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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM ENGENHARIA QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

- 15.03.2010 

Ao decimo quinto dia do mês de março 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 9 da 
Unidade Antonio Doll, tendo o Coordenador do PPG-EQ, o Prof. Dr. Rogério de 
Almeida Vieira, presidindo a reunião. Estiveram presentes: Profa. Mariana 
Agostini de Moraes, Profa. Fabiana Perrechil Bonsanto, Profa. Katia Ribeiro, 
Profa. Priscila Carvalho Veggi, Prof. Rafael Mauricio Matricarde Falleiro, Profa. 
Milene Costa Codolo, Prof. Rafael Ramos de Andrade. O Prof. Rogério iniciou a 
apresentação do expediente do dia Aprovação das Atas da 1ª reunião de 
2019. A Ata foi aprovada por unanimidade. O Prof. Rogério passou aos informes: 
1) ProPGPq: a Pro-Reitoria está implementando um treinamento obrigatório de 
segurança aos discentes antes de usar laboratórios (3x por ano via SEAD); 2) 
CPP: eleição para Coordenação da Câmara de Pós-Graduação e 
Pesquisa/UNIFESP/Campus Diadema, Profa. Dra. Suzan Pantaroto de 
Vasconcellos foi eleita por maioria de votos. Outros informes que também foram 
dados: i) Apresentação de alguns tópicos importantes do relatório SUCUPIRA 
(2019); ii) mapeamento alguns PPGs Eng. Química na UNIFESP e em outras 
universidades mostrando que programas nota 3 em crescimento possuem 
poucos docentes e alta produção; iii) Divulgação de Banca de Qualificação Bruno 
Tomoda a se realizar dia 29/03/2019; iv) formulário para pedido de 
aproveitamento de créditos complementares está disponível no site do PPG-EQ. 
Em seguida, o Prof. Rogério passou a Ordem do dia solicitando aprovação em 
bloco dos seguintes itens: 1) Aprovação de ad-referendum do escopo de 
disciplinas do PPG-EQ, Obrigatórias, Eletivas e Tópicos (relatório 
SUCUPIRA 2019): apresentado como foram distribuídas as disciplinas no 
Sucupira; 2) Aprovação de banca para Exame de Qualificação de mestrado 
da aluna Letícia Ascendino (Orientadora: Profa. Fabiana / Coorientadora: 
Profa. Carla); 3) Definição de detalhes específicos para a realização do 
exame de qualificação que constam na página do PPG-EQ: foram 
apresentados pelo Prof. Rogério vários itens e houve sugestão para não existir 
número máximo de páginas no texto da qualificação e o aluno/orientador ficarão 
responsável pela entrega dos exemplares da qualificação pessoalmente aos 
membros da banca com antecedência mínima de 15 dias. 4) Definição de 
período para atualização do Lattes para preenchimento do SUCUPIRA de 
modo contínuo: será solicitado a atualização do Lattes por demanda da 
coordenação com prazo de 1 semana para esta atualização. 5) Aprovação de 
descredenciamento de docentes na condição de Colaboradores do PPG-
EQ. Sendo os docentes Profa. Iara Rocha Antunes Pereira Brezolin, Prof. 
Werner Siegfried Hanisch, Profa. Sania Maria de Lima, Profa. Luciana Yumi 
Akisawa Silva, que constavam como colaboradores do programa PPG-EQ 
conforme proposta APCN. Foi solicitado pela CEPG que os docentes deverão 
ser informados formalmente do descredenciamento. Após os esclarecimentos e 
discussões, os itens de 1 á 5 foram votadas em bloco e foram aprovadas por 
unanimidade. 6) Apresentação e aprovação de atualizações das Resoluções 
Normativas 001/PPG-EQ/2018, 002/PPG-EQ/2018 e 006/PPG-EQ/2018). Foi 
proposto que a Resolução Normativa 001/PPG-EQ/2018 seja revisada com 
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mapeamento das notas dos discentes nas disciplinas do programa até o final de 
2018. O Prof. Rafael Andrade e a Profa. Katia Ribeiro serão responsáveis pelas 
modificações a serem apresentadas na próxima reunião. As Resoluções 
Normativas 002 e 006 foram discutidas e as correções foram aprovadas por 
unanimidade. 7) Discussão e aprovação do Edital 003/PPG-EQ/2019: A Profa. 
Fabiana apresentou as alterações realizadas e após discussão o edital foi 
aprovado condicionado as alterações no texto e datas sugeridas pela CEPG. 8) 
Composição e atribuições GT Acadêmico para o ano de 2019: as atribuições 
gerais deste GT serão: atribuição de disciplinas a cada semestre, gerenciamento 
da carga horária de cada docente conforme regras da CAPES, resolver possíveis 
divergências entre docente e discente em relação as disciplinas e reserva de 
salas para as disciplinas. Em relação aos alunos do programa, informar e 
acompanhar no processo de cancelamento e possível inscrição em outra 
disciplina dentro dos prazos, no caso de alunos especiais orientar na escolha de 
supervisor/provável orientador. Acompanhar e orientar os alunos regulares 
quanto as obrigações e prazos a serem cumpridos junto ao PPG-EQ, sempre 
participando à coordenação. Cada GT terá composição renovada a cada ano a 
ser votado sempre na última reunião de cada ano. Os professores José Ermírio, 
Milene e Fabiana já compõem o GT Processo Seletivo - Exercício 2019. Ficou 
definido que os Prof. Rafael Mauricio Matricarde Falleiro e a Profa. Priscila 
Carvalho Veggi serão responsáveis pelo GT Acadêmico. 9) Discussão sobre 
não encaminhamento de relatório de acompanhamento da aluna Sheila 
Santini Prado e de sua situação no PPG-EQ: o Prof. Rogério esclareceu a 
situação da aluna e a Profa. Katia informou que o orientador, Prof. Clássius, 
também não conseguiu contato com a aluna para esclarecimentos. Após 
discussão ficou definido que será solicitado à aluna comparecer para reunião e 
prestar esclarecimentos à coordenação, a aluna será informada por e-mail sobre 
a grave situação junto ao programa e será dado mais 30 dias para entrega do 
relatório. 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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