
ATA  DA  253ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA  COMISSÃO  DE  PÓS-GRADUAÇÃO  EM  ENGENHARIA
QUÍMICA,  REALIZADA  EM  15  DE  SETEMBRO  DE  2021,  ÀS  14H00,  ATRAVÉS  DE
VIDEOCONFERÊNCIA.

LINK DO GOOGLE MEET: https://meet.google.com/vwv-snba-tuf

COORDENADOR: Prof. Dr. Paulo Waldir Tardioli

VICE-COORDENADORA: Profa. Dra. Mônica Lopes Aguiar 

REPRESENTANTES:    Docentes: Prof. Dr. Alberto Colli Badino Júnior (Suplente)

                                                               Prof. Dr. Luis Augusto Martins Ruotolo (Titular)

Prof. Dr. Ernesto Antonio Urquieta-González (Suplente)

                          Discentes: MSc. Guilherme Henrique Alves Pinto (Titular)

MSc. Karla Raphaela Braga de Melo (Suplente)

1. Expediente:

1.1. Inclusão de Pontos de Pauta:  O Presidente da CPG-EQ, Prof. Paulo Tardioli inicia a reunião.
cumprimentando a todos os presentes e, em seguida, solicita aprovação para inclusão de dois
pontos de pauta, a saber: Item 13 - Homologação de Dissertação de Mestrado de João Pedro
Bueno de Oliveira;  Item 14 -  Solicitação de Prorrogação de Exame de Qualificação de
Mestrado de Amanda Ferreira Santos da Silva.

1.2. Comunicações do Coordenador: A) Informou sobre o desligamento do doutorando Rafael Luiz
Temóteo, orientando do Prof. Dr. Ernesto Antonio Urquieta-González, devido à não-renovação da
matrícula no 1o semestre de 2021, conforme disposto no Regimento Interno do PPGEQ/UFSCar.
B)  Comunicou sobre o desenvolvimento do novo site do PPGEQ/UFSCar, a fim de atender às
exigências da CAPES em relação à internacionalização dos Programas de Pós-Graduação, bem
como a modernização do layout e informações da página. C) Por fim, informou sobre o repasse
dos  recursos  financeiros  PROEX/CAPES  para  o  ano  de  2021.  O  repasse  recebido  em
setembro/2021 foi de R$ 174.548,00 (cento e setenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e oito
reais) e será distribuído aos docentes seguindo os critérios dos últimos anos.

1.3. Comunicações dos Membros: A)  Prof. Ernesto gostaria de solicitar que a CPG-EQ reanalise
futuramente a política de pontuação dos docentes do PPGEQ para fins de definição do quadro
permanente  e  colaborador.  B)  Guilherme,  representante  discente,  comunica  que,  conforme
mencionado na última reunião da CPG-EQ e em conversa com a representante suplente Karla,
decidiram por reativar a Comissão Discente de Pós-Graduação (CDPG) no PPGEQ/UFSCar, a
fim de otimizar  a  comunicação entre os  discentes do Programa.  A CDPG era composta por
representantes de áreas de pesquisa e foi muito eficiente enquanto ativa. Então, caso a CPG-EQ
não se oponha, eles se comprometem a reativar essa Comissão durante essa gestão.  C) Prof.
Alberto comunicou que na última reunião do Conselho do Departamento de Engenharia Química
(DEQ/UFSCar)  foi  discutido sobre o Plano de  Contingência para acesso aos laboratórios  da
UFSCar. O NEVS/UFSCar está negando vários pedidos e isso está prejudicando o andamento
das atividades de pesquisa dos alunos. Em sua opinião, considera que já está em tempos de a
UFSCar  voltar  às  atividades  de  forma presencial,  obviamente  considerando o  calendário  de
vacinação,  etc.  Também  comunica  que  problemas  com  quedas  de  energia   constantes  no
Departamento com consequente queima de equipamentos nos laboratórios acarreta mais atrasos
nas pesquisas já prejudicadas pela pandemia do COVID-19.

2. Aprovação das Atas: 252a Reunião Ordinária e 1a Reunião Extraordinária da CPG-EQ. Aprovadas
por maioria com 1 (uma) abstenção.
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3. Homologação de “ad referenda” da Coordenação:

3.1. Solicitação de Trancamento de curso de Mestrado:  Larissa Cristina Félix  (26/08/2021 a
21/12/2021); Carolina Machado Ferreira (01/09/2021 a 01/03/2022), ambas orientadas pelo
Prof.  Dr.  Edson  Luiz  Silva. O  Presidente  da  CPG-EQ,  Prof.  Tardioli,  fez  a  leitura  das
justificativas  enviadas  pelas  alunas  e  colocou  o  tópico  em  votação.  Homologadas  por
unanimidade.

3.2. Homologação  dos  resultados  de  Exames  de  Proficiência  em  Língua  Inglesa:  Janaina
Guedes Eid (Doutorado); María Carlota Villegas Aguilar (Doutorado). Prof. Tardioli relembrou
aos  membros  as  situações  das  doutorandas  e  a  decisão  da  CPG-EQ  na  1a Reunião
Extraordinária, realizada no dia 26/08/2021, onde decidiu-se pelo desligamento de ambas as
alunas caso não enviassem a comprovação do exame de proficiência com a pontuação aceita
pelo PPGEQ/UFSCar. As doutorandas realizaram o exame e atingiram a pontuação necessária
dentro  do  prazo  já  aprovado  anteriormente  pela  CPG-EQ.  Sendo  assim,  as  alunas  não
encontram-se mais em situação irregular junto ao Programa. Homologados por unanimidade.

3.3. Apreciação de minutas (português, inglês e espanhol) de acordo específico de cooperação
entre UFSCar e IMDEA Energia (Espanha): Processo SEI no 23112.016525/2021-8, com
participação do Prof. Dr. Luis Augusto Martins Ruotolo. Prof. Paulo fez breve explanação
sobre o convênio aos membros da CPG-EQ e que o processo foi assinado pelo Coordenador via
SEI e está em andamento. Em votação, o acordo foi homologado por unanimidade.

3.4. Composição  da  Comissão  de  Desenvolvimento  do  Novo  Site  do  PPGEQ:  Prof.  Felipe
Fernando Furlan, MSc. Guilherme Henrique Alves Pinto e MSc. Karla Raphaela Braga de
Melo. Conforme mencionado nas Comunicações da Coordenação no início dessa reunião, o prof.
Tardioli  informou que Coordenador e Secretária participaram de uma primeira reunião com o
servidor  administrativo  Rogério  Colaço  da  Secretaria  de  Informática  da  UFSCar,  onde  as
primeiras orientações foram passadas. Ressaltou que será um trabalho árduo, mas que trará
grandes benefícios para o PPGEQ/UFSCar. Em seguida, agradeceu imensamente a Comissão
por aceitar participar do desenvolvimento do novo site do PPGEQ/UFSCar, contribuindo com o
Programa através desse trabalho.

4. Homologação  de  resultados  de  Exames  de  Acompanhamento  de  Teses  de  Doutorado:
Emanoela Fernanda Queiroz (30/08/2021); Gustavo Medeiros de Paula (30/09/2020); Janaina Guedes
Eid  (29/07/2020);  João  Pedro  Alves  de  Azevedo  Barros  (21/08/2020);  José  Renato  Guimarães
(27/08/2021);  Josivan de Sousa Cunha (30/07/2020);  Juliana Alves da Silva (15/10/2020);  Juliana
Floriano da Silva (28/07/2020); María Carlota Villegas Aguilar (25/09/2020); Marina Del Bianco Sousa
(24/07/2020); Monize Picinini (12/07/2021); Tássia Caroline Passos Pereira (30/06/2020). Prof. Paulo
comunica  que  todos  os  exames  transcorreram  dentro  da  normalidade  e  todos(as)  os(as)
doutorandos(as)  foram  aprovados(as),  conforme  consta  nas  atas  dos  exames.  Aprovados  por
unanimidade.

5. Homologação de resultados de Defesas de Teses de Doutorado e entrega das versões finais:
Alice  de  Carvalho  Lima  Torres  (08/07/2021);  Aline  Rodrigues  Miranda  Cruz  (06/05/2020);
Vanessa  Dal-Bó  (26/04/2021). Prof.  Tardioli  comunica  que  analisou  todos  os  artigos  aceitos  e
encaminhados  pelas  doutorandas  e  todos  cumprem  com  o  disposto  no  Regimento  Interno  do
PPGEQ/UFSCar. Aprovados por unanimidade.

6. Data e banca de Exame de Acompanhamento de Tese de Doutorado: Kaíque Souza Gonçalves
Cordeiro Oliveira (29/10/2021). Aprovadas por unanimidade.

7. Definição  do  quadro  de  docentes  permanentes  (ano  base  2021):  pontuação  dos  docentes
permanentes/colaboradores (2018-2020), oferta de temas de Mestrado/Doutorado em 2021-2022
e lançamento no relatório Data CAPES. Prof. Tardioli inicia o tópico apresentando aos membros a
planilha com a classificação dos docentes do PPGEQ/UFSCar no último triênio (2018-2020) e informa
que o novo quadro de docentes permanentes e colaboradores precisa ser definido para o quadriênio
(2021-2024). Após explicar todos os critérios considerados na planilha, bem como a atual situação e
pontuação de todos os docentes do Programa, o Presidente abre o tópico para discussão. Há extensa
discussão sobre os critérios e classificação dos docentes e, nesse momento, a Vice-Coordenadora,
Profa.  Mônica  Aguiar,  informa  que  precisa  se  ausentar  por  outros  compromissos  agendados
anteriormente, mas deixa seu voto registrado para que os quatro primeiros docentes classificados na
planilha de colaboradores  passem a compor  o  quadro  de  docentes  permanentes.  Em tempo:  os
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nomes dos docentes avaliados foram omitidos a fim de preservar suas identidades, sendo assim, a
cada docente foi atribuído um número. Considerando os critérios mínimos para um docente se manter
no quadro permanente, a relação atual dos docentes permanentes permanece a mesma. Em relação
aos  docentes do  quadro  colaborador  e  jovem  docente  permanente,  analisou-se  a  situação  dos
mesmos caso a caso. Na primeira votação, é aprovado por unanimidade que os docentes no 17, 19,
20 e 21 na planilha Colaborador, passem a compor o quadro de docentes permanentes a partir de
hoje. Sendo assim, passa-se a analisar a situação dos docentes colaboradores de no 27, 29 e 30.
Após extensa discussão sobre a situação de cada docente, Prof. Tardioli encaminha o tópico para
votação individual de cada caso. O primeiro docente colaborador a ser analisado trata-se do no

27.  O Presidente solicita  que os  membros  votem se o docente  deve ser  mantido  no quadro de
colaboradores do PPGEQ ou ser descredenciado. Após votação, deliberou-se que o mesmo seja
descredenciado  do  quadro  de  docentes do  PPGEQ/UFSCar por  3  votos  favoráveis  ao
descredenciamento,  2  abstenções  e  1  voto  favorável  para  que  permaneça  credenciado  como
colaborador. Os próximos docentes a serem analisados  tratam-se dos nos  29 e 30.  O Presidente
solicita que os membros votem se os docentes em questão devem ser mantidos no quadro de
colaboradores do PPGEQ ou serem descredenciados. Após votação, deliberou-se que os mesmos
sejam mantidos no quadro de docentes do PPGEQ/UFSCar por unanimidade. Em seguida, coloca-
se em votação se os  docentes 29 e 30  devem oferecer temas de mestrado e doutorado para os
próximos editais  de seleção para  ingresso em  2021 e  2022.  Após votação,  deliberou-se, por
unanimidade, que os mesmos não devem oferecer temas para os editais que serão lançados esse
ano.  Por  fim,  o  último docente  a  ser  analisado trata-se do no 26.  O Presidente  solicita  que os
membros votem se o docente deve ser mantido no quadro de docentes permanentes do PPGEQ ou
ser descredenciado.  Após votação, deliberou-se que o mesmo seja descredenciado do quadro
de docentes do PPGEQ/UFSCar por unanimidade.

8. Formação  de  Comissão de  Gestão  de  Recursos  PROEX e  Distribuição  de  Bolsas  -  Cotas
PPGEQ.  Prof.  Tardioli  justifica  a  necessidade  de  criação  da  Comissão  Gestora  de  recursos
PROEX/CAPES a  fim  de  atender  exigência  da  agência  de  fomento.  Em seguida,  sugere  que  a
Comissão seja sempre formada pelos próprios membros da CPG-EQ, conforme segue: Coordenador,
Vice-Coordenador,  Representantes  Docentes  (Titulares)  e  Representantes  Discentes  (Titulares).
Aprovada por unanimidade.

9. Distribuição  de  Recursos  PROEX -  1º   Repasse  2021:  Nº   do  Auxílio  /  Nº   do  Processo:
0316/2021/23038.006930/2021-88.  O  Presidente  da  CPG-EQ  comunica  o  repasse  dos  recursos
financeiros CAPES/PROEX no valor de R$ 174.548,00 (cento e setenta e quatro mil, quinhentos e
quarenta  e  oito  reais),  depositados  na  conta  bancária  do  Coordenador  em  setembro/2021.  Em
seguida, faz apresentação da planilha criada e sugerida por ele para distribuição dos recursos entre
Secretaria/Coordenação e docentes/discentes do PPGEQ/UFSCar, conforme moldes que vêm sendo
utilizados nos últimos anos.  Informa que discentes com bolsas FAPESP (Mestrado e Doutorado),
CNPq (Doutorado) e ANP/PRH (Mestrado e Doutorado) não fazem jus ao repasse desses recursos,
uma vez que possuem taxas de bancada. Inicialmente, sugere-se que 45% dos recursos recebidos
(em  torno  de  R$79.000,00)  sejam  reservados  à  Secretaria/Coordenação  para  despesas
administrativas  e  custeio  de  bancas  presenciais,  considerando-se  que  as  atividades  na  UFSCar
retornem à normalidade após a pandemia COVID-19 nos próximos meses antes do próximo repasse
financeiro. Após exposição do valor dos recursos a serem repassados a cada docente, considerando
a quantidade de alunos de mestrado e doutorado de cada um,  Prof.  Tardioli  abre  o tópico  para
discussão e sugestão dos membros. Com a palavra o Prof. Luís Augusto, o representante docente
sugere que o valor  reservado para custeio de bancas de defesas na modalidade presencial  seja
desconsiderado e o valor seja distribuído aos docentes do Programa. Caso algum docente opte por
realizar a defesa na modalidade presencial, que o próprio docente utilize de seu saldo para custear
despesas de passagens aéreas e diárias  aos  doutores  externos  convidados.  Todos os  membros
presentes concordam com a sugestão do Prof. Luís. Após breve discussão e sugestão dos outros
membros, fica decidido o seguinte: distribuir entre os docentes do PPGEQ os valores de R$ 1.000,00
por mestrando e R$ 2.000,00 por doutorando, totalizando o valor de  R$ 110.000,00 (63% do valor
recebido);   valor  de  R$  64.548,00  (37%  do  valor  recebido)  a  ser  reservado  para
Secretaria/Coordenação. 

10. Apreciação de Edital de Processo Seletivo Extraordinário de Mestrado para alocação de 07
(sete) bolsas CNPq-Cota PPGEQ disponíveis (Edital 01/2021).  O Presidente da CPG-EQ, Prof.
Tardioli, faz breve explicação sobre o porquê foi necessária a abertura deste Edital Extraordinário,
conforme discutido na 1a Reunião Extraordinária da CPG-EQ, realizada em 26/08/2021. Comunica
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que o Edital foi encaminhado para leitura dos membros desta comissão com antecedência, a fim de
que  sugestões  e  correções  fossem acrescentadas  no documento  que  será  publicado  no  site  do
PPGEQ/UFSCar na próxima segunda-feira, 20/09/2021. Não houve sugestões por parte dos membros
da CPG-EQ. Colocado em votação, o Edital foi aprovado por unanimidade.

11. Apreciação de Edital  de Processo Seletivo para exame de ingresso em Fluxo Contínuo no
Curso de Doutorado do PPGEQ - 2021 (Edital 02/2021).  O Presidente da CPG-EQ, Prof. Tardioli,
faz breve explicação sobre o porquê foi necessária a abertura deste Edital para ingresso em Fluxo
Contínuo para o curso de Doutorado. Informou que se baseou no edital já utilizado pelo Programa de
Pós-Graduação em Química da UFSCar e que considera ser uma forma de atender solicitações de
ingresso no curso de doutorado ao longo do ano sem que seja necessária a abertura de editais
extraordinários.  Ressaltou  que  essa  forma  de  ingresso  requer,  obrigatoriamente,  que  o(a)
candidato(a) tenha bolsa de doutorado já aprovada por agência de fomento ou empresa. Comunica
que o Edital foi encaminhado para leitura dos membros desta comissão com antecedência, a fim de
que  sugestões  e  correções  fossem acrescentadas  no documento  que  será  publicado  no  site  do
PPGEQ/UFSCar na próxima segunda-feira, 20/09/2021. Não houve sugestões por parte dos membros
da CPG-EQ. Colocado em votação, o Edital foi aprovado por unanimidade.

12. Reestruturação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) do PPGEQ/UFSCar. A secretária do
PPGEQ/UFSCar, Raquel Diniz, fez breve explicação sobre a necessidade de reestruturação do SEI
do  PPGEQ/UFSCar,  uma  vez  que,  futuramente,  a  maior  parte  dos  processos  do  Programa
necessitarão tramitar através desse Sistema. Para que possamos iniciar a inclusão de pautas e atas
da CPG-EQ no SEI, faz-se necessária a criação de duas Unidades Abstratas dentro do PPGEQ/SEI:
Docentes  PPGEQ  e  CPG-PPGEQ  e,  para  que  sejam solicitadas  a  criação  dessas  Unidades,  é
necessário  que  a  CPG-EQ  emita  um  Ato  Administrativo  que  deve  ser  encaminhado  ao  setor
responsável pela criação das mesmas dentro do Sistema Eletrônico de Informações. Diante disso, o
Coordenador coloca em votação a aprovação da criação dessas Unidades Abstratas junto ao
SEI/UFSCar, gerando, assim, o Ato Administrativo no 01/2021-PPGEQ. Aprovado por unanimidade.

13. Homologação de resultado de Defesa de Dissertação de Mestrado e entrega da versão final:
João  Pedro  Bueno  de  Oliveira.  Prof.  Tardioli  comunica  que  a  documentação  foi  encaminhada
conforme esperado, sem irregularidades. Aprovado por unanimidade.

14. Solicitação de Prorrogação de Exame de Qualificação de Mestrado: Amanda Ferreira Santos da
Silva. Prof. Paulo fez a leitura das justificativas encaminhadas pela mestranda e seu orientador, Prof.
José  Maria  Corrêa  Bueno,  onde  justifica  necessidade  de  prazo  adicional  devido  atraso  nos
experimentos ocasionado pela pandemia COVID-19. Aprovado por unanimidade.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião. Eu, Raquel Ferreira dos Santos
Diniz, secretariei e lavrei esta ata, a qual assino junto com os demais membros presentes. São Carlos, 15
de setembro de 2021.

Prof. Dr. Paulo Waldir Tardioli 

Profa. Dra. Mônica Lopes Aguiar

Prof. Dr. Alberto Colli Badino Júnior

Prof. Dr. Luis Augusto Martins Ruotolo

MSc. Guilherme Henrique Alves Pinto

Raquel Ferreira dos Santos Diniz
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