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ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM ENGENHARIA QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

- 05.10.2017 

Aos cinco dias do mês de Outubro de dois mil e dezessete reuniram-se os 

professores do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química (PPG-

EQ) da Universidade Federal de São Paulo, às 10h00, na sala 2 da unidade 

Antonio Doll de Moraes, tendo o Coordenador do Programa, Prof. Dr. Eliezer 

Ladeia Gomes, presidido a reunião. Conforme lista de presença, estiveram 

presentes os seguintes professores do CEPPG-EQ: Eliezer Ladeia Gomes, 

Katia Ribeiro, Mariana Agostini de Moraes e Milene Costa Codolo. O Prof. 

Eliezer abriu a reunião e iniciaram-se as apresentações dos seguintes 

informes: 1) Aprovação calendário modificado e horários. Foi apresentado o 

calendário modificado e horários de oferecimento das disciplinas que foi 

aprovado ad referendum (seguem anexos). Houve modificação da data de 

lançamento do edital de aluno especial para 04/12/17 e modificação do número 

de semanas de aulas de 15 para 17 semanas. A profa. Mariana comentou 

sobre o interesse dos alunos da graduação em se inscrever como aluno 

especial, que no edital tem que existir um modo de comprovar que os alunos 

finalizarão o curso em 1 ano, ou criar outro procedimento de trava. Romilda 

sugeriu que o edital tem que contemplar alunos oriundos de qualquer lugar. 2) 

Informes da Pró-Reitoria (PROPGPq). A profa. Mariana questionou sobre 

verba RTI, em como ela é distribuída entre os docentes que possuem projeto. 

Também questionou sobre as informações de lançamento de edital que não 

chegam no nosso grupo. Sugeriu fazer um levantamento sobre a avaliação 

CAPES de quando deve ser entregue a avaliação anual (relatório), se no final 

de cada ano ou outra data. 3) Informes da CPP-Diadema. A câmara de pôs 

graduação comunicou que irá decidir como será a distribuição da verba RTI. 4) 

Andamento do processo seletivo. O prof. Eliezer solicitou aos professores 

verificarem junto aos alunos que estão interessados em entrar como especial 

se não podem mesmo se matricular como regular. 5) Bolsas para o Programa. 

Foi decidido na reunião que o prof. Eliezer, na próxima reunião da CPP, deverá 

levar a solicitação de 10 bolsas institucionais, que podem vir da distribuição das 

bolsas remanescentes de outros programas, informando que a inscrição só 

termina dia 23/10. 6) Alteração e justificativa da atribuição dos docentes 

que ministrarão as disciplinas no 1o semestre de 2108. Foi sugerido na 

reunião do dia 11/09/17 e aprovado nesta reunião: Fenômenos de transporte: 

Milene e Matheus; Cinética Aplicada e Reatores Químicos: Eliezer e Romilda; 

Métodos Matemáticos: Viktor e Rogério Vieira; Metodologia científica: Mariana 

e Rafael Andrade; Termodinâmica da EQ: Rafael Falleiro e Priscila. Ordem do 

dia: 1) Eleição do membro da comissão de ensino para participar da CPP. 

Foi aprovado por unanimidade a profa. Katia como titular e o prof. José Ermírio 

como suplente. Deve ser enviado um memorando a CPP com esta informação 

e a solicitação da inclusão dos e-mails dos docentes na convocação. 2) 
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Definição das disciplinas na grade. A definição das disciplinas nos horários 

da grade será definida após a atribuição didática da graduação, ficando para 

próxima reunião dia 01/11. Será divulgado os horários das disciplinas e o nome 

das disciplinas oferecidas no primeiros semestre de 2018. 3) Definir critérios 

de concessão de bolsa. Os critérios apresentados foram aprovados por 

unanimidade, sendo as bolsas atribuídas aos alunos por ordem de 

classificação no processo seletivo. 4) Aprovação das atas. Devido as atas não 

terem sido lidas por todos os membros ficarão para serem aprovadas na 

próxima reunião. Inclusão de pauta pela profa. Mariana: 5) Definir uma lista 

para revezamento do preparo das Atas pelos membros titulares e 

suplentes da comissão. Ficou definido que a Ata do dia 05/10 será elaborada 

por Eliezer com ajuda da Katia e na próxima reunião uma lista de revezamento 

será apresentada e votada. 6) Definição do titular que ficará no lugar do 

professor Classius que renunciou ao cargo na CEPPG-EQ. De acordo com 

o regimento a profa. Cristiana assume automaticamente como primeira 

suplente. O Eliezer informou que a profa. Cristiana manifestou que não pode 

assumir e o prof. Rafael Falleiro será informado para definir se poderá assumir 

a vaga de titular e as vagas para suplente devem ser colocadas em eleição. 7) 

Definir novo responsável pelo GT de elaboração das provas. Foi discutido 

e será apresentado ao prof. Rafael Falleiro, caso este assuma a posição de 

titular na comissão, a demanda para o Gt de elaboração das provas que pode 

conter docentes permanentes e titulares. Ficou marcado para o dia 25/10 as 

13h a reunião entre os membros da comissão para avaliação e deferimento das 

inscrições no processo seletivo. 8) Próxima Reunião. Ocorrerá em 

01/11/2017. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pelo Prof. 

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

aprovada, será assinada por todos os membros da CEPPG-EQ que estiveram 

presentes. 
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Milene Costa Codolo. 


