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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM ENGENHARIA QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

- 12.04.2010 

Ao décimo segundo dia do mês de abril 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 da pós-
graduação na Unidade José Alencar, tendo o Coordenador do PPG-EQ, o Prof. 
Dr. Rogério de Almeida Vieira, presidindo a reunião. Estiveram presentes: Prof. 
Eliezer Ladeia Gomes, Profa. Mariana Agostini de Moraes, Profa. Fabiana 
Perrechil Bonsanto, Profa. Katia Ribeiro, Prof. José Ermírio Ferreira de Moraes, 
Prof. Rafael Mauricio Matricarde Falleiro, Profa. Milene Costa Codolo, Prof. 
Rafael Ramos de Andrade e Prof. Tiago Dias Martins que não pertence ao 
colegiado mas foi permitido participar voluntariamente sem ter sido convidado. 
Antes de iniciar a Ordem do dia, o Prof. Rogério apresentou os informes da 
ProPGPq e CPP. Em seguida, o Prof. Rogério informou que a Profa. Fabiana 
estará assumindo temporariamente os compromissos referentes ao projeto do 
aluno Bruno Tomoda durante o período de licença maternidade da Profa. 
Mariana. Outros informes que também foram dados: i) orientação dos prazos de 
qualificação e defesa dos discentes ingressantes no 1° semestre de 2018, sendo 
enfatizado que a homologação da defesa de dissertação deverá ser feita até o 
24° mês; ii) realização do Fórum/Workshop do PPG-EQ nos dias 17 e 18 de maio 
de 2019; iii) início da organização do I Simpósio do PPG-EQ que ocorrerá nos 
dias 19, 20 e 21 de setembro de 2019; iv) edital PAEC OEA GCUB 001-2019 
(prazo máximo para indicação: 22 de abril); v) esclarecimentos sobre a prova de 
proficiência dos alunos estrangeiros; vi) submissão de projeto PAD devido à 
obrigação dos alunos bolsistas (período de 06/05/2019 a 31/05/2019); e v) 
situação do aluno Thiago Reis de Almeida (ofício enviado com solicitação de 
bolsa e planejamento de estratégias com o orientador). Em seguida, o Prof. 
Rogério passou a Ordem do dia: 1) Aprovação de pedidos de coorientação. 
O Prof. Viktor solicitou a indicação da Profa. Ingrid Barbosa Rocha Schiavon 
(UNICAMP) como coorientadora da aluna Bruna Cunha (1S2019), o Prof. Viktor 
solicitou a indicação da Profa. Laura Tovar como coorientadora da aluna Paula 
Gixina (1S2019), a Profa. Priscilla solicitou a indicação da Profa. Mariana 
Agostini de Moraes como coorientadora da aluna Vivian Brito (2S2018), a Profa. 
Fabiana solicitou a indicação da Profa. Mariana Agostini de Moraes como 
coorientadora do aluno Jose Fontainez (1S2019) e o Prof. Rogério Vieira 
solicitou a indicação da Profa. Ana Paula de Azevedo Marques 
(UNIFESP/PPGECM) como coorientadora do aluno José Luiz (1S2019). A 
solicitação da Profa. Priscilla foi discutida pelos presentes, uma vez que a 
solicitação foi realizada fora do prazo estabelecido em regimento. Após os 
esclarecimentos da Profa. Mariana, presente na reunião, as solicitações de 
coorientação foram votadas em bloco e foram aprovadas por unanimidade. 2) 
Aprovação de bancas Qualificação (Turma 1S2018). O Prof. Rogério 
apresentou as sugestões de nomes para compor as bancas de exame de 
qualificação da aluna Deise Oichi, orientada pelo Prof. Classius Ferreira da Silva 
e coorientada pela Profa. Cristiana Maria Yoshida, e da aluna Letícia Fantinati, 
orientada pela Profa. Katia Ribeiro e coorientada pelo Prof. José Ermírio. As duas 
bancas foram aprovadas com os nomes sugeridos nos formulários enviados. A 
banca da aluna Deise Oichi será composta pelos Profs. Miriam Cristina Maretti 
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(titular), Fabiana Perrechil (titular), Anna Cecília Venturini (suplente) e Eliezer 
Ladeia (suplente). A banca da aluna Letícia Fantinati será composta pelos Profs. 
Milene Codolo (titular), Werner Hanisch (titular), Viktor Cardenas (suplente) e 
Eliezer Ladeia (suplente). 3) Discussão e aprovação da mudança da 
disciplina de Métodos Matemáticos e Computacionais Aplicados à 
Engenharia Química da condição de Obrigatória para Eletiva. O Prof. 
Rogério apresentou a proposta de alteração da disciplina “Métodos matemáticos 
e computacionais aplicados à Engenharia Química” de obrigatória para eletiva. 
A solicitação é justificada pelo número reduzido de docentes da área 
computacional dentre o quadro de docentes permanentes do PPG-EQ e também 
pelo elevado número de disciplinas obrigatórias, as quais devem ser oferecidas 
todos os semestres. A proposta foi aprovada por unanimidade. Dessa forma, 
serão obrigatórias as disciplinas “Metodologia Científica” e “Seminários em 
Engenharia Química” para todos os alunos, e 8 créditos dentre as disciplinas de 
“Termodinâmica da Engenharia Química”, “Fenômenos de Transporte” ou 
“Cinética Aplicada a Reatores Químicos”. 4) Aprovação ad referendum 
Definição verba PROAP (envio até 11/04/2019). Devido ao prazo reduzido, a 
definição da utilização da verba Proap foi realizada por e-mail. Foi definida a 
utilização da verba da seguinte forma: 18 diárias para alunos em Congressos 
(R$320,00/diária no total de R$5760,00), ½ diária para docente (R$160,00) e 
material de consumo (R$39,80), com a soma total de R$5959,80. O Prof. Rogério 
enfatizou que o aluno precisa ter o aceite do trabalho no Congresso para 
conseguir utilizar a verba. A utilização da verba Proap foi aprovada por 
unanimidade.  5) Discussão e aprovação do desligamento da aluna Sheila 
Santini Prado devido a não entrega do Relatório de Acompanhamento 
conforme Resolução Normativa e de reprovação por nota no semestre 
vigente. A Profa. Katia informou que a aluna Sheila Santini Prado enviou e-mail 
no dia anterior à reunião (11/04/2019) solicitando o cancelamento da matrícula. 
A coordenação do Programa orientou a aluna dos procedimentos necessários 
para a realização do cancelamento. Após breve discussão, foi decido que a aluna 
teria até o final do mês para realizar o cancelamento da matrícula. Caso este 
procedimento não fosse realizado, a aluna seria desligada do Programa, uma 
vez que não apresentou o relatório parcial referente ao 2° semestre de 2018, 
obrigatório no PPG-EQ. 6) Discussão sobre a condição de docente 
permanente que ainda não esteja orientando no programa. A coordenação 
do PPG-EQ apresentou a proposta de descredenciamento imediato dos 4 
docentes que não estão orientando no Programa com os seguintes argumentos: 
i) para a CAPES, toda a produção é dividida pelo número de docentes 
credenciados no Programa; ii) não é possível que o docente permaneça 
credenciado no Programa e não seja inserido na Plataforma Sucupira; iii) foi 
informado pelo presidente da Capes que os Programas com notas 3 serão 
fechados. Após ampla discussão entre os presentes, foi realizada a votação e 
os membros da CEPG-EQ decidiram com 3 votos a favor e 1 abstenção pelo 
descredenciamento dos 4 docentes. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 
encerrada pelo Prof. Rogério. A Profa. Fabiana Perrechil Bonsanto lavrou esta 
ata que, após aprovada, será assinada por todos os membros da CEPPG-EQ 
que estiveram presentes. 
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