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ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SÃO PAULO - 10.08.2018 
 

Aos 10 dias do mês de Agosto 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, no Anfiteatro José Alencar, na 

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: Eliezer Ladeia Gomes, 

Classius Ferreira da Silva, Kátia Ribeiro, Priscilla Carvalho Veggi, Mariana 

Agostini de Moraes, José Ermírio Ferreira de Moraes, Fabiana Perrechil 

Bonsanto e da representante discente do CEPG-EQ: Letícia Ascendino Silva. O 

Prof. Rogério abriu a reunião com o seguinte item: 1) Expediente. Aprovação 

da ata da 18ª Reunião ordinária do programa, realizada em 13/07/2018. A 

ata foi aprovada por unanimidade. A seguir, foram apresentados os informes: 2) 

Informes da Pró-Reitoria (PROPGPq). 2.1) O Pró-Reitor informou que a 

Chamada Pública FINEP-CT-Infra, foi comunicada em julho a todos os 

Coordenadores das Câmaras de Pós-Graduação. A chamada tem 04 itens 

importantes para a UNIFESP, e um 5o. item mais específico para uma 

colaboração com uma Instituição da Noruega, os interessados poderão entrar 

no site da Finep para conhecer as especificidades deste item. 2.2) Curso de 

Português para alunos estrangeiros: O curso visa atender a uma demanda 

antiga, disponibilizando 18 vagas, principalmente para atender aos alunos do 

Programa PAEP/OEA, no momento 08 alunos já estão inscritos. 3) Informes 

da Coordenação do programa. 3.1) I Fórum PPG-EQ – Local e horário. O 

professor Rogério informou que o evento ocorrerá no Anfiteatro José Alencar, 

das 14h00min às 18h00min, no dia 31/08/2018. 3.2) Preparativos para o II 

Fórum 2019(GT) e para o I Simpósio 2019 ( GT). O prof. Rogério 

encaminhará e-mail aos docentes do Programa, fazendo convite para 

participarem dos GTs. Informou também que os Fóruns do Programa serão 

anuais e os Simpósios bianuais. 3.3) Comitê de Ética: O prof. informou que 

até o momento poucos alunos entregaram ou submeteram o documento 

aprovado. 3.4) Mudança da grade de disciplinas: Devido a sobreposição de 

horário de algumas disciplinas dentre elas a Catálise, e visando atender aos 
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interesse aos alunos, foi acordado entre os docentes mudança o horário da 

disciplina em questão. 3.4) Orientação aos docentes sobre trâmites internos 

que envolvam o PPG-EQ: O prof.Rogério solicitou que, toda e qualquer 

processo que envolva o PPG-EQ, deverá ser apreciada e aprovada pela 

CEPG-EQ. 3.5) Divulgação do Edital 2019: O prof. Rogério informou que, 

após consulta à Secretaria de Pós Graduação, fez algumas alterações no edital 

afim de minimizar as ocorrências do processo anterior. Na ocasião foram 

relatados casos de inscrições encaminhadas via correio e não chegaram dentro 

do prazo estabelecido no Edital, e que ficou decido que todas as inscrições 

deverão ser encaminhadas também via e-mail. Outra questão amplamente 

discutida foi, a indicação de orientador(a) e a entrega de resumo contendo 

Tema de Projeto no ato da matrícula. Na ocasião foi divulgado o calendário das 

datas constantes no edital: 20/08/2018: Publicação do edital; 27/08 à 

26/10/2018: Período de inscrições; 31/10/2018: Divulgação das inscrições 

deferidas; 05/11/2018: Realização da Prova de Conhecimentos Específicos e 

Prova de Inglês; 03/12/2018: Divulgação do resultado do Processo Seletivo 

para Aluno Regular; 04 à 06/12/2018: Período para apresentação de recursos 

com relação ao processo seletivo; 17/12/2018: Divulgação dos resultados dos 

recursos relativos ao processo seletivo; 04 à 08/02/2019: Período de matrícula 

para os candidatos aprovados. Os presentes aprovaram o edital para 2019, 

com a inclusão da informação de que o candidato, caso não consiga definir 

orientador, poderá indicar o coordenador do programa como orientador e terá 

até 30 dias após o início das aulas para indicar o nome de um(a) orientador(a) 

definitivo. 3.6)Visita à FACEN: A visita está prevista para o dia 17/08/2018. A 

profa. Kátia encaminhará e-mail aos docentes do Programa e ao 

Departamento. 3.7) Procedimento para entrega de notas de disciplinas 

ministradas a cada final e período: Os docentes encaminharão o formulário 

com os conceitos via e-mail e devidamente assinado pelo coordenador da 

disciplina. 3.8) Pedido de Co-orientação devidamente justificados: Foram 

aprovados os pedidos para os alunos: Letícia Ascendino Silva / Orientadora: 

Fabiana Perrechil Bonsanto - Profa. Ana Carla Kawazoe Sato (UNICAMP) 

como co-orientadora; Edivaldo Bernardino de Melo / Orientador: Rafael M. M. 

Falleiro - Prof. Tiago Dias Martins DEQ/UNIFESP) como co-orientador. ORDEM 

DO DIA: 4.0) Inscrições de alunos especiais: Foram aprovadas pelos 
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presentes, as oito inscrições que foram deferidas ad referendum no período de 

férias da Comissão. 5.0) Homologação do resultado da eleição para 

representante discente na CEPG-EQ: A aluna Letícia Ascendino, foi indicada 

como a representante dos discentes pelo período de 12 meses, a contar de 

agosto de 2018.Na ocasião a representante comprometeu-se a conversar com 

os novos ingressantes, convidando-os a candidatarem-se como suplente da 

representação. 6) Datas das reuniões: A profa Kátia sugeriu novas datas das 

reuniões do PPG-EQ: 14/09, 05/10, 09/11 e 14/12, sendo que as duas últimas 

serão das 10h00min às 12h00min, alteração aprovada pelos presentes. 

7)Formulário para solicitar Co-orientação: O prof. Rogério informou que 

pedidos de co-orientações deverão ser apreciados pela Comissão na reunião 

do CEPG-EQ e que o lattes deverá vir anexo ao formulário específico dessa 

solicitação. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pelo Prof. 

Rogério. 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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