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ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE SÃO PAULO - 13.04.2018 

Aos treze dias 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 06 da Unidade 

Manuel da Nóbrega, tendo o Coordenador do Programa, Prof. Dr. Rogério de 

Almeida Vieira, presidido a reunião. Conforme lista de presença, estiveram 

presentes os seguintes professores: Fabiana Perrechil Bonsanto, José Ermírio 

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

Codolo, Rafael Maurício Matricarde Falleiro e Rogério de Almeida Vieira. O 

Prof. Rogério abriu a reunião e iniciaram-se as apresentações dos informes. 

Ordem do dia.  1)  Homologação. O Prof. Rogério informou, de acordo com e-

mail enviado, que foi alterado o formulário de inscrição para aluno regular 

retirando a indicação de orientador, ficando esta indicação para o momento da 

matrícula, todos confirmaram a modificação. 2) Discussão da resolução 005 - 

Dispõe sobre o credenciamento, recredenciamento e descredenciamento 

de docentes. O Prof. Rogério iniciou a apresentação da resolução já com 

algumas alterações discutidas na reunião do dia 23/03/2018 e enviados. A 

discussão foi realizada verificando artigo por artigo. Após esclarecimentos da 

coordenação e correção de algumas partes do texto como: alteração do texto 

do Art. 5o para constar avaliação no triênio, verificação dos pesos do Índice de 

Produtividade Científica (IPC) sendo realizado algumas modificações de alguns 

pesos, verificação do Índice de Participação Geral no Programa (IPG) com 

modificações de alguns pesos do índice. Ficou determinado que os docentes 

avaliarão a resolução aplicando a avaliação IPC e IPG para própria produção, 

ficou definido que a aprovação da resolução 005 será na próxima reunião 

extraordinária a ser agendada. 3) Discussão da Resolução 006 - Estabelece 

normas para distribuição de orientação de discentes por docentes no 

programa PPG-EQ. O Prof. Rogério apresentou a resolução e colocou em 

discussão verificando artigo por artigo. Foi definido que o limite de número de 

orientações será de 3 alunos. Foi sugerido a inclusão de mais um artigo sobre 

a participação como co-orientadores de docentes colaboradores. Ficou definido 

que após realizada as correções a resolução será enviada a CEPG-EQ para 

verificação e aprovação na próxima reunião extraordinária possivelmente em 

abril. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pelo Prof. Rogério. A 

Profa. Katia Ribeiro 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.    

 


