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Ata de Reunião

Aos 23 dias do mês de fevereiro do ano de 2021, às 14:00 horas, via Google Meet, realizou-se a
55ª (quinquagésima quinta) Reunião 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 Giovani Freschi, Rafael Firmani Perna, Roberto Bertholdo e
da representante discente Cristiane de Oliveira. O professor Rodrigo Corrêa Basso justificou
sua ausência. A coordenadora iniciou a reunião com os comunicados, informando que
houve um adiamento na entrega dos dados do programa na plataforma Sucupira para
23/04/2021. A seguir, ela informou que com a readequação do sistema de distribuição de
bolsas da CAPES o programa foi contemplado com mais uma cota de bolsa, e solicitou aos
membros presentes da comissão de bolsas para agendar uma reunião de distribuição da
cota. O professor Rafael informou que não será possível alterar o nome do programa para
homenagear o professor Theo Guenter Kieckbusch, então ele e o professor Marlus
elaborarão outras estratégias para realizar a homenagem. Ficou decidido ainda que na
próxima segunda-feira (01/03/2021) de 10:00 às 11:00 será realizada uma apresentação dos
docentes do programa aos discentes ingressantes, para que os docentes se apresentem e
falem sobre suas linhas de pesquisa. O professor Rafael questionou o número de alunos
matriculados para ingresso em 2021, o que gerou uma discussão sobre o processo seletivo, 
após a qual decidiu-se que será aberta uma segunda chamada para matrícula. O próximo
assunto discutido foi a data de apresentação do professor visitante, sendo a proposta da
professora Grazielle data de 01 de março de 2021, que foi referendada por todos. O próximo
item foi a recondução da coordenação, a professora Grazielle destacou que precisa de um(a)
vice-coordenador(a). Nesse momento (14:30) o professor Marlus Pinheiro Rolemberg entrou
na reunião para apresentar a proposta de nomear o novo auditório do campus com o nome
do professor Theo Guenter Kieckbusch. Ele solicitou ao Colegiado que apresente uma
proposta à reitoria solicitando essa nomeação. Decidiu-se que o professor Rafael fará um
requerimento ao Colegiado para que seja realizada uma reunião extraordinária para decidir
qual será o encaminhamento. Após a saída do professor Marlus retomou-se a discussão
sobre a vice-coordenação do programa. Após as manifestações dos professores Rafael e Gian
decidiu-se que o professor Gian Paulo Giovanni Freschi será o vice-coordenador. Essa
decisão será encaminhada para a  COPG para emissão de portaria. A seguir a coordenadora
solicitou a inclusão de pauta de dois itens: em bloco dos processos de prorrogação de prazo
dos discentes e o pedido de Recredenciamento docente do professor Gian no PPGQ, o que
foi aprovado por unanimidade. A seguir, deu-se início aos itens de pauta com o item  Ata
da 54ª reunião ordinária, que foi aprovada por unanimidade. Em seguida apreciou-se
os Roteiros didáticos das disciplinas ofertadas em 2021/1 das seguintes
disciplinas: Cinética Aplicada e Reatores Químicos – EQ001, Termodinâmica Clássica de
Fluidos – EQ 003, Físico-química de interfaces - Tópicos Especiais 2 - EQ013, e Métodos
Matemáticos e Computacionais em Engenharia Química - EQ007, que foram aprovadas por
unanimidade. O professor Gian destacou a necessidade de revisão das disciplinas, no que
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foi apoiado pelos demais. Em seguida deu-se início a apreciação do item Situação do
discente Frederico de Oliveira Silva: após apresentação da professora Grazielle decidiu-se
que o discente será desligado na data de 27/08/2020, o que foi aprovado por unanimidade.
Em seguida apresentou-se a Situação do discente Ruanyto Willy Correia, que foi desligado
por unanimidade de acordo com o artigo 33º do Regimento Geral. Apreciou-se ainda
a Situação do discente Carlos Alberto Massini Tesser desligado a partir de 27/08/2020 por
não ter realizado a rematrícula. Foram aprovadas as Solicitações de matrícula fora do prazo
dos seguintes discentes: Isabella Medeiros de Araújo,  Thales Eduardo Silva Martins  e
Patrick Assis dos Santos. O próximo de pauta foi o Pedido de recredenciamento- Roberto
Bertholdo - processo 23087.002335/2021-98, que será encaminhado para relatoria pelo
professor Rafael Firmani Perna. O processo do Pedido de credenciamento - Rafaela Cristina
Sanfelice - processo 23087.001180/2021-72 será analisado pelo professor Rodrigo Corrêa
Basso.  Colocou-se em pauta o item Recredenciamento docente do professor Gian no
PPGQ. O professor Rafael se manifestou favorável já que o professor atende aos dois
programas em critério de publicação, no que foi apoiado pelos demais. O professor Gian se
absteve. O próximo item  a ser apreciado foi a Regularização - Orientação e coorientação -
Mateus Galvão Prata - processo 23087.002246/2021-41. Após exposição do professor Rafael
sobre a situação, na qual houve inversão da orientação do discente sem comunicação oficial
à coordenação, a regularização da orientação foi aprovada por unanimidade com abstenção
do professor Rafael.  Em seguida apreciou-se o item Acompanhamento da discente
Alejandra Daniela Tirado Muñoz - processo 23087.001982/2021-82, analisando-se o
parecer da orientadora da discente, professora Grazielle Santos Silva Andrade. O parecer foi
homologado por unanimidade. A seguir apreciou-se a Solicitação de prorrogação de prazo
para a defesa - Celso Ferreira Félix- processo 23087.001539/2021-10, que foi aprovada por
unanimidade. Em seguida apreciou-se os demais pedidos de prorrogação de prazo. O
primeiro processo foi o do discente Thales Eduardo Martins Silva, o qual devolveu-se para
adequação do cronograma de atividades, ajustando para o prazo máximo de seis meses. O
próximo processo de prorrogação de prazo por seis meses foi o do discente Renê Arriero
Shinma, aprovado por unanimidade. Em seguida apreciou-se o processo da discente Isis
Junqueira Furlan Guimarães, que foi retirado de pauta para adequações no cronograma. O
próximo processo foi o da discente Beatriz Menossi Ribeiro, aprovado por unanimidade. O
pedido de prorrogação de prazo da discente Isabella Medeiros Araújo foi devolvido para 
substituição do histórico. O pedido de prorrogação de prazo do discente José Pedro Zanetti
Prado foi aprovado por unanimidade. Decidiu-se ainda que será realizada uma reunião
extraordinária no dia 09 de março de 2021 para apreciação dos demais pedidos de
prorrogação e dos pedidos que exigiram correções. O professor Gian destacou a necessidade
de realizar uma reunião com todos os docentes do programa ainda esse ano, no que foi
apoiado pela coordenação.  Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidenta deu por
encerrada a reunião às 16:06, 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 15:55, 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 Roberto Bertholdo, Professor do
Magistério Superior, em 22/04/2021, às 18:39, 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 Gian Paulo Giovanni Freschi, Professor
do Magistério Superior, em 23/04/2021, às 07:47, 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 12:58, 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 0469501 e o código CRC 9FC26B4B.

Referência: Processo nº 23087.002632/2021-33 SEI nº 0469501
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