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ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM ENGENHARIA QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

- 27.02.2018 

Ao vigésimo sétimo 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 
01 da Unidade Manuel da Nóbrega, 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, Priscilla 
Carvalho Veggi, Rafael Maurício Matricarde Falleiro, Igor Tadeu Lazzarotto 
Bresolin, Romilda Fernandez Felisbino. O Prof. Eliezer abriu a reunião com a 
ordem do dia. 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) Deferimento das inscrições de aluno especiais. O Prof. 
Eliezer apresentou a tabela com a classificação dos alunos especiais e 
comentou a origem de cada candidato. A divulgação dos deferimentos será 
disponibilizada no site do programa. 3) Indicação de supervisores para os 
alunos especiais. O Prof. Eliezer comunicou que estará sendo atribuído aos 
professores do programa a supervisão dos alunos inscritos como especiais, 
ficou acordado entre os docentes que o coordenador enviará um e-mail 
solicitando aos alunos especiais indicarem até o dia 15/03 um supervisor 
dentre os docentes permanentes do programa, os alunos que não indicarem 
um supervisor ficarão sobre supervisão do coordenador e vice coordenador. 4) 
Indicação de disciplinas pelos alunos. Foi comentado que a indicação de 
disciplinas pelos alunos regulares e pelos alunos especiais deverá ocorrer 
entre 28/02 à 02/03/2018, com a concordância dos orientadores e 
supervisores. 5) Critérios de avaliação. Após discussão dos docentes foram 
aprovados os critérios de avaliação a serem utilizados pelos docentes na 
avaliação das disciplinas: A = 8,5 - 10; B = 6,0 – 8,4; C = 5,0 – 5,9 e D = 
reprovado. 6) Solicitação de convalidação de créditos. O prof. Eliezer 
apresentou o pedido da aluna Ana Amélia de Lurdes Coelho Rodrigues que 
solicitou o pedido de equivalência para eletivas da disciplina “Especialização 
processos químicos, petroquímicos, farmacêuticos e metalúrgicos (270h)” 
realizada em um programa de Pós-Graduação Lato Sensu na FACENS. O 
pedido foi analisado e após discussão foi indeferido por unanimidade. 7) 
Inclusão de Pauta - Matrícula em disciplinas. O Prof. Eliezer questionou 
como seria realizada a matrícula em disciplinas para alunos regulares e 
especiais. Ficou definido após discussão dos docentes que os alunos regulares 
serão orientados via e-mail para realizar as matrículas em disciplinas na 
secretaria de pós-graduação com formulário já impresso, nos dias 28/02 a 
02/03, que serão matriculados compulsoriamente em Metodologia Científica e 
deverão escolher outras duas disciplinas obrigatórias. Os alunos especiais 
também farão inscrição em disciplinas nos dias 28/02 a 02/03, com formulário 
próprio já impresso e disponibilizado na secretaria de pós-graduação e não 
poderão se inscrever na disciplina Metodologia Científica e deverão escolher 
até duas disciplinas obrigatórias. Nada mais havendo a tratar a reunião foi 
encerrada pelo prof. Eliezer. O Prof. Eliezer lavrou esta ata que, após 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
Campus Diadema 

 

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