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ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM ENGENHARIA QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

- 15.02.2018 

Ao décimo quinto dia do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, 
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 Florestan Fernandes, tendo o Coordenador do Programa, Prof. 
Dr. Eliezer Ladeia Gomes, presidindo a reunião. Estiveram presentes os 
seguintes professores: Eliezer Ladeia Gomes, José Ermírio Ferreira de Moraes, 
Katia Ribeiro, Matheus Boeira Braga, Mariana Agostini de Moraes, Milene 
Costa Codolo, Priscilla Carvalho Veggi, Rafael Maurício Matricarde Falleiro, 
Rogério de Almeida Vieira e Viktor Oswaldo Cárdenas Concha. O Prof. Eliezer 
abriu a reunião e iniciaram-se as apresentações dos informes. 1)  Informe 
PROPGPq. O Prof. Eliezer informou que o Prof. Renato Janine Ribeiro está 
sendo contratado como professor visitante e ajudará nas avaliações dos 
Programas de Pós-Graduação da UNIFESP, bem como, vai ajudar na criação 
do Instituto de Estudos Avançados da UNIFESP, bem como as suas normas. 
Foi questionado se os Campi podem ter professor visitante DE, o que seria 
mais atrativo, principalmente na questão do salário. O Prof. Ésper irá consultar 
a procuradoria e depois passará os informes. Foi discutido a questão dos Pós-
Doc e será discutido um regimento da Escola Paulista de Medicina que já está 
pronto e poderia ser utilizado na Instituição. Foi discutido também que para as 
bolsas PNPD, deveriam ter editais para a seleção. Em relação aos recursos 
dos Programas na CAPES relacionados às últimas avaliações, somente o 
Programa de Ciências Sociais foi o que teve a sua nota alterada. O Prof. Ésper 
levou 3 recursos dos Programas para as instâncias superiores da CAPES e 
está aguardando decisão. Coleta Capes: O Prof. Ésper solicitou para enviar até 
o dia 15/03, o quanto antes possível, para a análise prévia da Pró-Reitoria. Não 
é necessário encaminhar para a Pró-Reitoria, somente inserir os dados no 
Sucupira. Foi aprovado o programa de doutoramento MD/PhD da Escola 
Paulista de Medicina. Este programa tem um percurso específico direcionado a 
estudantes de medicina da Escola de Medicina da Universidade do Minho, que 
permite a interrupção do curso de medicina para o desenvolvimento da tese de 
doutoramento, após o que se conclui a formação em medicina. Este programa 
de doutoramento, MD/PhD, é pioneiro em Portugal e um dos poucos na 
Europa, e tem-se desenvolvido em parceria com a Universidades Norte-
Americanas de Columbia (Nova Iorque) e Thomas Jefferson (Filadélfia).  
2) Inscrição dos alunos especiais. O prof. Eliezer informou que houve até o 
momento 13 inscrições para o processo seletivo para aluno especial. 
3) Matrícula Alunos Regulares. Dos 10 aprovados no processo seletivo para 
aluno regular, 8 fizeram a matrícula. Os candidatos aprovados Maria Fernanda 
Rosalém e Guilherme Souza não retornaram contato à coordenação. 4) Início 
das atividades e bolsas para o programa. Confirmado o início das atividades 
do Programa na PROPGPq faltando somente a confirmação pela CAPES. O 
número de bolsas que serão liberadas para o programa ainda se encontra 
indefinido. Ordem do dia. 1) Atas de reuniões. O prof. Eliezer informou que 
as atas das reuniões anteriores serão apresentadas na próxima reunião para 
aprovação. 2) Discussão sobre matrícula de alunos regulares que 
trabalham. O Prof. Eliezer comentou que os alunos que trabalham deveriam 
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ser inscritos como aluno especial conforme indicação no edital, mas ocorreu 
que todos foram matriculados como alunos regulares, sendo uma condição 
especial deste primeiro edital. 3) Comissão de avaliação: alunos especiais 
deferidos. Os membros da comissão de avaliação utilizarão critérios definidos 
no edital para classificação dos alunos inscritos como especiais. Foi realizada a 
avaliação da documentação dos alunos já inscritos até o momento e os alunos 
que se inscreverem no período da prorrogação serão avaliados pelo 
coordenador. 4) Descredenciamento de professores. A Profa. Christiane 
Arruda e a Profa. Cristiane Yoshida, baseado na Portaria No1, jan.2012 (Art. 
3o) da CAPES, solicitaram o descredenciamento no programa PPG-EQ por 
entender não ser possível estar em mais de dois PPGs. Foi comentado que o 
procedimento a ser seguido seria solicitar maiores informações com a CPP e 
ProPGPq para avaliar esta situação. e acessar a plataforma Sucupira. 5) Aula 
Magna do Programa. Foi comunicado a necessidade de se montar a 
programação do referido evento. Foi discutido e decidido que a abertura deverá 
ocorrer pelo Diretor do Campus Diadema e Coordenador do PPG-EQ. O 
Coordenador deverá em sua fala descrever o histórico do programa. A aula 
Magna será ministrada pelo professor convidado Prof. Dr. Reinaldo Giudici. Ao 
final da aula magna ficou decidido que cada professor irá apresentar sua área 
de atuação para os discentes da primeira turma. A aula Magna deverá ocorrer 
no dia 05/03/2018 a partir das 18h30. Foi sugerido pelo Prof. Igor convidar a 
Reitora e o Pro reitor de Pós-Graduação, com concordância de todos 
presentes. 6) Outros assuntos relevantes. O prof. Eliezer comunicou que a 
matrícula para alunos regulares será realizada entre os dias 05 à 09/02/2018; a 
inscrição dos alunos especiais entre os dias 28/02 à 02/03/2018. Os 
professores que conseguirem orientados devem trabalhar de forma a obter 
bolsas para os alunos; Também comunicou que o programa deva receber 
possivelmente duas bolsas da cota CAPES e que este procedimento já foi 
encaminhado para PROPGPq; Os temas de dissertação devem ser 
previamente projetados para execução POSSÍVEL em sua maior parte na 
UNIFESP; Solicitou que fosse incentivado o aluno a escrever artigos durante o 
seu mestrado e que parcerias com professores do programa são incentivadas. 
7) Próxima Reunião. O Prof. Eliezer comunicou que a próxima reunião está 
agendada para dia 08/03/2018 e será presidida pelo Prof. Rogerio Vieira. Nada 
mais havendo a tratar a reunião foi encerrada pelo prof. Eliezer. O Prof. Eliezer 
lavrou esta ata que, após aprovada, será assinada por todos os membros da 
CEPPG-EQ que estiveram presentes. 
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