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ATA DE REUNIÃO
Aos 15 dias do mês de dezembro do ano de 2020, às 15:00 horas, via Google Meet, realizou-se
a 53ª 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 e Roberto Bertholdo e da representante
discente Cristiane de Oliveira. A coordenadora iniciou a reunião solicitando inclusão de
pauta dos itens projetos de pesquisa dos ingressantes em 2020/1 e calendário 2021/1, o que
foi aceito por unanimidade. A seguir ela deu início aos comunicados, informando que sobre
o projeto Fontes de Energias Renováveis - PDPG/CAPES/FAPEMIG que foi aprovado ela
ainda aguardando maiores informações que serão apresentadas na próxima reunião do
Colegiado. Ela informou ainda que houve uma mudança de data para envio de notas
referentes ano de 2020 que poderão ser enviadas até 01/02/2021 e solicitou aos docentes que
se atentem a essa data para evitar ter que transformar em turma extra por não
cumprimento de prazo. Ela informou ainda que o foi publicado o edital para seleção de
bolsista MAI/DAI do PPGEQ e que, no que se refere ao edital de seleção de professor
visitante foram as datas acordadas foram encaminhadas para a DIPS e a coordenação
está aguardando manifestação. Ainda, a coordenadora informou que o processo seletivo que
o edital já está publicado e solicitou aos docentes que auxiliem na divulgação. O professor
Rafael solicitou a inclusão da portaria da comissão de exame e seleção no link do edital no
site do programa, o que foi informado pela secretaria que já foi realizado. A professora
Grazielle solicitou ainda aos docentes que se atentem ao preenchimento da proposta do
programa para a Sucupira que começará a ser cobrado pela coordenação me janeiro. Ela
informou ainda que haverá uma live sobre inovação tecnológica e propriedade
intelectual no dia 19/01/2021 e pediu aos docentes que participassem. Por fim, a
coordenadora solicitou aos docentes que assinem as atas da 50ª, 51ª e 18ª extraordinária
para disponibilização no site do programa. Em comunicados dos membros presentes
o professor Rafael informou que o projeto para aquisição do software ASPEN já foi
certificado pelo IPT. A seguir deu-se início aos itens de pauta: 1.Ata da 19ª reunião
extraordinária, 2. Ata da 20ª reunião extraordinária, e 3. Ata da 52ª reunião ordinária, que
foram aprovados por unanimidade e em bloco. O próximo item a ser apreciado foi o 4.
Redistribuição da tela da professora Izabella Carneiro Bastos na Sucupira: o item Inserção
Social foi redistribuído ao professor Gian Paulo Giovanni Freschi. A seguir foram aprovados
os pedidos de qualificação conforme constam do processo: 5. Solicitação de exame de
qualificação - Patrick Assis dos Santos-23087.018938/2020-21, aprovado condicionado à
substituição do histórico para constar o estágio docente. 6. Solicitação de qualificação Alejandra Daniela Tirado Muñoz-23087.018936/2020-31 aprovado condicionado
à substituição do exemplar para alteração do título. 7.Solicitação de exame de qualificação
Isis Junqueira Furlan Guimarães-23087.018934/2020-42 aprovado com a exame aberto ao
público. 8.Solicitação de exame de qualificação - Cristiane de Oliveira Ata de Reunião DOC-PPGEQ 0438017
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23087.018931/2020-17, aprovado sem retificações. 9.Solicitação de exame de qualificação Márcio Fernando Silverio -23087.018863/2020-88, aprovação da qualificação condicionada
à aprovação nas disciplinas que ele está cursando. Caso não haja alteração na composição, o
mesmo será aprovado ad referendum. Destaca-se ainda a correção de que o discente está
cursando o programa há 21 meses e não 16 como consta no formulário. 10. Solicitação de
exame de qualificação -Rovilson José da Rocha - 23087.018834/2020-16 condicionada à
substituição do formulário porque a orientadora não consta na banca e ela deve estar como
presidente. Destaca-se ainda a correção de que o discente está cursando o programa há 21
meses e não 16 como consta no formulário. 11. Solicitação de exame de qualificação Beatriz Menossi Ribeiro-23087.018697/2020-10 aprovado por unanimidade sem
retificações. 12. Solicitação de exame de qualificação -José Pedro Zanetti Prado23087.018699/2020-17 aprovado por unanimidade sem retificações. 13. Solicitação de
exame de qualificação -Isabella Medeiros Araújo - 23087.018698/2020-64 aprovado por
unanimidade sem retificações. 14. Solicitação de qualificação Richard Silveira Pereira 23087.018759/2020-93 aprovação condicionada à substituição do formulário porque a
orientadora não consta na banca e ela deve estar como presidente. Caso não haja alteração
na composição, o mesmo será aprovado ad referendum. Destaca-se ainda a correção de que
o discente está cursando o programa há 21 meses e não 16 como consta no formulário. A
seguir foram analisados em bloco os seguintes itens: 5. Solicitação de Prorrogação de
Qualificação -Renê Arriero Shinma - 23087.019274/2020-17 e 16. Solicitação de
Prorrogação de Qualificação - Thales Eduardo Martins Silva - 23087.019045/2020-01. Após
exposição do professor Gian sobre a situação a professora Grazielle se manifestou contrária
à solicitação pois não existe suporte na norma do programa, no que foi apoiada pelo
professor Rafael que ressaltou que isso já foi discutido anteriormente e decidiu-se pela
obrigatoriedade do exame de qualificação. Com abstenção do professor Gian e quatro votos
contrários os pedidos de solicitação de prorrogação de qualificação foram negados para
respeitar os demais alunos que solicitaram as qualificações no prazo estipulado. Os
discentes Renê Arriero Shinma e Thales Eduardo Martins Silva deverão entrar com o pedido
de qualificação o mais rápido possível. A seguir foram apreciados os projetos de pesquisa
dos ingressantes em 2020/1. O Colegiado havia solicitado à Comissão de Avaliação de
Projetos de Pesquisa que analisasse o projeto e emitisse o parecer, conforme artigo 31 das
Normas acadêmicas do programa. Assim decidiu-se apreciar os pareceres emitidos pela
comissão. Com relação ao plano de estudos decidiu-se aprovar todos em bloco conforme
informado pelos orientadores já que no momento não é possível ao Colegiado deliberar
sobre novos cronogramas. a) Projeto da discente Angélica Marcelina de Souza Gomes
23087.015730/2020-50 – aprovação condicionada a apresentação do Termo de Sigilo e
Confidencialidade e Plano de estudos assinados; b) Pré-Projeto de Mestrado discente
Jardel Artiman da Cruz 23087.015654/2020-82 aprovado sem retificações; c)Projeto de
Pesquisa Nathália Romani Barbosa 23087.014001/2020-86 aprovado aprovado sem
retificações; d)Projeto de pesquisa da discente Bianca Bastos de Sousa 23087.015691/202091 aprovado sem retificações; e)Projeto de pesquisa do discente Guilherme Adolfo Cassiano
23087.015693/2020-80 aprovado sem retificações; f)Projeto de pesquisa Leonardo Santos
Vieira de Oliveira 23087.015688/2020-77 aprovado sem retificações; g)Projeto de pesquisa
Bianca Pavan Catarino 23087.015731/2020-02 aprovado sem retificações; h)Projeto de
pesquisa Gustavo Victor Batista e Silva 23087.015732/2020-49 aprovado sem retificações;
i) Projeto de pesquisa Fábio Megda 23087.015622/2020-87 aprovado sem retificações; e,
j)Projeto
de
Pesquisa
Patrick
Assis
dos
Santos
23087.016730/2019-33
solicitadas modificações conforme parecer da comissão. A seguir apreciou-se o item 9.
Coorientações dos discentes Fábio Megda e Jardel Artiman da Cruz: foram aprovadas as
coorientações dos dois discentes, orientados pela professora Melina Savioli Lopes e
professor Sergio Andres Vilalba Morales e, ambos, serão coorientados pelo professor Rafael
Firmani Perna. O último item a ser apreciado foi o Calendário 2021/1 que foi aprovado por
unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidenta deu por encerrada a
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reunião às 17:12, 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 Rafael Firmani Perna, Professor do
Magistério Superior, em 28/01/2021, às 17:48, 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 29/01/2021, às 07:58, 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 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 Roberto Bertholdo, Professor do
Magistério Superior, em 22/04/2021, às 18:46, 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 Grazielle Santos Silva Andrade,
Presidente, em 03/05/2021, às 12:57, 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.unifalmg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0438017 e o código CRC 351F9A90.
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