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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 1 

EM ENGENHARIA QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 2 

- 30.03.2017 3 

Aos trinta dias do mês de março de dois mil e dezessete reuniram-se os 4 

professores do curso de Engenharia Química da Universidade Federal de São 5 

Paulo para dar início às atividades administrativas do Programa de Pós-6 

Graduação em Engenharia Química, tendo o Coordenador do Programa, Prof. 7 

Dr. Eliezer Ladeia Gomes, presidido a reunião. Conforme lista de presença, 8 

estiveram presentes os seguintes professores do Departamento de Engenharia 9 

Química, incluindo professores permanentes e colaboradores do programa de 10 

pós-graduação: Bruno Faccini Santoro, Carlos Alexandre Moreira da Silva, 11 

Christiane de Arruda Rodrigues, Classius Ferreira da Silva, Cristiane Reis 12 

Martins, Eliezer Ladeia Gomes, Fabiana Perrechil Bonsanto, Iara Rocha 13 

Antunes Pereira Bresolin, Igor Tadeu Lazzarotto Bresolin, José Ermírio Ferreira 14 

de Moraes, José Plácido, Kátia Ribeiro, Luciana Yumi Akisawa Silva, Mariana 15 

Agostini de Moraes, Matheus Boeira Braga, Milene Costa Codolo, Rafael 16 

Maurício Matricarde Falleiro, Rafael Ramos de Andrade, Ricardo Freitas F. 17 

Pontes, Rogério de Almeida Vieira, Roque Machado de Senna, Sania Maria de 18 

Lima, Viktor O. Cárdenas Concha, Werner Siegfried Hanish. O Prof. Eliezer 19 

abriu a reunião e iniciaram-se as apresentações dos seguintes informes: 1) 20 

Sobre atribuição de secretária para o PPG-EQ e o assento do 21 

Coordenador do PPG-EQ na CPP. O Prof. Eliezer informou que ainda não foi 22 

designada uma secretária para o programa pela Câmara de Pós-Graduação de 23 

Diadema (CPP). Afirmou que é muito importante esta definição, pois aquela 24 

que for designada deve estar bem informada sobre nosso programa, além de 25 

desenvolver as atividades burocráticas e o contato com os futuros alunos. O 26 

Prof. Eliezer afirmou também que será verificado com a nova coordenadora da 27 

Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa da UNIFESP-Diadema o assento do 28 

coordenador nesta instância. 2) Credenciamento de novos professores no 29 

programa: o Prof. Eliezer informou que os professores do curso de Engenharia 30 

Química não credenciados que passaram a fazer parte do quadro da UNIFESP 31 

e não fizeram parte do processo de criação do PPG-EQ podem submeter à 32 

Comissão de Ensino da PPGEQ (CEPG) a sua candidatura. No entanto, o 33 

pedido passará por uma avaliação do mérito pela Comissão de Ensino 34 

(CEPPG-EQ) como descrito no Regimento da PPG-EQ. Caso aprovada, a 35 

solicitação passará para a Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa (CPP-36 

Diadema) e Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (CPGPq-UNIFESP), e 37 

esta última utilizará os critérios UNIFESP/CAPES para aprovação e 38 

credenciamento final; caso aprovado, o credenciado será efetivado como 39 

membro permanente ou colaborador no primeiro dia de funcionamento do 40 

PPG-EQ em 2018. Mais detalhes sobre estes procedimentos serão 41 

esclarecidos em reunião com a Pró-Reitoria (12/04/2017). A Profa. Christiane 42 

de Arruda Rodrigues sugeriu utilizar o procedimento empregado no Programa 43 
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de Ciência e Engenharia de Materiais (PPG-ECM, UNIFESP): o docente que 44 

deseja se credenciar tem como condição já ter um aluno para orientação que 45 

foi aprovado no processo seletivo do programa. A aprovação desta orientação é 46 

submetida inicialmente à Comissão de Ensino, e o professor poderá orientar o 47 

aluno pontualmente. O professor, tendo sido aprovado nas devidas instâncias, 48 

só é credenciado e seus dados inseridos na Plataforma Sucupira quando o 49 

aluno se tornar regular e apresentar uma publicação no programa. A Profa. 50 

Christiane apresentou sua preocupação sobre o credenciamento e a 51 

manutenção do número de artigos publicados antes do programa entrar em 52 

fluxo contínuo. Afirmou que os alunos que desenvolvem TCC (Trabalho de 53 

Conclusão de Curso) e IC (Iniciação Científica) na graduação da Engenharia 54 

Química e outros cursos são importantes pois possibilitam publicações de 55 

artigos antes de ter alunos de pós-graduação com trabalhos concluídos e que é 56 

mais importante ainda conseguir bolsas de IC junto aos órgãos de fomento. 57 

Algumas questões foram levantadas entre os professores: a) se o coorientador 58 

é reconhecido na Capes; b) como ficam as orientações múltiplas de um só 59 

aluno junto à Capes; c)  como fica a pontuação no sucupira quando da dois 60 

professores do programa publicam juntos. O Prof. Eliezer buscará as respostas 61 

junto a estas instâncias e trará para o PPG-EQ assim que possível e afirmou 62 

que o Regimento do PPG-EQ e a Pró-Reitoria de Pós-graduação auxiliarão a 63 

responder estes questionamentos. 3. Site da PPG-EQ. O Prof. Eliezer informou 64 

que o site do PPG-EQ está em fase final de elaboração e necessita da ajuda 65 

do auxílio dos professores para a sua devida finalização. O site encontra-se em  66 

https://sites.google.com/site/unifespppgeq/ e será transferido para um servidor 67 

da UNIFESP em breve. O Prof. Dr. Rogério de Almeida Vieira, vice-68 

coordenador do PPG-EQ desenvolveu o site e informou que o site do programa 69 

esté sendo montado baseado nos já existentes dos programas da UNIFESP e 70 

que o espaço para sua alocação já está sendo discutido o Prof. Flamínio. O 71 

Prof. Eliezer solicitou aos presentes que encaminhassem sugestões e 72 

correções ao Prof. Rogério e que as atualizações fossem feitas pelos 73 

professores do CEPPG-EQ. 4. Prazos e andamento da instalação do 74 

Programa.  O Coordenador informou que participará de uma reunião 75 

juntamente com o Vice-coordenador no dia 12/04/2017 na Pró-reitoria de Pós-76 

Graduação com o Sr. Juliano Simões, responsável pelo encaminhamento da 77 

instalação do programa para esclarecimento de dúvidas e para continuar a dar 78 

andamento aos documentos e procedimentos devidos. Segundo o Sr. Juliano 79 

as atividades só poderão se iniciar com a instalação da Comissão de Ensino 80 

(CEPPG-EQ), após a 1ª reunião do PPG-EQ e o envio da ata desta reunião e 81 

do formulário de cadastro de novo programa. Informou também que o 82 

cadastramento dos professores na Plataforma Sucupira realizado no momento 83 

da submissão da APCN deve ser complementada. Nesta reunião o Sr. Juliano 84 

informará das possibilidades e do número de bolsas CAPES que podem ser 85 

atribuídas ao PPG-EQ. 5. Currículo Lattes. O Coordenador informou sobre a 86 

importância da manutenção dos currículos Lattes atualizados pelos professores 87 
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pois dados serão constantemente tomados para relatórios da CAPES. 6. 88 

Recredenciamento do PPGEQ. O Prof. Eliezer informou que no final de 2021 89 

o PPG-EQ será submetido a recredenciamento. A cada 4 anos será solicitado 90 

um relatório pela CAPES verificando o andamento do programa e sua 91 

evolução. O Coordenador informou que o recredenciamento do programa e sua 92 

nota dependem de vários fatores, entre eles os mais importantes são: a) 93 

produção científica condizente com o número de docentes: Número de 94 

publicações /docente; b) formação de grupos de pesquisa entre os professores 95 

do programa (integração do corpo docente) e como descrito na proposta da 96 

APCN; c) Docentes com baixa produção poderão ser descredenciados. O 97 

professor informou que a média de publicações em Engenharia Química (Brasil 98 

– Engenharias II) varia entre 3 e 4 artigos / docente / quadriênio (artigos A1, A2 99 

e B1 em revistas da Engenharias II). Ordem do dia: 1. Eleição da Comissão 100 

de Ensino de Pós-Graduação. O Prof. Eliezer descreveu a constituição da 101 

Comissão de Ensino segundo o Regimento do PPG-EQ: é constituída 102 

obrigatoriamente por 5 conselheiros titulares (Coordenador e Vice-Coordenador 103 

e mais 3 professores permanentes) e 5 conselheiros suplentes (professores 104 

permanentes). O mandato é de 3 anos. Todos os professores do PPGEQ 105 

devem votar. Deve-se esclarecer que há ainda 1 representante discente e 1 106 

funcionário (secretária), mas como o programa está em seu início ainda não 107 

terá esta representação. 1ª Eleição: Coordenador e Vice-Coordenador do 108 

Programa foram previamente definidos para a submissão do processo na 109 

CAPES (Coordenador: Prof. Dr. Eliezer L. Gomes; Vice-Coordenador: Rogério 110 

de A. Vieira). Os candidatos que se inscreveram para as 3 vagas 111 

remanescentes de membros titulares e 5 professores suplentes da CEPPG-EQ: 112 

Profa. Dra. Fabiana B. Perrechil, Profa. Dra. Katia Ribeiro, Prof. Dr. Classius 113 

Ferreira da Silva, Prof. Dr. José Ermírio Ferreira de Moraes, Profa. Dra. 114 

Cristiana Maria Pedroso Yoshida, Prof. Dr. Rafael Mauricio Matricarde Falleiro, 115 

Profa. Dra. Milene Costa Codolo, Profa. Dra. Mariana Agostini de Moraes e 116 

Profa. Dra. Katia Ribeiro. Após eleição por aclamação foram definidos como 117 

membros titulares: Prof. Dr. Classius Ferreira da Silva, Profa. Dra. Katia 118 

Ribeiro e Prof. Dr. José Ermírio Ferreira de Moraes; os suplentes: (1) 119 

Profa. Dra. Cristiana Maria Pedroso Yoshida, (2) Prof. Dr. Rafael Mauricio 120 

Matricarde Falleiro, (3) Profa. Dra. Fabiana B. Perrechil, (4) Profa. Dra. 121 

Milene Costa Codolo e (5) Profa. Dra. Mariana Agostini de Moraes, sendo 122 

eleitos nesta ordem por unanimidade. É importante ressaltar que apesar da 123 

presença de professores não pertencentes ao programa, a votação ocorreu 124 

entre professores permanentes e colaboradores. 2. Disciplinas a serem 125 

oferecidas no 1o semestre de 2018. Com relação ao oferecimento das 126 

disciplinas no 1º e 2º  semestres de 2018, o Prof. Eliezer realizou uma consulta 127 

com os docentes com as opções: a) oferecimento das disciplinas obrigatórias e 128 

eletivas nos 2 semestres; b) oferecimento de todas as disciplinas obrigatórias 129 

no primeiro semestre; c) oferecimento das disciplinas obrigatórias nos 2 130 

semestres. Após a discussão a votação foi equilibrada e a opção b) 131 
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(oferecimento de todas as disciplinas obrigatórias no primeiro semestre), 132 

com 5 votos será seguida. No entanto, a disponibilização de salas pelo campus 133 

para estas disciplinas ainda poderá interferir nesta decisão. Com relação aos 134 

docentes que assumirão as disciplinas foi discutido e decidido que ainda não é 135 

o momento para atribuições pois ainda não se conhecem as atribuições das 136 

UCs da graduação para o primeiro semestre de 2018. O Prof. Eliezer 137 

apresentou a ementa e os professores responsáveis por cada disciplina 138 

obrigatória do PPG-EQ. 3. Concurso do logo do PPG-EQ. O concurso para a 139 

elaboração do logo do PPG-EQ foi lançado em março de 2017. As submissões 140 

dos logos foram prorrogadas até 21/04/2017. Os logos serão submetidos à 141 

apreciação via e-mail a todos os professores e no dia 27/04/2017 será 142 

divulgado o resultado. 4. Próximas Reuniões. Serão divulgadas no site da 143 

PPGEQ. Em abril a reunião ocorrerá em 28/04/2017 (sexta-feira), 10hs, local a 144 

definir. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pelo Prof. Eliezer, 145 

que juntamente com a Profa. Kátia Ribeiro, lavraram esta ata que, após 146 

aprovada, será assinada por todos os professores permanentes e 147 

colaboradores que estiveram presentes. 148 

 149 
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