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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM ENGENHARIA QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

- 14.06. 2019 

Ao décimo quarto dia do mês de junho 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 10h00, na sala de reuniões do 

Laboratório BIONAT, na Unidade José de Alencar, tendo o Coordenador do 

PPG-EQ, o Prof. Dr. Rogério de Almeida Vieira, presidindo a reunião. Estiveram 

presentes: Profa. Fabiana Perrechil Bonsanto, Profa. Kátia Ribeiro, Profa. Milene 

Costa Codolo, Prof. Rafael Mauricio Matricarde Falleiro e Prof. Eliezer Ladeia 

Gomes. Antes de iniciar a Ordem do dia, o Prof. Rogério apresentou a Ata da 

4ª reunião da PPG-EQ. O documento foi aprovado mediante as seguintes 

correções: inserir na ata os nomes dos suplentes que se tornaram titulares, o 

afastamento da Profa. Mariana Agostini de Moraes (licença maternidade), a 

Profa. Priscilla Carvalho Veggi, que atualmente é titular em exercício, a saída 

oficial do Prof. Igor Tadeu Lazzarotto Bresolin e Prof. Rafael Ramos de Andrade 

da comissão. Em seguida o Prof. Rogério iniciou os informes. 1) PROPGPq. 

Os programas com nota 3 que apresentarem mesma nota em duas avalições 

terão redução de 70% nas bolsas e no caso de Programas 4 a redução será de 

30% nas bolsas. Todos os docentes deverão ter ORCID. Editais de 

mapeamento. Propostas de novas APCN. Acompanhamento dos egressos. 2) 

CPP. Votação secreta reprovou a APCN da Física, mas foi aprovada na 

Congregação. Verba RTI, há 200 mil reais que sobrou da reitora. RTI 2019, os 

docentes devem atualizar seus orçamentos. Em seguida o Professor Rogério 

iniciou a ordem do dia solicitando mudança na ordem da pauta que foi 

aprovado por todos. 1) 2º Relatório de Acompanhamento de discentes que 

não cumpriram o prazo para exame de qualificação. O Prof. Eliezer 

apresentou os esclarecimentos, segundo ele o texto da qualificação será 

entregue aos docentes da banca e a qualificação será realizada dia 28 de 

junho. O Prof. Eliezer explicou a situação dos alunos regulares e ele garante 

que todos os alunos estão em dia e que a defesa será realizada antes do prazo 

de 24 meses. 2) Abertura de eleições para representante discente PPG-EQ. 

Será realizada entre os docentes novas eleições para representante discente 

com o final do mandato dos Representante Discente (mandato 08/2018 a 

07/2019): Letícia Ascendino (Titular) e Bruno Thorihara Tomoda (Suplente). 3) 

Homologação das inscrições do edital 003 PPGEQ/2019. Todas as 

inscrições recebidas foram homologadas, aprovado por unanimidade. 4) 

Monitoramento Turma 1S2019. CEP deve ser aprovado até 01/09/19 e o 

Primeiro Relatório de Acompanhamento até 01/11/19. 5) Discussão e 

aprovação da Grade Horária do 2º semestre de 2019. Aprovado por 

unanimidade. 6) Prova de conhecimentos específicos Edital Aluno Regular 

segundo semestre de 2019. Aprovada por unanimidade, mediante a 

modificação da pontuação das questões, 1 (3 pontos), 2 (3 pontos), 3 (2 
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pontos), 4 (2 pontos). 7) Prova de Inglês Edital Aluno Regular segundo 

semestre de 2019. Aprovada por unanimidade. 8) Solicitação de Co 

orientação. Prof. José Ermírio de Moraes solicita co orientação Prof. Rogério 

de Almeida Vieira/UNIFESP. Aprovado por unanimidade. 9) Discussão e 

aprovação do número máximo de diárias/discente da verba PROAP para 

participação em congressos. Ficou definido que, se houver qualquer 

desistência haverá remanejamento de verba, para aumento do número de 

diárias ou contemplar outro aluno. Os docentes deverão estar cientes sobre as 

regras e ter certeza que os alunos realmente irão ao congresso. A coordenação 

enviou email aos docentes e alunos para confirmação. A data para confirmação 

será dia 20 de junho. Foi aprovada por unanimidade o remanejamento das 

diárias para minimizar as perdas de verba. 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. 
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