aprovado conforme segue: 

Código Disciplina Docentes Carga
horária 

EQ 001 Cinética Aplicada e Reatores Químicos Prof. Dr. Sergio Andres Villalba
Morales

60 H

EQ 002 Termodinâmica Clássica de Fluidos Prof. Dr. Rafael Firmani Perna 60 H

EQ 003 Fenômenos de Transporte Prof. Dr. Rodrigo Corrêa Basso 60 H

EQ004 Catálise heterogênea Prof. Dr. Sergio Andres Villalba
Morales

60 H

EQ017 Espectrometria Aplicada a Análise Química
Prof. Dr. Roberto Bertholdo e

Prof. Dr. Gian Paulo Giovanni Freschi

60 H

30H para
cada

EQ005 Fundamentos de Bioprocessos Profa. Dra. Grazielle Santos Silva
Andrade

60 H

EQ007 Métodos Matemáticos e Computacionais em
Engenharia Química

Profa. Dra. Melina Savioli Lopes 60 H
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EQ015 Seminários de Mestrado Profa. Dra. Izabella Carneiro Bastos 30 H

EQ012 "Tópicos Especiais I" - "Enzimas Industriais:
Cinética, Imobilização e reatores enzimáticos"

Profa. Dra. Ariela Veloso de

Paula
60 H

A seguir apreciou-se o tem Solicitação de autorização para viagem -Alejandra Daniela
Tirado Munoz. Após a leitura da carta enviada pela discente, o assunto foi colocado em
discussão. Após discussão a solicitação foi aprovada por unanimidade. O próximo item foi
o Projeto de pesquisa Ridien Gonçalves de Alencar em consonância com o parecer da
comissão o projeto foi aprovado por unanimidade. Em seguida apreciou-se a Ata da 53ª
reunião ordinária que foi aprovada por unanimidade e sem alterações.  O próximo item a
ser apreciado foram as Disciplinas ofertadas em 2021/1. Após consulta da secretaria os
seguintes professores se manifestaram para ofertar disciplinas: Termodinâmica Clássica de
Fluidos - Rafael Firmani Perna; Planejamento de Experimentos- Daniela Battaglia
Hirata; Fenômenos de Transporte - Rodrigo Corrêa Basso; Cinética Aplicada e Reatores
Químicos - Sergio Andres Villalba Morales; Tópicos Especiais Físico-Química de Interfaces -
Daniela Gomes Horta; Métodos Matemáticos e Computacionais em Engenharia Química -
Melina Savioli Lopes. O professor Rafael se manifestou contrário a oferta de tantas
disciplinas já que as obrigatórias já são muito pesadas. O professor Roberto destacou que é
possível que haja dificuldades para os professores cumprirem os requisitos para
recredenciamento mas que sempre foi acordado apenas oferecer disciplinas obrigatórias no
primeiro semestre. A secretaria pediu desculpa pela redação enviada no e-mail de consulta
aos docentes e a coordenadora ressaltou que embora seja um procedimento adotado
comumente não existe norma que defina que não se pode oferecer disciplinas optativas no
primeiro semestre. Após discussão, a coordenadora colocou os seguintes encaminhamentos
em votação: a)deixar apenas as disciplinas obrigatórias no primeiro
semestre (encaminhamento do professor Rafael) e b)ofertar as três disciplinas obrigatórias e
as disciplinas optativas. O resultado da eleição foi dois votos em cada encaminhamento e
abstenção do professor Roberto informando e pedindo que constasse em ata que "não sou
contrário a ofertar as disciplinas agora, porém foi discutido nos anos anteriores no
colegiado e acordado/recomendado do docente não ofertar estas disciplinas não
obrigatórias no primeiro semestre". A professora Grazielle decidiu então pelo segundo
encaminhamento, de modo que todas as disciplinas poderão ser ofertadas. Ficou decidido
que na próxima solicitação de informações serão definido que só poderão ser ofertadas no
primeiro semestre as disciplinas obrigatórias. O próximo item colocado em discussão
foi o Trancamento de matrícula do discente Wesley  Martins Domingues que foi aprovado
com três votos favoráveis e abstenção dos professores Rafael e Roberto. A seguir, apreciou-
se em bloco a Homologação de ata de defesa- Bruna Jeanne Soares Pacheco e
a Homologação de ata de defesa do discente Daniel Oliveira Guimarães, que foram
homologadas por unanimidade. Em seguida, incluiu-se na pauta a prorrogação de prazo
para a defesa do discente Celso Ferreira Félix mas o processo foi retirado de pauta para
instrução. Sobre o tema Recondução da coordenação do PPGEQ, o professor Gian se
colocou à disposição para assumir a vice coordenação, mas ressaltou que é importante
verificar se não há penalidade para a avaliação do programa o fato de ele não ser da área da
Engenharia Química. Ele entretanto ressaltou que acreditava que o professor Rafael seria o
ideal, que pediu um período para pensar sobre isso e que a secretaria e a coordenação
consultem sobre a possibilidade do professor Gian ficar como vice coordenador sem
penalidade ao programa. 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 Isabella Medeiros Araujo, Usuário
Externo, em 13/04/2021, às 13:33, 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 18:38, 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 07:48, 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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Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Corrêa Basso, Professor do
Magistério Superior, em 17/05/2021, às 08:21, 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 13:35, 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 0456632 e o código CRC F5000552.

Referência: Processo nº 23087.001174/2021-15 SEI nº 0456632
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