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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2019 DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE SÃO PAULO - 15.02. 2019 

Ao décimo quinto dia do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, 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 pós 
graduação da Unidade José de Alencar, tendo o Coordenador do PPG-EQ, o 
Prof. Dr. Rogério de Almeida Vieira, presidindo a reunião. Estiveram presentes: 
Profa. Mariana Agostini de Moraes, Profa. Priscilla Carvalho Veggi, Prof. José 
Ermírio Ferreira de Moraes, Profa, Milene Costa Codolo, Prof. Matheus Boeira 
Braga e Sra. Letícia Ascendino Silva. Antes de iniciar a Ordem do dia, o Prof. 
Rogério apresentou a Ata da 25ª reunião da PPG-EQ. O documento foi 
aprovado por unanimidade. Em seguida o prof. Rogério iniciou os informes. 1) 
Regimento do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química 
(PPG-EQ). O regimento está sendo atualizado pelas professoras Kátia Ribeiro 
e Fabiana Perrechil Bonsanto, assim que estiver finalizado será apresentado 
em reunião para aprovação. 2) Verba RTI. A Pró Reitoria possui verba RTI (2 
milhões) e pretende lançar editais, desse modo o Prof. Rogério sugeriu que os 
docentes mantenham orçamentos atualizados. 3) Editais FINEP. Serão 
lançados também editais FINEP para manutenção de equipamentos. 4) 
Processo Seletivo Professor Visitante. O processo seletivo de professor 
visitante foi finalizado com sucesso. Caso tenha algum problema com os editais 
de professor visitante, deverá ser encaminhado a Congregação. 5) 
Distribuição das bolsas para os programas. A distribuição de bolsas será 
realizada por sorteio. O PPG-EQ foi contemplado com uma bolsa através do 
sorteio realizado no dia 19 de dezembro. A bolsa foi destinada ao Aluno Thiago 
dos Santos Silva. Para a implementação das bolsas é necessário comprovar 
submissão de projeto Fapesp. 6) Homologação Ad referendum das 
inscrições Edital 002/PPG-EQ/2019 para aluno especial. Ad referendum 
homologado por unanimidade. 7) Transferência da bolsa do Aluno Bruno 
Thorihara Tomoda. A bolsa do aluno Bruno Thorihara Tomoda foi transferida 
para o aluno Vinícius Yoshida Valera. O aluno Douglas de Almeida Giardini 
recusou a bolsa, pois possui vínculo empregatício. 8) Edital OEA. Foram 
apresentados os nomes dos alunos estrangeiros do edital OEA, que serão 
alunos regulares do programa. 9) Evento Petrobrás. Foi realizado no Campus 
Diadema um Workshop com o Dr. Eduardo Santos (CENPES – Petrobrás), 
onde foi discutida a possibilidade de submissão de projetos de pesquisa.10) 
Editais abertos. Foi informado sobre edital aberto para bolsas do Programa de 
Capacitação Institucional. 11) Internacionalização. O Prof. Rogério fez uma 
vista técnica à Universidad Nacional Mayor de San Marcos e falou da parceria 
no curso de doutorado desta instituição. Em seguida o Professor Rogério 
iniciou a ordem do dia: 1) Aprovação de aumento de prazo de um para dois 
anos do aproveitamento de disciplinas. O referido prazo foi aprovado por 
unanimidade. 2) Aprovação da banca de qualificação do aluno Bruno 
Thorihara Tomoda. A referida banca foi aprovada por unanimidade. 3) 
Composição e atribuição do GT acadêmico para 2019. A profa. Mariana 
sugeriu compor as comissões com membros do programa, além da comissão 
de ensino. O Prof. Rogério irá enviar email a todos os docentes do programa 
verificando a disponibilidade dos docentes em compor os GTs. 4) Proposta de 
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projeto de disciplinas. Foi discutido quais as disciplinas ficariam como tópicos 
e quais seriam eletivas. Após discussão dos membros presentes, foi proposto 
que as disciplinas Processos Oxidativos, Biomateriais e Operações de 
Transferência de Calor e Massa sejam disciplinas da categoria Tópicos e 
Tratamentos de Efluentes Industriais seja uma disciplina Eletiva. A proposta foi 
aprovada por unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pelo Prof. Rogério. 
A Profa. Milene Codolo lavrou esta ata que, após aprovada, será assinada por 
todos os membros da PPG-EQ que estiveram presentes. 

 

 

 

 

José Ermírio Ferreira de Moraes 

 

 

Letícia Ascendino Silva 

 

 

Mariana Agostini de Moraes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milene Costa Codolo 

 

 

Rogério de Almeida Vieira 

 

 

Priscilla Carvalho Veggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


