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ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM ENGENHARIA QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

- 01.11.2017 

Ao primeiro dia do mês de novembro 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 14h00, na sala 03 da Unidade 

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

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

presentes os seguintes professores: Eliezer Ladeia Gomes, José Ermírio 

Ferreira de Moraes, Katia Ribeiro, Mariana Agostini de Moraes, Milene Costa 

Codolo, Priscilla Carvalho Veggi, Rafael Maurício Matricarde Falleiro e Rogério 

de Almeida Vieira. O Prof. Eliezer abriu a reunião e iniciaram-se as 

apresentações dos informes. 1)  Informes da Pró-Reitoria (PROPGPq). O 

Prof. Eliezer informou que esteve presente na última reunião da PROPGPq e 

relatou os seguintes informes: (1a) foi ressaltada a importância da participação 

dos alunos pós-graduandos e pós-doutores nos eventos da UNIFESP, (1b) foi 

comunicado o reconhecimento, pela CAPES, do curso de pós-graduação em 

Engenharia Química da UNIFESP, (1c) o Prof. Jerônimo (PROPGPq) ficou 

como responsável para dar suporte técnico aos programas novos e já 

existentes, além de auxiliar nos recursos com relação a notas e 

recredenciamentos, (1d) foi recebido um questionário de avaliação interna 

PROPGPq e a entrega deverá ser feita até 10/11/2017. O Prof. Eliezer pede o 

apoio dos docentes para o preenchimento desse referido questionário, (1e) A 

verba CAPES foi direcionada para determinadas prioridades: compras e 

manutenção, (1f) foi apresentado o novo coordenador da Câmara de Pós-

graduação do campus Guarulhos, (1g) em relação à homologação de teses e 

dissertações, foi informado que ocorreu uma mudança de título de Mestre no 

curso de Pós-Graduação em Análise Ambiental Integrada. O aluno formado 

pelo curso passará a ter o título de Mestre em Ciências (a denominação 

anterior era Mestre em Análise Ambiental Integrada), (1h) os prazos para a 

submissão dos pedidos de verba RTI FAPESP são os seguintes: até o dia 

30/11/2017 (RTI FAPESP - 2014) e até o dia 31/01/2018 (RTI FAPESP - 2015). 

Em relação ao RTI FAPESP - 2017, o Prof. Eliezer informou que o prazo para a 

submissão era até o dia 30/10/2017 e que o PPG-EQ submeteu o referido 

pleito dentro do prazo, (1i) foi realizada uma discussão sobre biotério da 

UNIFESP campus Diadema, da sua importância e dos problemas enfrentados, 

(1j) foi apresentado um novo APCN, denominado “Tecnologias do Mar” no 

Instituto do Mar da UNIFESP campus Baixada Santista, que foi devidamente 

aprovado; 2) Informes CPP – Diadema (17/10/2017). O Prof. Eliezer informou 

que esteve presente na última reunião da CPP da UNIFESP campus Diadema 

e relatou os seguintes informes: (2a) ocorreu a visita do Prof. Paulo Schor 

(porta-voz da PROPGPq) que discutiu sobre diferentes assuntos de interesse, 

a saber: (i) a PROPGPq deseja que ocorra uma integração dos grupos de 
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pesquisa e união de linhas de pesquisa, visando a realização de trabalhos em 

conjunto; (ii) o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da UNIFESP está em 

operação para o desenvolvimento tecnológico e está sendo montada uma 

incubadora virtual. O Prof. Eliezer comenta que a UNIFESP não possui uma 

incubadora real, como outras instituições como a UNICAMP, a UFSCar e a 

USP, entre outras; (iii) na reunião do CONSU foi aprovada a regulamentação 

de Centros Multiusuários, envolvendo a prestação de serviços internos e 

externos para a realização de análises laboratoriais diversas. Os recursos 

serão gerenciados pela FAP-UNIFESP, havendo flexibilização da pró-reitoria de 

pesquisa e reitoria para esse tipo de atuação de prestação de serviços. A Profa. 

Kátia pergunta se a partir de agora os docentes terão que pagar para a 

realização de análises. O Prof. Eliezer confirma essa informação, mas não será 

de forma imediata. Ademais, o Prof. Eliezer ressalta que caso o docente tenha 

algum projeto com recursos gerenciados pela FAP, o pesquisador poderá usar 

uma parcela para o pagamento de análises de seu interesse. O Prof. Eliezer 

reforça que, tanto para serviços internos, como para externos, as análises 

serão cobradas e que os docentes devem se preparar para essa nova 

realidade; (iv) a reitoria e a PROPGPq estão exigindo a atualização das 

informações dos grupos de pesquisa cadastrados no CNPq; a PROPGPq 

realizou um questionamento sobre o que é pós-graduação e o que é pesquisa, 

discutindo sobre a possibilidade da realização de pesquisa fora do contexto da 

pós-graduação, sendo uma atividade desejável pela PROPGPq; (v) a 

PROPGPq está interessada em promover a integração entre empresas e a 

UNIFESP. O Prof. Eliezer informa que a PROPGPq tem informações de que a 

Petrobras tem interesse no desenvolvimento de projetos com a UNIFESP e que 

buscará mais informações sobre esse assunto; (2b) o Prof. Flamínio realizou 

uma apresentação de um projeto concluído de comunicação. O projeto 

consistiu na elaboração de uma ferramenta computacional de levantamento e 

tratamento de dados disponíveis na base de dados do CNPq, sendo muito útil 

para a pós-graduação, facilitando a elaboração de relatórios da CAPES, 

envolvendo a análise do perfil dos docentes e das áreas de pesquisa dos 

docentes da UNIFESP. Atualmente, o software é gerenciado pelo setor de TI da 

UNIFESP, sendo executado regularmente, proporcionando uma atualização 

periódica das informações dos docentes da UNIFESP. Dessa forma, reforça-se 

a importância da atualização constante do curriculum Lattes dos docentes da 

instituição. Os resultados do programa podem ser acessados no endereço: 

http://www.projetozero/x/campus. Futuramente, o site definitivo será passado 

aos coordenadores dos programas de pós-graduação da UNIFESP; (2c) 

Informes do NIT. O Prof. Eliezer informa que o representante do NIT no campus 

Diadema é o Prof. Celso Molina e que o Comitê Técnico é formado por 15 

membros, sendo 5 membros do DEQ: Profa. Cristiane Reis, Profa. Christiane 

Arruda, Prof. Bruno Santoro, Prof. Werner Hanish e Prof. Classius F. da Silva; 

(2d) foram discutidos problemas em relação ao recredenciamento do Programa 

de Biologia-Química, envolvendo exigências consideradas extremas e o corte 
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de artigos nível mínimo A2. Nesse contexto, foram questionadas as regras da 

CAPES para a referida área, pois esse tipo de problema pode ocorrer em 

outros programas. Além disso, outro problema discutido foi a queda das notas 

verificadas nos programas da UNIFESP. O Prof. Eliezer aconselha que os 

docentes do PPG-EQ publiquem pelo menos um artigo por ano; (2e) foram 

aprovadas saídas de alguns docentes para a realização de pós-doutoramentos, 

a homologação de bancas de concurso para livre docência, como o caso da 

Profa. Simone Miraglia e a alteração do regimento do programa PECMA; (2f) 

em relação à solicitação de secretária para o PPG-EQ, a mesma atuará no 

programa somente a partir do início das atividades acadêmicas. Nesse 

contexto, foi solicitado ao PPG-EQ o envio das datas das reuniões de 2018 e a 

grade horária 2018; (2g) em relação à solicitação de bolsas para o PPG-EQ, a 

CPP informou que deu apoio ao pedido junto à PROPGPq;  (2h) foram 

discutidos os processos FINEP sobre o RMN e Metaboloma, sendo debatido 

sobre quais questões deveriam ser decididas pela CPP e pela CPEF. Após 

discussão, decidiu-se que a CPP discutirá sobre a aplicação de verba no 

campus e a CPEF resolverá sobre problemas de espaço físico relacionados 

aos projetos; (2i) em relação ao RTI FAPESP - 2016, discutiu-se sobre a 

destinação da verba, no valor de R$ 195.000,00, com prazo de submissão de 

pedidos até 30/10/2017. Destacou-se a necessidades de um gerador para 

biotério e um freezer -80°C. As propostas deveriam ser encaminhadas para a 

CPP até o dia 24/10/2017 e discutidas em uma reunião extraordinária 

agendada para o dia 26/10/2017. O Prof. Eliezer informou que, nesse caso 

específico, o PPG-EQ não poderia realizar nenhum pedido, pois o programa 

começará suas atividades acadêmicas apenas em 2018 e a verba é de 2016. 

Entretanto, foi informado que havia a possibilidade de verba emergencial da 

Reitoria. A divisão desses recursos foi encaminhada por email pela CPP para 

os coordenadores dos programas, conforme pode ser visto no Anexo 1; 3) 

Processo do seletivo do PPG-EQ para aluno regular. O Prof. Eliezer 

informou que, até o início da reunião do PPG-EQ do dia 01/11/2017, foram 

contabilizadas 10 (dez) inscrições; 4. Bolsas para o Programa. O Prof. Elizer 

informou que, até o presente momento, o PPG-EQ tem 2 (duas) bolsas da 

CAPES. Em relação à solicitação do pedido de 10 (dez) bolsas adicionais, a 

PROPGPq informou que não há bolsas disponíveis, conforme pode ser 

verificado no Anexo 2. O Prof. Eliezer informou que também falou diretamente 

com o Prof. Ésper (PROPGPq) sobre essa questão. Ordem do dia. 1) 

Aprovação das atas (2ª, 3ª e 5ª reuniões). As atas foram aprovadas e 

assinadas; 2) Análise de inscrições para deferimento. O Prof. Eliezer 

apresentou as documentações de todos os candidatos inscritos, até o presente 

momento, e iniciou, imediatamente, o processo de análise dos documentos 

com o auxílio dos docentes presentes. Ao final do processo de análise, todas 

as inscrições foram deferidas. Ademais, baseado nas documentações 

submetidas, verificou-se quais candidatos deverão realizar a prova de língua 

inglesa (8 candidatos) e aqueles que estão dispensados (2 candidatos) por 
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terem apresentado um certificado de proficiência em língua inglesa, porém 

seguindo a regulamentação apresentada no edital de inscrição. Em relação a 

essa questão específica, o Prof. Eliezer alertou que no próximo edital as 

questões relativas ao certificado de proficiência devem estar melhor 

detalhadas. Finalizado o processo de análise, o Prof. Eliezer informou que 

todos os resultados serão divulgados no site do PPG-EQ; 3. Comissão de 

Avaliação. (3a) O Prof. Eliezer havia solicitado ao Prof. Rafael Falleiro que 

indicasse alguns docentes para a composição da Comissão de Avaliação, 

sendo sugeridos os seguintes integrantes: Prof. Rafael Falleiro, Prof. Igor 

Bresolin, Profa. Romilda Fernández e o Prof. Eliezer. A Comissão de Avaliação 

ficará responsável pela correção das provas e pela análise curricular dos 

candidatos. O Prof. Eliezer colocou em votação a composição da Comissão de 

Avaliação apresentada, sendo aprovada por unanimidade; (3b) foram 

apresentadas as provas de conhecimentos específicos, elaborada pelo Prof. 

Rafael Falleiro, e de língua inglesa, elaborada pelo Prof. Eliezer, juntamente 

com seus respectivos gabaritos, que serão aplicadas no processo seletivo para 

aluno regular do PPG-EQ. O Prof. Rafael fez uma breve apresentação da prova 

de conhecimentos específicos, que foi focada em balanço de massa. Após uma 

discussão sobre a versão inicial da prova apresentada, foram propostas 

algumas pequenas modificações e a versão final foi aprovada por unanimidade. 

Em seguida, o Prof. Eliezer apresentou a versão inicial da prova de língua 

inglesa, com foco em interpretação de texto. As questões propostas, 

juntamente com suas respectivas pontuações, foram discutidas. Ao final do 

processo de análise, os docentes propuseram que as questões fossem 

analisadas por cada integrante da Comissão de Ensino e as correções e/ou 

sugestões fossem enviadas por email para o Prof. Eliezer até o final do dia 

02/11/2017; (3c) o Prof. Eliezer apresentou uma proposta de critérios e 

pontuações para serem usados na etapa da análise curricular dos candidatos. 

Cada item da proposta foi discutido pela Comissão de Ensino, sendo propostos 

alguns ajustes. Em função da complexidade da referida questão, o Prof. Eliezer 

propõe que, após a aplicação das provas, a Comissão de Avaliação deve se 

reunir para continuar as discussões e elaborar a versão final dos critérios e 

pontuações para o processo de análise curricular. 4) Atribuição de atividades 

para análise no processo seletivo. Decidiu-se que as provas serão aplicadas 

pela Profa. Milene e pela Profa. Priscila. Em relação ao processo de correção 

das provas, foi decidido que a prova de língua inglesa será corrigida pelo Prof. 

Eliezer e a prova de conhecimentos específicos será corrigida pelo Prof. Rafael 

Falleiro. Em relação ao processo de análise curricular, decidiu-se que o mesmo 

será realizado pelos seguintes docentes: Prof. Igor Bresolin, Profa. Romilda e 

Profa. Kátia. 5) Discussão sobre disciplinas a serem ministradas e 

organização do ano letivo de 2018. O Prof. Eliezer informa que esse tópico 

deverá ser discutido na próxima reunião, pois a definição das disciplinas a 

serem oferecidas dependem do perfil dos alunos que serão aprovados; 6) 

Avaliação do Edital para Processo Seletivo para Aluno Especial. O Prof. 
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Eliezer apresentou o documento e foram verificadas e corrigidas algumas 

datas, outros pontos do edital como os documentos para inscrição, processo de 

seleção, divulgação dos resultados e validade dos resultados foram discutidos 

por todos e também modificados. Foi indicado pela profa. Mariana uma 

correção a ser feita no Anexo do edital, que também foi corrigido durante a 

reunião. O Prof. Rogério Vieira ficou de alterar no site o número do formulário 

de inscrição para aluno especial que passou a ser número zero, e ele também 

ficou de enviar a todos por e-mail este formulário para verificação antes da 

publicação. Como as modificações foram substanciais o Prof. Eliezer ficou de 

enviar a versão modificada para todos por e-mail para revisão e aprovação na 

próxima reunião. 7) Próxima reunião do PPG-EQ. Ficou agendada para o dia 

07/12/2017 (5ª-feira), às 14h. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 

encerrada pelo Prof. Eliezer. O Prof. José Ermírio lavrou esta ata que, após 

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

presentes. 
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Anexo 1. Email enviado pela Profa. Dra. Karen Spadari Ferreira, 
Coordenadora da Câmara de Pós-Graduação do Campus Diadema em 
relação à verba RTI-FAPESP.    
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Anexo 2. Email enviado pela Profa. Dra. Karen Spadari Ferreira, 
Coordenadora da Câmara de Pós-Graduação do Campus Diadema, em 
relação à solicitação de bolsas realizada pelo PPG-EQ.    

 


