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ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM ENGENHARIA QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

- 04.04.2018 

Ao quarto dia do mês de abril 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 08 da Unidade Florestan Fernandes, tendo o 

Coordenador do Programa, Prof. Dr. Rogério de Almeida Vieira, presidindo a reunião. 

Estiveram presentes os seguintes professores: Milene Costa Codolo, José Ermírio 

Ferreira de Moraes, Fabiana Perrechil Bonsanto, Mariana Agostini de Moraes, Rafael 

Maurício Matricarde Falleiro, Katia Ribeiro, Rogério de Almeida Vieira. O Prof. Rogério 

abriu a reunião e iniciaram-se as apresentações dos INFORMES: 1)Aprovação das 

atas: Os presentes aprovaram as atas datadas de: 08/08 (4ª), 05/10(6ª) e 

01/11/2017(7ª), e as demais 12/05(2ª), 22/06(3ª) e 12/2017(5ª) aprovadas com as 

devidas correções. 2)Repositório: Foi informado que a Unifesp criou um repositório 

próprio, e este contribuirá para a avaliação da Unifesp como Instituição de Ensino, 

além do que algumas revistas já exigem o DOI dos artigos publicados pelos 

pesquisadores. O pesquisador não será obrigado a fazer o depósito, mas será 

recomendado. 3) Projeto PAEC 2018/2019: Caso o Programa tenha interesse em 

participar deverá candidatar-se até o dia 13/04/2018. O programa Engenharia Química 

tem interesse em receber alunos estrangeiros, mas não dispõe de bolsa, diante disso, 

os membros presentes apoiaram a proposta do coordenador de enviar uma carta à 

PROPGPq solicitando bolsas para que seja possível participar do referido edital. 

4)Indicação para o CAEP (Comissão de estágio Probatório): A CPP solicitou a 

indicação de nomes para compor a CAEP. 5) Congresso acadêmico 2018: A CPP 

solicitou aos Programas uma estimativa de alunos e docentes que participação do 

Congresso 2018. 6) Prestação de contas verba para Aula Magna 1º semestre 2018: 

Os presentes acordaram que o saldo da verba no valor de R$ 106,00 (cento e seis 

reais) seja utilizado para confecção de um banner em nome do Programa para ser 

utilizado em Congressos. 7) Resoluções Normativas aprovadas pela CEPG-EQ: 

001/2018 – Estabelece normas para acompanhamento do discente de mestrado do 

PPG-EQ, 002/2018 - Estabelece normas para atribuição de bolsas a discentes no 

Programa PPG-EQ, 003/2018 – Dispõe sobre o estágio docência de discentes do 

PPG-EQ e 004/2018 – Dispõe sobre a entrega de Projeto de Pesquisa e parecer do 

Comitê de Ética e Pesquisa da Unifesp. Todas as normativas foram encaminhadas por 

e-mail ao todos os docentes do Programa PPG-EQ. ORDEM DO DIA: 1) Abertura de 

candidatura para vaga de suplente da CEPG-EQ: Os interessados deverão 

manifestar interesse por e-mail até o dia 27/04/2018. 2) Aprovação do edital para 

seleção de aluno regular para ingresso no 2º semestre de 2018: Os presentes 

aprovaram o documento, bem como a data para divulgação das inscrições deferidas 

em 06 de junho de 2018. 3) 1o. Fórum PPG-EQ: (em Agosto provável semana do 

dia 18-22/08): O evento seria destinado aos docentes, onde seriam discutidos alguns 

tópicos como: regras e exigência da CAPES, metas a serem alcançadas pelo 

Programas, coleta Capes 2019 base 2018, entre outros. A data provável para ocorrer o 
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Fórum seria na semana de 18-22 do mês de agosto de 2018. 4)Encontro dos grupos 

de docentes de cada linha de pesquisa do programa: O prof. Rogério falou que  

gostaria de agendar uma reunião com cada linha de pesquisa, de acordo com o 

calendário: Linha 1 – de 16 à 20/04; Linha 2 – de 23 à 27/04 e Linha 3 – de 02 à 08/05. 

Também solicitou que cada linha tivesse um líder, para que em conjunto com a 

Coordenação leve a equipe para frente. O propósito desse encontro é discutir o que 

podem vir a contribuir com o Programa, quais projetos a serem elaborados e 

submetidos, traçar metas, discutir temas relevantes relacionados à linha. Caso o 

docente, esteja participando de mais de uma linha de pesquisa, e não possa 

comparecer a todas as reuniões, poderá optar em participar da que mais se identifica. 

5) Seminários: O evento contará com apresentação de trabalhos dos alunos, afim de 

promover maior interação.6)Proposta para análise de indicação de Professor 

Visitante: A discussão sobre o assunto em questão, iniciará na reunião da linha de 

pesquisa afim de clarificar, que o docente será alocado na linha em que mais se 

identificar. A profa. Kátia informou que até o momento as regras não foram definidas. 

Nada mais havendo a tratar e estando todos de acordo, o Prof. Rogério Almeida 

encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. Eu, Maria de Fátima Vilhena 

Carrasqueira, Assistente em administração, lavrei a presente ata que, após aprovada, 

será assinada por todos os membros da CEPPG-EQ que estiveram presentes.  
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Rogério de Almeida Vieira. 


