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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 1 

EM ENGENHARIA QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 2 

- 12.05.2017 3 

Aos doze dias do mês de maio de dois mil e dezessete reuniram-se os 4 

professores da Comissão de Ensino do Programa de Pós-Graduação em 5 

Engenharia Química (CEPPG-EQ) da Universidade Federal de São Paulo, às 6 

10h00, na sala 16 do Complexo Didático da Unidade José Alencar, tendo o 7 

Coordenador do Programa, Prof. Dr. Eliezer Ladeia Gomes, presidido a 8 

reunião. Conforme lista de presença, estiveram presentes os seguintes 9 

professores do CEPPG-EQ: Classius Ferreira da Silva, Eliezer Ladeia Gomes, 10 

Fabiana Perrechil Bonsanto, José Ermírio Ferreira de Moraes, Kátia Ribeiro, 11 

Mariana Agostini de Moraes, Rogério de Almeida Vieira. O Prof. Eliezer abriu a 12 

reunião e iniciaram-se as apresentações dos seguintes informes: 1) Site do 13 

PPG-EQ. O site do programa está alocado provisoriamente no endereço 14 

http://20014493.91/PPGEQ. Na próxima reunião o site definitivo já será 15 

informado. O prof. Rogério Vieira apresentou o site online para os professores 16 

presentes e alguns pontos foram discutidos: a) os códigos de disciplinas devem 17 

ser definidos assim que possível; b) Foi sugerido que todos os professores do 18 

programa verifiquem o site para sanar dúvidas e indicar correções para o prof. 19 

Rogério Vieira. 2) Logo do PPG-EQ. O logo do programa foi escolhido pelos 20 

professores do curso de Engenharia Química, tendo a aluna Daniela Soria (5º 21 

ano EQ) vencido o concurso proposto. Este logo é apresentado no anexo desta 22 

ata em sua versão preto e branco. A aluna assinará um termo de concessão de 23 

direitos autorais que será entregue ao coordenador. 3) Prazos em andamento 24 

e instalação do programa. O prof. Eliezer passou os informes sobre a reunião 25 

na Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PROPGPq – UNIFESP) 26 

ocorrida em 05/04/2017 com o Sr. Juliano Siões (secretário da PROPGPq): a) 27 

os formulários e a ata da 1ª reunião são documentos primordiais para a 28 

instalação do programa: sendo assim o PPG-EQ já está reconhecido como um 29 

dos programas de pós-graduação pela pró-reitoria de pós-graduação; b) o Sr. 30 

Juliano informou que em 1º de junho, a CAPES, através da Plataforma 31 

Sucupira, fará uma coleta de dados de todos os programas; c) foi definido 32 

nesta reunião que as atividades didáticas do PPG-EQ devem ser iniciadas em 33 

05/03/2018; d) com relação a bolsas institucionais o Sr. Juliano informou que o 34 

PPG-EQ possivelmente receberá 2 bolsas CAPES, as quais devem ser 35 

solicitadas em novembro de 2017; e) As reuniões da PROPGPq ocorrem nas 36 

últimas 5as-feiras do mês e o coordenador deve participar; O prof. Eliezer, por 37 

sugestão do Sr. Juliano, recomendou que os professores se envolvam em 38 

projetos com as agências de fomento, com indústrias, ou outras fontes de 39 

financiamento de forma a conseguir bolsas de mestrado para os alunos 40 

ingressantes. Sugeriu-se que os docentes do programa submetam projetos em 41 

até 6 meses e discutiu-se que deve ser definido um prazo para os docentes do 42 

programa. 4) Nova composição da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e 43 

http://20014493.91/PPGEQ
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Pesquisa (PROPGPq). O prof. Eliezer participou de sua 1ª reunião como 44 

coordenador do PPG-EQ na PROPGPq no dia 27/04/2017 e trouxe os 45 

seguintes informes: a nova chapa da PROPGPq tomou posse nesta data; a 46 

composição informada foi a seguinte: Pró-reitor: Prof. Dr. Ésper Abrão 47 

Cavalheiro (indicação da Reitoria) – médico neurologista (UNIFESP – Vl. 48 

Clementino); Coordenadora de Pós-Graduação: Profa. Dra. Karina Ramalho 49 

Bortoluci - bióloga (UNIFESP – Vl. Clementino); Coordenador de 50 

Pesquisa: Prof. Dr. Paulo Schor – médico oftalmologista (UNIFESP – Vl. 51 

Clementino); Coordenador de Cientometria e Gestão da 52 

Informação: Me. Jerônimo Gerolin – psiquiatra e psicólogo (UNIFESP – Vl. 53 

Clementino); Coordenador de Programas e Projetos Internacionais: Prof. Dr. 54 

Daniel Campos de Carvalho – advogado (UNIFESP – Vl. Clementino); Pró-55 

Reitor Adjunto: Ruy Ribeiro de Campos Junior  - (UNIFESP – Vl. Clementino). 56 

Ordem do dia. 1) Ata da 1ª reunião.  O professor divulgou a ata da 1ª reunião 57 

do PPG-EQ que servirá como documento da implantação do programa. A ata 58 

foi aprovada com correções sugeridas e em seguida será enviada à PROPGPq 59 

(Sr. Juliano). 2) Proposta de calendário de reuniões da PPG-EQ. O prof. 60 

Eliezer propôs um calendário de reuniões da CEPPG-EQ, que após discussão 61 

foram agendadadas da seguinte maneira: 01/06/17, 08/08/17, 04/09/17, 62 

05/10/17, 01/11/17, 08/12/17 e 03/02/18. O calendário foi aprovado, sendo que 63 

todas as reuniões devem ocorrer às 14h00. 3) Calendário acadêmico do 64 

PPG-EQ.  O prof. Eliezer apresentou um rascunho do calendário para os 65 

professores da comissão, baseado no calendário acadêmico do PPG-ECM 66 

UNIFESP. Sugeriu-se que dois professores montem o calendário de acordo 67 

com a CPP-Diadema e o apresentem para aprovação. Foram sugeridos os 68 

nomes das profas. Katia e Mariana para preparar calendário, sugestão acatada 69 

por todos. 4) Formação de GTs para andamento dos processos do PPG-70 

EQ.  O prof. Eliezer propôs a formação de outros GTs, os quais foram 71 

aprovados por unamidade:  a) Elaboração do Edital de inscrição e 72 

homologação – profs. José Ermírio e Eliezer; b) Elaboração das provas técnica 73 

e língua inglêsa – profs. Classius e outro prof. permanente que será indicado 74 

por este professor; c) Análise Curricular – profs. Rafael Falleiro, Milene e 75 

Cristiana (nomes foram indicados pela comissão e aguardam confirmação 76 

pelos professores); d) Divulgação da PPG-EQ – profs. Rogério Vieira, Classius 77 

e Igor (indicado). 5) Outros assuntos.  A CEPPG-EQ solicitou que se 78 

verificasse com mais cuidado a disponibilidade de salas para poder definir 79 

quantas disciplinas serão oferecidas no primeiro semestre de 2018. 6) Próxima 80 

Reunião. Ocorrerá em 01/06/2017. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 81 

encerrada pelo Prof. Eliezer, que juntamente com a Profa. Kátia Ribeiro, 82 

lavraram esta ata que, após aprovada, será assinada por todos os membros da 83 

CEPPG-EQ que estiveram presentes. 84 

  



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
 Campus Diadema  
 

 

 

Classius Ferreira da Silva 

 

Eliezer Ladeia Gomes 

 

Fabiana Perrechil Bonsanto 

 

 

 

 

 

José Ermírio Ferreira de Moraes  

 

Katia Ribeiro 

 

Mariana Agostini de Moraes 

 

Rogério de Almeida Vieira  

 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
 Campus Diadema  
 

 

ANEXO 

Logo do PPG-EQ aprovado pelos docentes do PPG-EQ 

1) Logo colorido 

 

2) Logo preto e branco 

 

 


