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ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM ENGENHARIA QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

- 13.07.2018 

Aos 13 dias do mês de Julho 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 de videoconferência da 
unidade José de Alencar, tendo o Coordenador do Programa, Prof. Dr. Rogério 
de Almeida Vieira, presidido a reunião. Conforme lista de presença, estiveram 
presentes os seguintes professores do CEPG-EQ: Kátia Ribeiro, Milene 
Codolo, Rafael M. Matricarde Falleiro, Rafael Ramos de Andrade e Mariana 
Agostini de Moraes. O Prof. Rogério abriu a reunião com o seguinte item: 1) 
Expediente. Aprovação da ata da 17ª Reunião ordinária do programa, 
realizada em 08/06/2018. A ata foi aprovada por unanimidade. A seguir, foram 
apresentados os informes: 2) Informes da Pró-Reitoria (PROPGPq). A 
professora Katia, que esteve presente na reunião da Pró-Reitoria, informou aos 
presentes que a demanda a respeito do título emitido no diploma foi 
encaminhada à Pró-Reitoria. A seguir, informou que haverá convocação para 
uma reunião extraordinária a fim de que seja discutido e aprovado o novo 
regimento geral da pós-graduação. 3) Informes da CPP-Diadema. RTI 
UNIFESP: O coordenador destacou que o RTI é um recurso voltado para 
equipamentos multiusuários, disponibilizada anualmente. Informou que será 
discutido o recurso de 2016 e previsão de uso para o recurso de 2018. 4) 
Informes da Coordenação do programa. 4.1) I Fórum PPG-EQ – 
Programação. O professor Rogério apresentou o logo do evento e que 
informações a respeito da programação e formulário de inscrição já foram 
publicados no site do programa. 4.2) Grade de disciplinas - 2º semestre 
2018. Foi apresentada a grade definitiva de disciplinas oferecidas pelo 
programa. A coordenação confirmará posteriormente quais serão os docentes 
responsáveis pela disciplina de Metodologia Científica. Foi solicitado à 
secretaria que verifique se foram reservadas salas para todas as disciplinas. 
4.3) Resultado da Pesquisa titulação no diploma PPG-EQ. O professor 
Rogério informou que entrou em contato com os docentes do programa e a 
maioria se posicionou a favor da mudança da titulação do programa para 
“Mestrado em Engenharia Química”. Foi informado que será realizado um novo 
levantamento. 4.4) Verba RTI 2018 (R$ 14.118,00). Os professores Rogério e 
Katia informaram que todos os orçamentos recebidos pela coordenação 
estavam de acordo com os requisitos, não sendo necessária a realização de 
reunião extraordinária para definição de prioridades e, portanto, todos foram 
encaminhados à Pró-Reitoria. O professor Rogério salientou que o envio dos 
orçamentos não garante a disponibilização do recurso, cabendo à Pró-Reitoria 
a decisão final. 4.5) Editais FINEP. Foi informado que os editais estão sendo 
divulgados. 4.6) Divulgação Edital PAEC OEA-GCUB – candidatos 
extrangeiros. O professor Rogério apresentou uma prévia do novo site do 
programa e alguns dos recursos disponíveis, como a possibilidade de consultar 
a localização de quem acessa o site e a quantidade de acessos. 
ORDEM DO DIA: 5) Discussão a respeito da possibilidade de alteração da 
titulação no diploma PPG-EQ. Foi discutida a possibilidade de alteração da 
titulação. Como é atualmente: “Mestre em Ciências”. Proposta: “Mestre em 
Engenharia Química”. Após discussão, os presentes se mostraram favoráveis à 
alteração da titulação em um primeiro momento, mas com a possibilidade de 
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alterar novamente para “Mestre em Ciências” caso o cenário nacional seja 
alterado. 6) Discussão dos critérios e homologação da classificação do 
processo seletivo - Edital 003/2018. Os professores Rogério e Katia 
apresentaram a classificação dos candidatos e os critérios de avaliação 
aplicados. Após discussão de todas as propostas, os novos critérios definidos 
para avaliação foram aplicados e a classificação foi homologada por todos os 
presentes. 7) Homologação das notas das disciplinas 1S 2018 PG-EQ. O 
professor Rogério apresentou as notas informadas pelos docentes, que foram 
homologadas após aprovação por unanimidade. 8) Verba RTI 2016 (R$ 
54.855,76). Foi apresentada a seguinte proposta para uso da Verba: DRX no 
valor de R$12.424,12; degaseificador HPLC no valor de R$3.849,00; 
degaseificador HPLC no valor de R$3.849,00 e Ferramentas Oficina no valor 
de R$25.420,54. Valor Total: R$45.542,66. A proposta foi aprovada com esta 
ordem de prioridade por todos os presentes e será encaminhada à CPP pela 
coordenação do programa. 9) Deferimento das Inscrições - Edital Aluno 
Especial - Período Férias. Foram informadas as datas importantes dos 
processos seletivos para aluno Regular e Especial. Devido ao período de férias 
dos docentes, foi definido que os alunos ingressantes poderão entregar os 
documentos exigidos para matrícula sem a assinatura do orientador, desde que 
apresente email de confirmação de aceite do docente. O orientador deverá 
comparecer na secretaria para assinar os documentos quando retornar ao 
trabalho. Os alunos que não estiverem com orientador definido no ato da 
matrícula serão matriculados sob orientação do coordenador e deverão 
apresentar orientador definitivo até setembro de 2018. O professor Rogério 
orientou a todos os presentes que fiquem atentos ao envio do comprovante de 
aprovação do CEP. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pelo 
Prof. Rogério. Eu, Eliane Domingos Martins, secretária executiva, lavrei a 
presente ata que, após aprovada, será assinada por todos os membros da 
CEPPG-EQ que estiveram presentes. 
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