
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA 
QUÍMICA, REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 2021, ÀS 08H00, ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIA.

LINK DO GOOGLE MEET:  meet.google.com/iza-tvjb-iaj

COORDENADOR: Prof. Dr. Paulo Waldir Tardioli

VICE-COORDENADORA: Profa. Dra. Mônica Lopes Aguiar 

REPRESENTANTES:     Docentes: Prof. Dr. José Mansur Assaf (Titular)

                                                               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 8 - Solicitação de Prorrogação de Defesa de Tese de Eduarda Cristina 
Caixeta Dias de Luca; Item 9 - Solicitação de Prorrogação de Exame de Proficiência de Janaina 
Guedes Eid; Item 10 - Edital para seleção extraordinária de candidatos para o curso de Mestrado.

1.2. Comunicações do Coordenador: 1) Informou sobre a atribuição das cotas de bolsas do CNPq (Edital 
de Doutorado). Foram atribuídas 5 (cinco) bolsas para doutorandos ingressantes no 1o semestre de 
2021 que estavam na lista de espera. Sendo assim, não há mais alunos sem bolsa. Quanto às bolsas 
de Mestrado, o PPGEQ foi contemplado com 7 (sete) bolsas, porém não há alunos na lista de espera 
para atribuição das bolsas neste momento. As bolsas devem ser atribuídas até janeiro de 2022.

1.3. Comunicações dos Membros: A) Prof. Luis Augusto comunicou que seu orientando de Doutorado 
Kaíque Oliveira viajará na próxima semana para a Espanha para a realização de um Doutorado-
Sanduíche, o qual foi contemplado com uma bolsa Print/CAPES. Comunicou, ainda, que foi informado 
apenas recentemente pela Secretaria de Relações Internacionais (SRInter/UFScar) de que um Acordo 
Específico de Cooperação Internacional com o IMDEA-Energia (Espanha) seria necessário para o início 
das atividades do doutorando na Instituição. Sendo assim, necessita da ciência do Coordenador do 
PPGEQ/UFSCar, Prof. Tardioli, no Processo SEI para andamento do mesmo; B) Prof. Ernesto comunica 
que a servidora Stella, que anteriormente estava lotada na Secretaria de Relações Internacionais da 
UFSCar, agora está lotada no Departamento de Engenharia Química, mais especificamente no novo 
prédio do CPqMAE e pode ajudar em questões de internacionalização do PPGEQ.

2. Homologação de “ad referenda” da Coordenação:
2.1. Datas e bancas de Exames de Acompanhamento de Tese de Doutorado: Ana Carolina Borges Silva 

(20/08/2021), Thielle Nayara Vieira de Souza Ferreira (26/08/2021). Homologadas.
2.2. Homologação de resultados de Exames de Qualificação de Doutorado: Juliana Alves da Silva 

(20/08/2021); Marina Del Bianco Sousa (29/07/2021). Homologadas.
3. Pedidos de prorrogação de Exames de Qualificação de Doutorado: Josivan de Sousa Cunha (2a 

prorrogação para 30/11/2021): Prof. Tardioli, presidente da CPG-EQ, fez a leitura do pedido encaminhado 
pelo aluno e orientador, Prof. Adilson José da Silva. Em seguida, informou sobre a situação de saúde do 
doutorando que é bastante delicada. Após extensa discussão, os membros da CPG-EQ, considerando a 
justificativa do pedido, bem como os atestados médicos encaminhados, deliberaram pela aprovação 
excepcional do pedido de prorrogação até a data de 30/11/2021, conforme solicitado, uma vez que os 
prazos estabelecidos nas Normas Complementares do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
Química contemplam apenas uma prorrogação de até 6 (seis) meses adicionais à data inicial prevista. A 
CPG-EQ também deliberou que caso não seja possível a realização do exame até a data prevista 
(30/11/2021), que seja solicitado oficialmente o afastamento das atividades acadêmicas para tratamento de 
saúde com suspensão da bolsa de estudos CAPES durante o período de afastamento; María Carlota 
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Villegas Aguilar (2a prorrogação para 30/11/2021): Prof. Paulo fez a leitura do pedido encaminhado pela 
aluna e seu orientador, Prof. Marcelo Perencin de Arruda Ribeiro, e colocou o tópico para fala dos membros 
da Comissão. Após breve discussão, Prof. Ernesto sugeriu que a Coordenação enviasse e-mail com a 
deliberação citando as Normas e Portarias da UFSCar que regem sobre o impedimento de acesso aos 
laboratórios em razão da pandemia COVID-19, uma vez que esse é um dos motivos que está levando ao 
atraso nas pesquisas dos discentes do PPGEQ/UFSCar e necessidade de sucessivas prorrogações. Sendo 
assim, a CPG-EQ deliberou pela aprovação excepcional do pedido de prorrogação até a data de 
30/11/2021, conforme solicitado, uma vez que os prazos estabelecidos nas Normas Complementares do 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química contemplam apenas uma prorrogação de até 6 (seis) 
meses adicionais à data inicial prevista; Matheus Lopes Harth (2a prorrogação para 30/10/2021, prazo 
expirou em 28/05/2021): Prof. Tardioli fez a leitura do pedido encaminhado pelo aluno e orientador. Prof. 
Antonio Carlos Luperni Horta, orientador, pediu desculpas por e-mail pelo atraso de 3 (três) meses na 
solicitação de nova prorrogação, uma vez que o aluno já se encontra em situação irregular. Após breve 
discussão entre os membros da CPG-EQ, deliberou-se pela aprovação excepcional do pedido de 
prorrogação até a data de 30/10/2021, conforme solicitado, uma vez que os prazos estabelecidos nas 
Normas Complementares do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química contemplam apenas 
uma prorrogação de até 6 (seis) meses adicionais à data inicial prevista.

4. Pedido de prorrogação de Exame de Proficiência em Língua Inglesa: María Carlota Villegas Aguilar (3a 
prorrogação para 08/09/2021, prazo expirou em 29/05/2020). Prof. Tardioli fez a leitura da justificativa 
encaminhada pela aluna e orientador, Prof. Marcelo Perencin de Arruda Ribeiro, onde, em suma, aluna 
alegou dificuldades familiares para cumprir o último prazo aprovado pela CPG-EQ, expirado em 29/05/2020. 
Não houve justificativa por parte de ambos (aluna e orientador) sobre o atraso de mais de um ano da data-
limite que foi aprovada anteriormente. Sendo assim, a mesma encontra-se em situação irregular perante ao 
PPGEQ/UFSCar. Após extensa discussão entre os membros da CPG-EQ, considerando o agendamento do 
exame TEAP pela aluna para o próximo dia 03 de setembro de 2021, deliberou-se pela aprovação do 
pedido de prorrogação até a data-limite de 08/09/2021, conforme solicitado, em caráter excepcional e 
improrrogável, sem direito a nova solicitação. Sendo assim, a doutoranda tem até dia 08 de setembro de 
2021 para apresentar comprovante de proficiência em língua inglesa (com a pontuação mínima exigida) em 
um dos exames aceitos pelo PPGEQ/UFSCar, descritos nas Normas Complementares do Programa. Após 
essa data - caso não apresente o referido comprovante contendo a pontuação mínima - por deliberação da 
CPG-EQ, a mesma será desligada do curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
Química da UFSCar, conforme disposto nas Normas Complementares.

5. Pedido de prorrogação de Defesa de Tese de Doutorado: Thais Paula Nogueira Lara (3a prorrogação 
para 30/11/2021). Após a leitura da justificativa encaminhada pela aluna e seu orientador, Prof. José Maria 
Corrêa Bueno, a CPG-EQ, considerando o impedimento dos acessos aos laboratórios da UFSCar em razão 
da pandemia COVID-19, deliberou pela aprovação excepcional do pedido de prorrogação até a data de 
30/11/2021, conforme disposto no Art. 40 do Regimento Interno do PPGEQ/UFSCar.

6. Data e banca de Exame de Acompanhamento de Tese de Doutorado: Roberta Resende Maciel da Silva 
(15/10/2021). Aprovada por unanimidade.

7. Homologação de resultados de Exames de Acompanhamento de Tese de Doutorado: Ana Carolina 
Borges Silva (20/08/2021); Maria Eduarda Ribeiro (12/05/2021). Homologadas.

8. Pedido de prorrogação de Defesa de Tese de Doutorado: Eduarda Cristina Caixeta de Luca (3a 
prorrogação para 31/10/2021). Após a leitura da justificativa encaminhada pela aluna e seu orientador, Prof. 
José Mansur Assaf, a CPG-EQ, considerando o impedimento dos acessos aos laboratórios da UFSCar em 
razão da pandemia COVID-19, deliberou pela aprovação excepcional do pedido de prorrogação até a data 
de 31/10/2021, conforme disposto no Art. 40 do Regimento Interno do PPGEQ/UFSCar.

9. Pedido de prorrogação de Exame de Proficiência em Língua Inglesa: Janaina Guedes Eid (5a 
prorrogação para 28/03/2022). Após a leitura da justificativa encaminhada pela aluna e seu orientador, Prof. 
Dilson Cardoso, Prof. Tardioli colocou o assunto em discussão informando que aluna têm tido um histórico 
de prorrogações do Exame de Proficiência, sem comprovação dos resultados dos mesmos. Lembrou aos 
membros que o prazo para defesa da aluna, que é bolsista CAPES, expira em 28/02/2022. Após extensa 
discussão sobre o assunto, a CPG-EQ deliberou pelo indeferimento da nova solicitação de prorrogação de 
prazo. Sendo assim, a doutoranda tem até dia 28 de agosto de 2021 (data-limite já aprovada por essa 
Comissão anteriormente) para apresentar comprovante de proficiência em língua inglesa (com a pontuação 
mínima exigida) em um dos exames aceitos pelo PPGEQ/UFSCar, descritos nas Normas Complementares 
do Programa. Após essa data - caso não apresente o referido comprovante contendo a pontuação mínima - 
por deliberação da CPG-EQ, a aluna será desligada do curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação 
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em Engenharia Química da UFSCar, conforme disposto nas Normas Complementares. Aprovado com 1 
(uma) abstenção.

10. Edital para seleção extraordinária de candidatos para o curso de Mestrado (em acordo com as Normas 
Complementares do PPGEQ, seção 1.1). O Presidente da CPG-EQ, Prof. Paulo, inicia o tópico fazendo 
relato sobre a necessidade de Editais para seleção para ingresso de alunos de mestrado, uma vez que o 
PPGEQ/UFSCar possui 7 (sete) bolsas CNPq para atribuição até janeiro/2022, além de mais uma bolsa 
ociosa da CAPES. Bolsas essas que não podem ser atribuídas nesse momento por não termos alunos sem 
bolsa na lista de espera do Programa.Também comunicou sobre a necessidade encaminhada pelo Prof. 
André Bernardo, onde informa que possui uma bolsa CNPq-DAI disponível para atribuição, porém também 
sem candidatos. Isto posto, abriu a palavra para manifestação dos membros da CPG-EQ, os quais se 
mostraram receptivos à ideia de ingressos no curso de doutorado na modalidade de fluxo contínuo. Após 
extensa discussão sobre possibilidades, datas, prós e contras, foi aprovado que será lançado um edital 
extraordinário para ingresso de alunos(as) no curso de Mestrado, a fim de serem atribuídas as bolsas do 
CNPq até janeiro de 2022, tendo em vista que as mesmas serão recolhidas pela agência de fomento caso 
não sejam utilizadas até essa data. Esses candidatos(as) aprovados no Edital Extraordinário, no limite de 
bolsas disponíveis, realizaram suas matrículas na primeira quinzena de dezembro de 2021. Também foi 
aprovado o lançamento de mais um Edital (ordinário) para ingresso de mestrandos e doutorandos em março 
de 2022. Considerando o curto prazo para lançamento dos Editais, Prof. Tardioli se prontificou a rascunhar 
os mesmos para aprovação na próxima reunião ordinária da CPG-EQ, a se realizar em  15 de setembro de 
2021.

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, 26 de agosto 
de 2021.

Prof. Dr. Paulo Waldir Tardioli 

Profa. Dra. Mônica Lopes Aguiar

Prof. Dr. José Mansur Assaf

Prof. Dr. Luis Augusto Martins Ruotolo

MSc. Guilherme Henrique Alves Pinto

Raquel Ferreira dos Santos Diniz
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