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ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE SÃO PAULO - 22.11.2017 

Aos vinte e dois dias 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 06 da Unidade 

Antonio Doll, tendo o Vice Coordenador do Programa, Prof. Dr. Rogério Vieira, 

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, Rafael 

Maurício Matricarde Falleiro, Rogério de Almeida Vieira, Igor Tadeu Lazzarotto 

Brezolin e Priscila Carvalho Veggi. O Prof. Rogério abriu a reunião e iniciaram-

se as apresentações dos seguintes itens: Ordem do dia. 1) Votação para 

novos membros suplentes da Comissão de Ensino do PPG-EQ 

(professores inscritos Priscilla Carvalho Veggi e Igor Tadeu Lazzarotto 

Bresolin). O Prof. Rogério apresentou os candidatos às duas vagas de 

suplente da comissão de ensino do PPG-EQ e abriu a votação sendo 

aprovados os dois nomes por unanimidade. 2) Discussão e aprovação do 

edital de aluno especial. O Prof. Rogério apresentou o documento na versão 

que havia sido enviada a todos na convocação da reunião. A Profa. Mariana 

havia enviado algumas sugestões de modificação do edital que foram 

verificadas novamente e modificadas, após sugestões e discussão de todos o 

edital foi aprovado por unanimidade. 3) Discussão e aprovação do 

Formulário para aluno especial. O Prof. Rogério apresentou o formulário de 

inscrição para aluno especial. Foi sugerido pela Profa. Mariana que fosse 

retirada a necessidade de colocar informações sobre mestrado e doutorado. 

Todos discutiram sobre o tema sem chegar a uma conclusão. O Prof. Rogério 

colocou em votação se o formulário seria aprovado como estava ou com a 

modificação proposta pela Profa. Mariana. Sendo aprovado por unanimidade 

para ficar como estava. 4) Definição e Aprovação dos Critérios de Avaliação 

do Processo Seletivo Aluno Regular PPG-EQ 2018. O Prof. Rogério 

apresentou a planilha enviada a todos e apresentou também uma sugestão de 

critérios usados na Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. O Prof. 

Igor, que ficou responsável por alimentar a planilha com os dados dos 

candidatos e os resultados das provas, apresentou uma sugestão de avaliação 

com um critério global para os critérios produção e experiência profissional, 

visto que muitos candidatos não enviaram toda documentação comprobatória 

necessária, conforme explicitado no edital. Seguindo este critério, todos os 

candidatos classificados pelas provas específica e de inglês foram aprovados. 

Todos discutiram sobre os critérios de avaliação e concordaram que no futuro 

com o edital melhor redigido um novo critério poderá ser adotado, sendo assim 

foi aprovado por unanimidade o critério apresentado pelo Prof. Igor. Foi 

solicitado uma inclusão de pauta pelo Prof. Eliezer. 5) Definição das 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
Campus Diadema 

 

 

disciplinas na grade horária. O Prof. Eliezer colocou a necessidade de definir 

as disciplinas na grade horária já aprovada já que a grade horária da 

graduação já foi definida. Foram avaliados os horários disponíveis dos 

professores que irão ministrar as aulas na PPG-EQ no primeiro semestre de 

2018. Sendo assim as possibilidades foram: Segunda-feira (18h30 as 22h)- 

Metodologia Científica, terça-feira (18h30 as 22h) - Métodos Matemáticos e 

Computacionais Aplicados à Engenharia Química, quarta-feira (14h as 17h30) 

– Fenômenos de Transporte ou Termodinâmica da Engenharia Química, 

Quinta-feira (18h30 as 22h) – Cinética Aplicada e Reatores Químicos, Sexta-

feira (14h as 17h30) – Termodinâmica da Engenharia Química ou Fenômenos 

de Transporte. Esta configuração foi aprovada por unanimidade para consulta 

aos professores envolvidos. 5) Próxima Reunião Ordinária. Ocorrerá em 

07/12/2017. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pelo Prof. 

Rogério, que lavrou esta ata que, após aprovada, será assinada por todos os 

professores do programa que estiveram presentes. 
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