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ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM ENGENHARIA QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

- 09.08.2019 

Ao nono dia do mês de agosto 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 da pós-

graduação 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. Priscilla Carvalho 

Veggi, Profª. Juliane Viganó, Prof. Daniel José de Oliveira Ferreira e o aluno 

Thiago dos Santos Silva. Antes de iniciar a Ordem do dia, o Prof. Rogério 

propôs a inclusão de dois pontos de pauta: 1) homologação do representante 

discente e, 2) mudança de rubrica da verba PROAP. A inclusão de pauta foi 

aprovada por unanimidade. Em seguida, o Prof. Rogério apresentou a Ata da 

5ª reunião da PPG-EQ. O documento foi aprovado mediante as seguintes 

alterações: maior detalhamento do texto no item 3 (abertura de eleições para 

representantes discentes do PPG-EQ) e inclusão do nome do aluno no item 9 

(solicitação de coorientação). Em seguida o Prof. Rogério iniciou os informes. 

1) PROPGPq. Ocorreu a aprovação da APCN da Física e foram discutidas as 

mudanças nas regras da FAPESP para submissão de projeto regular. 2) CPP. 

Foi feita a solicitação de assinatura do Termo de Confidencialidade e 

Responsabilidade corrigido pelos alunos do PPG-EQ e seus respectivos 

orientadores. Também foi aprovada a divisão da reserva técnica institucional 

RTI-FAPESP 2019 proporcional ao recurso gerado por cada Programa 

(R$3363,48 para o PPG-EQ). 3) Resultado Processo Seletivo 

004/PPGEQ/2019 aluno especial. No processo seletivo 004/PPGEQ/2019 

tiveram 18 candidatos inscritos para aluno especial, sendo todos aprovados. 4) 

Matrícula dos alunos regulares turma 2S2019. Os 6 alunos aprovados no 

processo seletivo para aluno regular fizeram a matrícula no PPG-EQ. 5) 

Acompanhamento de discentes das turmas 1S2018, 2S2018 e 1S2019. Os 

discentes da turma 1S2018 deverão aprovar a banca de defesa de dissertação 

até o dia 01/10/2019 e a defesa deverá ocorrer até 07/02/2020. Os 

procedimentos para a aprovação da banca e agendamento da defesa foram 

apresentados pelo Prof. Rogério. Os discentes da turma 2S2018 deverão 

aprovar a banca de qualificação até o dia 01/10/2019. Os discentes da turma 

1S2019 deverão ter o CEP aprovado até o dia 01/09/2019 e o 1º relatório 

entregue até o dia 01/11/2019. 6) Divulgação do I Simpósio PPGEQ e II Dia 

da Engenharia Química, 19 e 20 de setembro de 2019. A Profa. Katia 

informou que o site do evento está em fase de finalização e poderá ser 

acessado pelo endereço 

http://ppgeq.sites.unifesp.br/index.php/pt/isimposioppgeqeiidiaeq. Será enviado 

e-mail para todos os alunos do Programa convidando para envio de resumo. 7) 

Chegada dos professores visitantes. O Prof. Rogério apresentou os 

http://ppgeq.sites.unifesp.br/index.php/pt/isimposioppgeqeiidiaeq
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professores visitantes, Prof. Daniel José de Oliveira Ferreira (início das 

atividades em 05/07/2019) e Profª. Juliane Viganó (início das atividades em 

05/08/2019), que estavam presentes na reunião. 7) Orientações sobre 

procedimentos para uso de verba PROAP. O Prof. Rogério apresentou os 

documentos necessários para a solicitação do uso de verba PROAP, os quais 

deverão ser enviados para a Secretaria de Pós-Graduação, em arquivo único 

em pdf, com cópia para ao orientador. Os documentos estão descritos no site 

do PPG-EQ. 8) Viagem da coordenação do PPG-EQ à reunião de meio 

termo da CAPES, 29 e 30 de agosto de 2019. O Prof. Rogério informou que 

irá participar da reunião de meio termo da CAPES, que será realizada em 

Brasília, sendo os custos financiados pela CPP. Ordem do dia: 1) Aprovação 

ad referendum das inscrições edital 004/PPGEQ/2019 – processo seletivo 

aluno especial. Como dito nos informes, houve a inscrição e aprovação de 18 

alunos especiais. A aprovação ad referendum foi homologada por unanimidade. 

2) Homologação do novo representante discente da CEPG. A indicação do 

aluno Thiago dos Santos Silva foi aprovada por unanimidade. O mandato do 

representante discente será de 08/2019 a 07/2020. O representante discente 

irá indicar o suplente posteriormente, o qual deverá ser homologado pela 

Comissão de Ensino. 3) Uso da verba PROAP. O Prof. Rogério informou que 6 

alunos enviaram a confirmação de uso da verba PROAP para participação de 

evento, com o envio de comprovação de aceite (Bruno Tomoda, Deise Ochi, 

Edivaldo Melo, Letícia Ascendino, Letícia Fantinati e Isaac Oliveira). A 

Comissão de Ensino aprovou o pagamento de 2 diárias para cada um desses 

alunos. Em seguida, os presentes discutiram a forma de utilização das 6 diárias 

ainda disponíveis, sendo possível a mudança de rubrica apenas uma vez. Foi 

decidido que a Coordenação irá consultar os demais discentes do Programa 

para verificar se existe mais algum aluno interessado em participar de 

Congresso ainda em 2019. Caso a verba não seja totalmente utilizada pelos 

discentes, será verificada a intenção de docentes do Programa em participar de 

eventos científicos e/ou a possibilidade de utilização da verba no Simpósio do 

PPG-EQ. Caso não seja possível utilizar a verba dessa forma, a rubrica será 

alterada para a compra de materiais de consumo. 4) Discussão e aprovação 

do edital 001/PPGEQ/2020 Processo Seletivo Aluno Regular 1S/2020. A 

Profa. Fabiana apresentou o edital elaborado pelo GT de processo seletivo e o 

mesmo foi aprovado após pequenas alterações. Nada mais havendo a tratar, a 

reunião foi encerrada pelo Prof. Rogério. A Profa. Fabiana Perrechil lavrou esta 

ata que, após aprovada, será assinada por todos os membros da PPG-EQ que 

estiveram presentes. 
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