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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2019 DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE SÃO PAULO - 10.05. 2019 

Ao décimo dia do mês de maio 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 07 da Unidade 
Antonio Doll, tendo o Coordenador do PPG-EQ, o Prof. Dr. Rogério de Almeida 
Vieira, presidindo a reunião. Estiveram presentes: Profa. Katia Ribeiro, Profa. 
Fabiana Perrechil Bonsanto, Profa. Cristiana Maria Pedroso Yoshida, Prof. 
José Ermírio Ferreira de Moraes, Profa, Milene Costa Codolo, Prof. Rafael M. 
Matricarde Falleiro e Prof. Viktor Oswaldo Cárdenas Concha. Antes de iniciar a 
Ordem do dia, o Prof. Rogério apresentou as Atas da 2ª e 3ª reuniões 
ordinárias da PPG-EQ. Os documentos foram aprovados por unanimidade. Em 
seguida o prof. Rogério iniciou os informes. 1) Pró-Reitoria de Pós-
Graduação e Pesquisa (PROPGPq). Embora não seja obrigatório, os 
Programas de Pós-Graduação passam a ter o direito de reservar 25% das 
vagas para as pessoas pertencentes a grupos discriminados e vitimados pela 
exclusão socioeconômica no passado e no presente (políticas de ações 
afirmativas). Outro ponto levantado foi os editais para uso de RTI. Foi 
estabelecido o valor de R$ 200.000,00 por campus e que os projetos 
multiusuários terão prioridade na seleção. As propostas deverão ser 
encaminhadas a CPP até o décimo quinto dia do mês de junho de dois mil e 
dezenove. Em relação a agência de inovação implementada na UNIFESP, foi 
decidido que haverá alguém responsável por gerenciar o NIT nas propostas de 
patente. Foi informado também que a EMBRAPI/Empresa Brasileira de 
Pesquisa e Inovação deseja financiar pesquisas na UNIFESP (é uma 
Organização Social pelo Poder Público Federal que, desde 2013, apoia 
instituições de pesquisa tecnológica fomentando a inovação na indústria 
brasileira). E por último, reunião com a CAPES estabelece uma diminuição no 
tempo de duração do mestrado o que nos leva a pensar no regimento geral, 
principalmente na necessidade de ingressar alunos da graduação como alunos 
especiais nos programas. 2) CPP. Os programas apresentados na APCN da 
Física foram todos negados. O descredenciamento dos professores do PPGEQ 
foi confirmado e discutiu-se sobre o credenciamento de orientador nos 
programas passarem a exigir o ORCID para a efetivação de cadastro. Em 
seguida o Professor Rogério iniciou a ordem do dia: 1) Discussão e 
aprovação do número de membros permanentes na Comissão de Ensino 
do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química. Todos os 
membros desta comissão concordaram com a necessidade de integrar novos 
membros. A ideia é que os atuais suplentes sejam promovidos a titulares. A 
proposta apresentada foi que a comissão deveria ser composta por 7 membros 
titulares incluído coordenador e vice-coordenador, sendo os membros titulares 
o Prof. Profa. Fabiana Perrechil Bonsanto, Prof. José Ermírio Ferreira de 
Moraes, Profa, Milene Costa Codolo, Prof. Rafael M. Matricarde Falleiro e 
Profa. Marina Agostine de Moraes, e como membro suplente a Profa. Priscilla 
Veggi, ficando o quórum 50% mais 1 . A referida proposta foi aprovada por 
unanimidade. 2) Disciplinas ainda não oferecidas no programa. Foi sugerido 
para o GT Acadêmico rever a necessidade das disciplinas sistemas 
particulados, controle de poluição e otimização de processos químicos serem 
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oferecidas para os próximos semestres com os professores responsáveis. Em 
relação a disciplina de otimização de processos químicos, o professor Viktor 
ficou de avaliar a possibilidade de ministrá-la no próximo ano. Em relação a 
disciplina de sistemas particulados, o professor Igor será consultado sobre a 
necessidade de alteração da ementa e se é possível ofertá-la no 1° semestre 
de 2020. Enquanto que controle de poluição caberá ao GT acadêmico decidir 
quando será o momento oportuno para esta disciplina. 3) Aprovação das 
bancas de qualificação. A banca de qualificação da aluna Ana Carolina, 
orientada pelo prof. Eliezer foi apresentada à PPG-EQ. Os professores Rafael 
Falleiro e Romilda, ambos da UNIFESP, foram sugeridos como titulares. 
Enquanto que os professores Rodrigo Condotta e João Guilherme Poço, 
ambos da FEI, indicados como suplentes. Para a banca de qualificação do 
aluno Max, também orientado pelo prof. Eliezer em função do afastamento do 
professor Igor, a seguinte composição foi apresentada: Prof. Classius (titular), 
Profa. Romilda (titular), Profa. Tereza da Silva Martins (suplente) e Profa. Sania 
Maria de Lima (suplente), todos, docentes da UNIFESP campus Diadema. As 
referidas bancas foram aprovadas por unanimidade pelos membros presentes. 
Entretanto, discutiu-se a possibilidade do nome do Prof. Igor não constar no 
documento de avaliação/aprovação, uma vez que está afastado. O 
coordenador da PPG-EQ ficou responsável em se informar sobre a 
possibilidade do nome do coorientador representar o orientador no documento 
oficial. 4) Solicitação para postergar data para qualificação (sem entrega 
de relatório de acompanhamento). Foi discutido o adiamento da qualificação, 
devido aos problemas relatados a PPG-EQ pelo prof. Eliezer. A solicitação foi 
aprovada condicionalmente pela maioria dos membros, desde que o relatório 
de acompanhamento seja entregue até o primeiro dia do mês de junho de dois 
mil e dezenove. 5) Aprovação de solicitação de coorientação. Foi aprovado 
por unanimidade a solicitação de coorientação do prof. Viktor Oswaldo 
Cárdenas Concha para o projeto de mestrado do aluno Danniel Panza 
intitulado “Avaliação de redes de alívio de pressão utilizando simulação 
dinâmica”, orientado pela profa. Cristiana Maria Pedroso Yoshida. 6) 
Elaboração da grade do 2° Semestre de 2019. Foi decidido que os 
professores que fazem parte do GT Acadêmico (Rafael Falleiro e Priscilla 
Veggi) ficariam responsáveis em realizar um diagnóstico de cada disciplina do 
programa, verificando quais docentes já lecionaram desde o início de 2018 e 
quais disponíveis ainda não foram ofertadas. Baseando-se nesse 
levantamento, a grade deste próximo semestre e os demais serão elaboradas. 
7) Definição de novo líder do projeto 2 no PPG-EQ. Com os afastamentos 
dos professores Igor (afastamento do país) e Mariana (licença maternidade), 
discutiu-se a necessidade de definir um novo líder do projeto 2, devido a 
extrema urgência de submeter essa informação para o sucupira. A professora 
Cristiana Maria Pedroso Yoshida foi convidada pela coordenação a ser a nova 
líder. Após alguns levantamentos sobre o andamento do projeto 2 e as 
obrigações do líder, a professora Cristiana tomou a decisão de aceitar esta 
tarefa. Esta nomeação foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a 
tratar, a reunião foi encerrada pelo Prof. Rogério. O Prof. Falleiro lavrou esta 
ata que, após aprovada, será assinada por todos os membros da PPG-EQ que 
estiveram presentes. 
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