
ATA DA 259ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA, REALIZADA EM 13
DE ABRIL DE 2022, ÀS 14H00, ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIA.

LINK DO GOOGLE MEET: https://meet.google.com/ozy-jeiw-vgi

COORDENADOR: Prof. Dr. Paulo Waldir Tardioli

VICE-COORDENADORA: Profa. Dra. Mônica Lopes Aguiar

REPRESENTANTES: Docentes: Prof. Dr. Luis Augusto Martins Ruotolo (Titular)

                                                               Prof. Dr. José Mansur Assaf (Titular)

                      Discentes: MSc. Igor Marafon Rodegheri (Titular)

MSc. Ana Bárbara Moulin Cansian (Suplente)

1. Expediente:

1.1. Comunicações do Coordenador: A) Acordo de cooperação entre UFSCar e Mastertest, aplicadora do TOEFL no
Brasil. O acordo prevê gratuidade para estudantes de graduação e pós-graduação com emissão de certificado oficial
TOEFL ITP; B) Comissão de seleção de Tese 2022 do PPGEQ para o Prêmio CAPES de Tese – Edição 2022: Profs.
Fernanda Perpétua Casciatori, Janaina Fernandes Gomes, Maria do Carmo Ferreira e Vádila Giovana Guerra Béttega;
O  Prof.  Tardioli  informa  que  recebeu  na  data  de  hoje  o  resultado  da  avaliação  por  essa  Comissão  e  que  o
Coordenador do PPGEQ tem até o dia 24 de abril para fazer a indicação da Tese selecionada junto à CAPES.  C)
Chamada  CNPq  no 07/2022  –  Apoio  à  Pesquisa  Científica,  Tecnológica  e  de  Inovação:  Bolsas  de  Mestrado  e
Doutorado – Ciclo 2022 (período de submissão de propostas: 28 de março a 06 de maio de 2022). Prof. Tardioli
ressalta que enviou e-mail solicitando informações para elaborar a proposta do PPGEQ e os termos de aceite para
participação na equipe da proposta (docentes do PPGEQ, pesquisadores colaboradores externos e alunos do
Programa  indicados  pelos  seus  respectivos  orientadores).  Esclareceu  que  a  Chamada  se  refere  à  política  de
substituição de bolsas CNPq – cota do Programa recolhidas ao longo do ano corrente (01/01 a 31/12/2022) e que no
PPGEQ foram recolhidas 8 (oito) bolsas de mestrado e 4 (quatro) bolsas de doutorado, e seguindo a política de
redistribuição do CNPq, o PPGEQ poderá recuperar até 90% das bolsas recolhidas em 2022 (7 bolsas de mestrado e
3  bolsas  de  doutorado);  D)  Informes  CAPES  (PROEX,  Sucupira,  SCBA).  Prof.  Tardioli  informa  que  realizou  o
preenchimento dos termos de concessão adicional de recursos no SEI-CAPES e que esses, bem como os de 2021,
poderão ser utilizados até 30 de abril de 2023 sem a necessidade de prestação parcial de contas. Com relação ao
Coleta CAPES 2021, o Prof. Tardioli informou que os dados alimentados pelos PPGs na plataforma Sucupira serão
coletadas em duas etapas e que na primeira os dados serão coletados automaticamente em 20 de maio, cabendo
posteriormente à ProPG a verificação e aprovação das informações. O Coordenador informou também que o SCBA
estará aberto até 19 de abril para cancelamento e implementação de bolsas; E) Informes sobre retorno presencial dos
PPGs. Prof. Tardioli esclareceu sobre o e-mail enviado pela Coordenação solicitando informações sobre o trabalho
remoto durante a pandemia. Essas informações serão compiladas em um formulário e enviadas ao GT – Retorno
Presencial cujo objetivo é normatizar as modalidades (presencial, à distância e/ou híbrida) das atividades futuras nos
PPGs (reuniões, aulas e defesas e exames). Após ampla discussão sobre o tema pelos membros da CPG, o Prof.
Tardioli passou a palavra aos membros para suas comunicações.

1.2. Comunicações dos Membros:  Prof. Luís Ruotolo pede a palavra e comunica que, no dia 12 de abril de 2022, foi
assinado o acordo de cotutela referente ao doutorado-sanduíche dos discentes José Renato Guimarães e Kaíque
Souza Gonçalves Cordeiro Oliveira junto à SrInter/UFSCar, sendo assim, ambos os alunos terão a possibilidade de
obter dupla titulação em seus doutorados. Prof. Tardioli parabeniza aos alunos, seus orientadores e a Secretaria de
Internacionalização (SrInter) por essa conquista, uma vez que são os primeiros alunos do PPGEQ que poderão ter
seus diplomas expedidos com dupla-cidadania. Prof. Luís Augusto parabeniza a SrInter pela eficiência na tramitação
dos processos entre as duas universidades (UFSCar e Universad Autónoma de Madri).

2. Aprovação da Ata da 258a Reunião Ordinária da CPG-EQ. Aprovada por unanimidade.

3. Homologação de “ad referenda” da Coordenação:

3.1. Solicitação de cancelamento de matrícula de doutorado de Lucas Gama. O presidente da CPG-EQ, Prof. Tardioli,
faz  breve  explicação  sobre  a  justificativa  apresentada  pelo  aluno  que,  em  suma,  relata  que  adquiriu  vínculo
empregatício e não conseguirá conciliar com as atividades acadêmicas nesse momento. O aluno não era bolsista.
Homologada por unanimidade.

3.2. Data  e  banca  de  Exame de  Qualificação  de  Mestrado  de  Leonardo  de  Oliveira  Santos  (para  08/04/2022).

Homologada por unanimidade.

3.3. Datas e bancas de Exames de Qualificação de Doutorado: 1) Amarílis Severino e Souza (para 29/04/2022);  2)

Rauber Daniel Pereira (para 28/04/2022 - Exame Fechado ao Público). Homologadas por unanimidade.

3.4. Resultados de Exames de Qualificação de Mestrado: 1) Amanda Ferreira Santos da Silva (2º Exame); Leonardo

de Oliveira Santos (aprovados). Homologados por unanimidade.
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4. Solicitação de trancamento de matrícula de mestrado de Marcos Martins Ornelas Júnior (período: 08/04/2022 a

01/07/2022). Prof. Tardioli faz a leitura da justificativa encaminhada pelo discente que, em suma, relata que nesse momento
não está  conseguindo  conciliar  as  atividades  acadêmicas  com a  demanda  de  seu  trabalho.  O  aluno  não  é  bolsista.
Aprovado por unanimidade.

5. Homologação  de resultados de  Defesas  de  Dissertações  de  Mestrado  e  entrega das versões  finais:  1)  Lucas

Campana Leite  (Defesa em 23/02/2022);  2) Luiza Stolte Bezerra Lisboa de Oliveira (Defesa em 03/03/2022).  Prof.
Tardioli  informa que a documentação necessária para homologação foi encaminhada pelos mestrandos e atendem aos
requisitos estabelecidos no Regimento Interno do PPGEQ/UFSCar. Homologados por unanimidade.

6. Solicitações  de  prorrogação  de  prazos  de  Exames  de  Acompanhamento  de  Tese  de  Doutorado:  1 )  Luana  do

Nascimento Rocha de Paula (1a prorrogação para 30/06/2022); 2) Ricardo Tadashi Goda (1a prorrogação para
30/07/2022).  Prof. Tardioli faz breve relato sobre a justificativa encaminhada pelos discentes e seu orientador, Prof. José
Mansur Assaf. Em seguida, Prof. Mansur, membro desta Comissão, justifica a necessidade das prorrogações, em especial
do doutorando Ricardo que teve que cursar todas as disciplinas obrigatórias do PPGEQ e teve problemas de saúde
recentemente, o que ocasionou o atraso do início dos experimentos em laboratório. Prof. Tardioli abre a palavra para que os
membros  apresentem questionamentos.  Sem manifestações,  o  presidente  coloca  o  tópico  em votação. Aprovado  por
unanimidade.

7. Análise de datas e bancas de Defesas de Dissertações de Mestrado: 1) Bárbara Letícia Peroni (para 26/04/2022); 2)

Naiara Lopera Tabanez (para 28/04/2022). Aprovado por unanimidade.

8. Análise de datas e bancas de Defesas de Teses de Doutorado: 1) Gustavo Medeiros de Paula (para 29/04/2022); 2)

Juliana Alves da Silva  (para 29/04/2022);  3) Janaina Guedes Eid  (para 12/05/2022). O presidente da CPG-EQ, Prof.
Tardioli,  inicia  o  tópico  explanando  sobre  as  regras  do  Regimento  Interno  atualmente  vigente,  em  especial  sobre  a
composição das bancas examinadoras de doutorado, a saber: (…) § 2º - A Comissão Examinadora é constituída por cinco
membros efetivos e respectivos suplentes; § 3º - O coorientador pode ser membro da Comissão Examinadora. Em caso de
tripla orientação, apenas um dos coorientadores pode integrar a Comissão Examinadora; § 4º - Ao orientador, membro nato
da  Comissão  Examinadora,  cabe  a  presidência  da  mesma;  §  5º  -  No  mínimo  dois  membros  efetivos  da  Comissão
Examinadora, bem como seus suplentes, não podem ser vinculados ao Programa e nem ao quadro docente da UFSCar.
Em seguida, analisa junto aos membros da CPG-EQ os pedidos de agendamento de defesas dos doutorandos Gustavo de
Paula, Juliana Silva e Janaina Eid. Informa que na sua gestão como Coordenador do Programa, ele tem flexibilizado o
disposto no parágrafo 2o  no que diz respeito ao número de suplentes que os(as)  orientadores(as)  devem indicar para
agendamento das defesas, sendo solicitado, no mínimo, a indicação de 1 (um) suplente interno e 1 (um) suplente externo.
Na constituição da banca de defesa do doutorando Gustavo de Paula o Prof. Dilson Cardoso, orientador, indicou apenas 1
(um) membro suplente interno;  na banca da doutoranda Juliana da Silva o orientador,  Prof.  João Batista  Oliveira  dos
Santos,  indicou  2  (dois)  suplentes  internos  e  3  (três)  suplentes  externos;  e  na  banca  da  doutoranda  Janaina  Eid  o
orientador, Prof. Dilson Cardoso, indicou 1 (um) suplente interno e 1 (um) suplente externo. Isto posto, o Prof. Tardioli abre o
tópico para manifestação dos membros. Prof. Ruotolo diz que a indicação de cinco suplentes como exigido atualmente no
Regimento é inviável. No caso da banca do doutorando Gustavo, sua posição é de que o pedido de agendamento seja
devolvido ao orientador para readequação e indicação de um membro externo, além do interno. Prof. Mansur também se
manifesta contra o atual Regimento. Considera que apenas um suplente externo é suficiente, pois o mesmo pode substituir
tanto um membro interno quanto um membro externo que não possa participar no dia da defesa. Prof. Tardioli sugere que
as bancas em questão sejam analisadas na reunião de hoje e que na próxima reunião da CPG-EQ seja incluído um ponto
de pauta  específico  para  deliberar  sobre  bancas  de  defesas de  mestrado e  doutorado.  Em seguida,  encaminha uma
proposta para deliberação dos membros com relação à solicitação do doutorando Gustavo, a saber: “Aprovação de data e
banca de defesa de tese de Gustavo Medeiros de Paula (para 29/04/2022), condicionada à inclusão de um suplente externo
à UFSCar e envio do documento readequado dentro de 05 dias úteis a partir da comunicação da Coordenação. Colocada a
proposta em votação, a mesma foi aprovada por 2 (dois) votos favoráveis e 2 (duas) abstenções. Em seguida, foi colocada
em votação as datas e bancas de teses de Juliana Silva e Janaina Eid.  Sem manifestações contrárias, ambas foram
aprovadas por unanimidade.

9. Homologação de resultados de Exames de Acompanhamento de Teses de Doutorado: 1) Karla Raphaela Braga de

Melo (aprovada); 2) Nuhu Ayuba (aprovado). Homologados por unanimidade.

10. Solicitação de inclusão de coorientação de doutorado de Ediane de Sá Alves (orientador: Prof. Roberto de Campos

Giordano, coorientador indicado: Prof. Felipe Fernando Furlan/UFSCar). O presidente faz breve leitura do documento
encaminhado pelo orientador com ciência e “de acordo” de todos os envolvidos, porém relata que não foi enviado pelo
orientador o Projeto de Pesquisa da doutoranda em questão, um dos requisitos solicitados para análise do pedido pela
CPG-EQ. Após longa discussão sobre o assunto, a Profa. Mônica Aguiar, diz que precisa se ausentar da reunião, mas sua
posição é de que o pedido seja negado e devolvido ao orientador, Prof. Giordano, para readequação e análise na próxima
reunião da CPG-EQ. Prof Tardioli então coloca a proposta da Profa. Mônica como Proposta 1. A outra proposta fica definida
da seguinte forma: Aprovar o pedido condicionalmente ao envio do Projeto de Pesquisa pelo orientador  (Proposta 2).  A
votação final se dá da seguinte maneira: 1 (um) voto favorável à Proposta 1 e 3 (três) votos favoráveis à Proposta 2.
Aprovada a Proposta 2 por maioria.

11. Solicitação de inclusão de coorientação de doutorado de  Roberta Resende Maciel da Silva (orientador: Prof. Dr.

Luís  Augusto Martins Ruotolo,  coorientador  indicado:  Prof.  Francisco Guilherme Esteves Nogueira/UFSCar).  O
presidente faz breve leitura do documento encaminhado pelo orientador com ciência e “de acordo” de todos os envolvidos.
Em seguida, Prof. Tardioli abre a palavra para manifestação dos membros da Comissão. Não havendo manifestações sobre
o assunto, o presidente coloca o tópico em votação. Aprovado por dois votos favoráveis e uma abstenção.

12. Análise do pedido de reconhecimento de nota, frequência e créditos na disciplina ENQ-751 - Reatores Bioquímicos

cursada pelo mestrando Gabriel Marcos Costa Oliveira, como aluno especial do PPGEQ/UFSCar, no 2o semestre de
2021 (Conceito B, 100.0% Frequência, 10 créditos). O presidente da CPG-EQ, Prof. Paulo Tardioli, compartilhou com os
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membros  o  certificado que comprova  a  conclusão da  disciplina  pelo  aluno e  abre  a  palavra  para  manifestações  dos
membros. Não havendo manifestações, coloca o tópico em votação. Aprovado por unanimidade.

13. Solicitação de cancelamento de bolsa de doutorado CAPES de Patricia Trevisani Juchen  (a partir de 11 de abril de

2022). Prof. Tardioli inicia a discussão informando que optou por incluir este tópico como ponto de pauta aproveitando que
os membros da CPG-EQ são os mesmos membros da Comissão Gestora do PROEX/CAPES no PPGEQ/UFSCar. Informa
que o pedido de cancelamento da bolsa pela aluna deve-se ao fato de que a mesma foi aprovada em concurso público e
assumirá o vínculo empregatício a partir de abril/2022. Ressalta que a aluna, por ter recebido bolsa CAPES por determinado
tempo, ainda assim, deverá cumprir os prazos de defesas a que estão sujeitos todos os alunos bolsistas, ou seja, até 50
meses, a fim de que o PPGEQ não seja prejudicado na próxima avaliação da CAPES. Com a palavra o Prof. Ruotolo,
membro da CPG-EQ e orientador da referida aluna, que relata a excelência da aluna durante o seu doutorado. Informa que
a aluna está prestes a realizar seu exame de qualificação e deve defender ainda no ano de 2022, antes do prazo de 48
meses. Além disso, informa que a doutoranda já possui um artigo científico publicado e o segundo artigo está em fase de
submissão.  Em  seguida,  Prof.  Tardioli  abre  a  palavra  para  manifestação  dos  membros  da  Comissão.  Não  havendo
manifestações  sobre o assunto,  o  presidente coloca o tópico  em votação.  Aprovado por  dois  votos favoráveis  e uma
abstenção.

14. Atribuição e implementação de bolsas de doutorado CAPES do mês de abril: 1) Yuri Barros Fávaro (47 meses); 2)

Eliane Soares da Silva  (47 meses).  Ainda se dirigindo aos membros da Comissão Gestora do PROEX/CAPES, Prof.
Tardioli faz explanação sobre a situação de bolsas CAPES e CNPq no 1o semestre de 2022. Comunica que, em relação ao
CNPq, não há mais cotas disponíveis para atribuição. E há apenas um aluno na lista de espera para atribuição de bolsa
neste semestre (Homero Aidar). Em relação à CAPES, há 7 (sete) cotas de bolsas de doutorado disponíveis para atribuição.
Informa que se o PPGEQ for contemplado pelo novo Edital de bolsas do CNPq, a previsão é de que teremos mais 7 (sete)
bolsas  de mestrado e mais  4 (quatro)  bolsas de doutorado disponíveis  para atribuição,  além das bolsas advindas  da
agência PRH/ANP. Com a palavra Prof. Mansur, Coordenador do PRH. Comunica que as bolsas de mestrado serão
atribuídas no próximo mês (maio). Informou que já consultou a doutoranda Eliane Soares da Silva sobre a atribuição de
bolsa  PRH ao invés  de  bolsa CAPES e a  aluna  concordou.  Prof.  Tardioli,  então,  solicita  que Prof.  Mansur  solicite  à
doutoranda e seu orientador que se manifestem formalmente declinando da bolsa CAPES até dia 18 de abril de 2022. Em
seguida, os membros da Comissão Gestora discutem estratégias para que o PPGEQ/UFSCar não fique com cotas de
bolsas ociosas de doutorado na Plataforma SCBA/CAPES, uma vez que isso pode gerar uma redução de bolsas na próxima
distribuição de  bolsas.  Após longa discussão,  os  membros da  Comissão Gestora deliberam por  atribuir  as bolsas  de
doutorado aos alunos ingressantes no 1o semestre de 2022 que estejam com a documentação em ordem e atribuir bolsa
adicional de 1 mês aos 6 (seis) alunos que teriam suas bolsas finalizadas em 31 de março de 2022 (alunos ingressantes em
março/2018). 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, 13 de abril de 2022.

Prof. Dr. Paulo Waldir Tardioli 

Profa. Dra. Mônica Lopes Aguiar

Prof. Dr. Luis Augusto Martins Ruotolo

Prof. Dr. José Mansur Assaf

MSc. Igor Marafon Rodegheri

Raquel Ferreira dos Santos Diniz
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