
ATA DA 262ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA, REALIZADA EM 27 DE JULHO
DE 2022, ÀS 14H00, ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIA.

LINK DO GOOGLE MEET: https:// meet.google.com/his-mpck-inn

PRESIDENTE: Prof. Dr. Paulo Waldir Tardioli (Coordenador)

VICE-COORDENADORA: Profa. Dra. Mônica Lopes Aguiar

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

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

                      Discentes: MSc. Igor Marafon Rodegheri (Titular)

MSc. Ana Bárbara Moulin Cansian (Suplente)

1. Expediente:

1.1. Retirada de ponto de pauta:  O Presidente da CPG-EQ, Prof.  Paulo  Tardioli  inicia  a reunião cumprimentando a todos os
presentes e, em seguida, solicita a retirada de um ponto de pauta, a saber:  Item 7 – Análise de data e banca de Exame de
Qualificação de Tese de Doutorado, em modalidade fechada ao público, de Emanoela Fernanda Queiroz Pucci (para
24/08/2022). Motivo: a aluna em questão é sua orientanda e o mesmo constatou erros na composição da banca, bem como
verificou que o exame não precisa ser realizado na modalidade fechada ao público. Sendo assim, irá readequar o pedido e
submeter para análise da CPG-EQ novamente. Aprovado por unanimidade.

1.2. Comunicações  do  Coordenador:  A)  Desistências/Desligamentos  de  discentes:  mestranda  Fernanda  Cristina  Alves
Cavalcante (desistiu  do curso por ter  tido desempenho insatisfatório nas disciplinas obrigatórias no 1 o semestre de 2022);
mestranda Thailys Campos Magalhães (desligada por ter tido rendimento médio inferior a 2,25 no 1o semestre de 2022); B)
Chamada CNPq, Edital 07/2022: O resultado preliminar foi divulgado pela agência de fomento e o PPGEQ obteve nota 10 em
todos os quesitos avaliados. O resultado final com o número de bolsas de mestrado e doutorado com as quais o Programa será
contemplado deve ser divulgado em breve. A previsão é de 07 bolsas de mestrado e 03 a 04 bolsas de doutorado. C) Sobre os
Processos Seletivos dos Editais 02/2022 (Mestrado) e 03/2022 (Doutorado), informou que houve seis inscrições para o primeiro
e duas inscrições para o segundo. Atualmente, o PPGEQ dispõe de 4 bolsas de mestrado disponíveis para atribuição, sendo: 3
bolsas PRH e 1 bolsa CAPES, além da previsão de mais 7 bolsas CNPq após divulgação do resultado final do Edital 07/2022,
totalizando 11 bolsas para atribuição nessa modalidade. Em relação ao doutorado, há 6 bolsas CAPES e 1 cota de 33 meses de
bolsa CNPq, além da previsão de mais 3 ou 4 bolsas CNPq após divulgação do resultado final do Edital 07/2022, totalizando de
10 a 11 bolsas para atribuição nessa modalidade. D) Por fim, comunica a divulgação da Minuta de Resolução pela Pró-Reitoria
de Pós-Graduação (ProPG/UFSCar), publicada em 26 de junho de 2022, e que autoriza a realização de exames de qualificação
e defesas de trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses, de modo presencial, remoto ou híbrido, a critério dos
Colegiados dos Programas de Pós-graduação stricto sensu da UFSCar.

1.3. Comunicações dos Membros: A) Profa. Mônica comunica que receberá visita da aluna de doutorado, Laura Margarita Valencia
Osorio, do Departamento de Engenharia de Design de Produto (Escola de Ciências Aplicadas/ Universidad Eafit - Colômbia), por
dois meses, para acompanhar e realizar alguns experimentos de caracterização de meios filtrantes no Laboratório de Controle
Ambiental, no qual é Coordenadora. Comunica, ainda, que entre os dias 18 e 22 de julho de 2022, recebeu a visita do Sr. Peter
Gang, dono da empresa FILTECH de Karlsrhue/Alemanha, que veio acompanhado do engenheiro mecânico Juergen Moll para
instalação do equipamento de testes de filtração segundo as Normas Brasileiras e Internacionais (VDI/DIN 3926, ASTMD 3860-
02 e ISO 11057). Nessa visita, além da instalação, também foi ministrado treinamento para o técnico de laboratório Marcos Oishi
e  alunos  do PPGEQ envolvidos  no projeto  de  pesquisa  da Profa.  Mônica  junto  à  ArcelorMittal  do  Brasil,  financiadora  do
equipamento que, atualmente, é o único disponível no Brasil.

2. Homologação de “ad referenda” da Coordenação:

2.1  Solicitação  de  trancamento  do  curso  de  mestrado  de  Raquel  Salgado  Batista  no  período de  24/06  a  31/07/2022.  O
presidente fez a leitura da documentação encaminhada pela mestranda e seu orientador, Prof. Adilson José da Silva, solicitando o
cancelamento da defesa já aprovada na 261a reunião ordinária da CPG-EQ, em 15 de junho de 2022 e também o trancamento do
curso  por  motivos  de  tratamento  de  saúde  física  e  mental,  conforme  atestado  médico  anexado  pela discente  junto  ao  pedido.
Homologada por unanimidade.

2.2 Datas e bancas de Exames de Qualificação de Doutorado:  1) Barbara Karolinne Silva Araujo Andrade (para 26/08/2022); 2)
Nicole Ribeiro Maione (para 24/08/2022). Homologadas por unanimidade.

2.3 Datas e bancas de Exames de Acompanhamento de Teses de Doutorado: 1) Gustavo Cardoso da Mata (para 29/07/2022); 2)
Mariana Tiemi Iwasaki (para 27/07/2022). Homologadas por unanimidade.

2.4 Data e banca de Defesa de Dissertação de Mestrado de Ana Clara Rocha Caldeira (para 07/07/2022). Homologada por
unanimidade.

2.5 Data e banca de Defesa de Tese de Doutorado de Rafael de Araújo Silva (para 26/07/2022). Homologada por unanimidade.

2.6 Prorrogação de prazo para Exame de Qualificação de Mestrado de Carolina Machado Ferreira  (para 05/08/2022).  Após
leitura da justificativa encaminhada pela mestranda e seu orientador, Prof. Ruy de Sousa Júnior, o tópico é colocado em votação e
homologado por unanimidade.
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2.7 Homologação de resultados de Exames de Qualificação de Doutorado: 1) Ediane de Sá Alves (aprovada em 30/06/2022); 2)
Maria Eduarda Ribeiro (aprovada em 15/06/2022). Homologados por unanimidade.

2.8  Homologação  de  autorização para  a  aluna  de  doutorado  Thalyne  de  Almeida  Ferreira  Rocha  exercer  atividades  de
Professora  Substituta  junto  ao DEQ/UFSCar  com manutenção de bolsa CAPES.  Prof.  Tardioli  informou  que em consulta  à
CAPES, recebeu resposta positiva quanto ao acúmulo de bolsa com vínculo empregatício de professor substituto, respaldado pela
Portaria Conjunta CAPES-CNPq n° 01/2010, de 15 de julho de 2010. O orientador, Prof. José Teixeira Freire, manifestou-se favorável
ao acúmulo da bolsa de estudos com a atividade docente pela doutoranda. H  omologado por unanimidade.

2.9 Homologação de cancelamentos de bolsas CAPES das alunas de mestrado Fernanda Cristina Alves Cavalcante (ingresso
03/2022), Isadora Guedes Farias (ingresso 03/2022) e Thailys Campos Magalhães (ingresso 12/2021). O presidente da CPG-EQ
informou que as bolsas foram canceladas seguindo o disposto nas Normas Complementares do PPGEQ, uma vez que as alunas
tiveram desepenhodesempenho insatisfatório nas disciplinas obrigatórias cursadas no 1o semestre. H  omologado por unanimidade.

2.10 Homologação da substituição de conceito na disciplina Fenômenos de Transporte, cursada por Ali Zamanikia (ingresso
12/2021) de C para B, solicitada pelo Prof. Rodrigo Béttega.  O presidente da sessão informou aos membros que o mestrando
questionou o conceito recebido na disciplina ENQ-250, ministrada pelo Prof. Béttega. Ao ser consultado pela Coordenação, o docente
revisou o conceito informando que atribuiu incorretamente o conceito “C” para o aluno, quando seu conceito seria “B”. Sendo assim,
solicitou à Coordenação do PPGEQ que alterasse o conceito junto ao histórico escolar do aluno. H  omologado por unanimidade.

2.11 Homologação de inscrição e plano de trabalho de Raquel Ferreira dos Santos Diniz no Programa de Gestão da UFSCar
(período 15/07/2022 a 15/01/2023). Prof. Tardioli comunicou aos membros a adesão da servidora Raquel Diniz ao Edital 001/2022 do
Programa de Gestão da UFSCar. Informou que a servidora optou pelo regime de teletrabalho parcial, onde a maior parte do trabalho
será realizado na modalidade remota às segundas, quartas e sextas-feiras, das 9h às 11h e das 12h30 às 18h30. Às terças e quintas-
feiras, a servidora atenderá demandas administrativas presenciais junto à Secretaria do PPGEQ no período das 10h30 às 14h30 e,
remotamente,  das 15h30 às 19h30. O processo foi  encaminhado via  SEI/UFSCar  e homologado em todas as instâncias (chefia
imediata, diretoria do CCET e Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas). H  omologado por unanimidade.

3. Homologação de resultado de Defesa de Dissertação de Mestrado e entrega da versão final: 1) Luan da Silva Barbosa  (Defesa
em 31/03/2022). Prof. Tardioli informa que a documentação necessária para homologação foi encaminhada pelo mestrando e atende
aos requisitos estabelecidos no Regimento Interno do PPGEQ/UFSCar. Homologado por unanimidade.

4. Homologação de resultados de Defesas de Teses de Doutorado e entrega das versões finais: 1) Juliana Alves da Silva (Defesa
em 29/04/2022);  2) Vinícius de Macedo  (Defesa em 19/03/2020).  Prof. Tardioli  informa que as documentações necessárias para
homologação  foram  encaminhadas  pelos  doutorandos  e  atendem aos  requisitos  estabelecidos  no  Regimento  Interno  do
PPGEQ/UFSCar. Homologados por unanimidade.

5. Homologação de resultados de Exames de Acompanhamento de Teses de Doutorado: 1) Brenda Campos Gomes (aprovada em
23/06/2022); 2) Guilherme Henrique Alves Pinto (aprovado em 30/06/2022). Homologados por unanimidade.

6. 6. Análise de datas e bancas de Defesas de Teses de Doutorado: 1) Camila Raquel de Lacerda (para 30/08/2022); 2) Maria Carlota
Villegas Aguilar (para 26/08/2022). Homologadas por unanimidade.

7. Solicitação de troca de orientação e prorrogação de prazo para Exame de Qualificação de Mestrado de Luana Nascimento
Silva para 21/11/2022 (prazo expirou em 21/05/2022).  O presidente da sessão faz breve explicação sobre a situação da aluna:
iniciou o mestrado em 01 de junho de 2020 sendo orientada, inicialmente, pelo Prof. José Mansur Assaf, com bolsa de estudos CNPq
entre 01/06/2020 a 30/11/2021. Solicitou o cancelamento da bolsa e, em seguida, o trancamento do curso pelo período de 22/11/2021
a 11/03/2022 por motivos de vínculo empregatício. Ao reativar a matrícula em março de 2022, solicitou a troca de orientação para que
pudesse conciliar o mestrado com as atividades profissionais e foi aceita para orientação pelo Prof. Felipe Fernando Furlan. A CPG-
EQ, na época do pedido de substituição da orientação, solicitou à aluna e ao novo orientador que fosse enviado o plano de pesquisa
para análise do pedido junto a esse colegiado, o que não ocorreu, e a documentação somente foi encaminhada para análise na
reunião de hoje. Entretanto, em 21 de maio de 2022, expirou o prazo para que a aluna realizasse o exame de qualificação e, nesse
momento, a mestranda encontra-se em situação irregular junto ao PPGEQ, sendo passível de desligamento. Após breve discussão
sobre o tópico, o presidente coloca em votação esse primeiro ponto: regularização da situação da aluna junto ao PPGEQ. Aprovada
por maioria, com 1 (uma) abstenção. Em seguida, coloca-se em votação o pedido de troca de orientação do Prof. José Mansur Assaf
para o Prof. Felipe Fernando Furlan. Aprovado por unanimidade. Por fim, é colocado em votação o pedido de prorrogação do prazo
para realização do exame de qualificação até 21/11/2022 e a CPG-EQ deliberou por indeferir o pedido de prorrogação do prazo para
a data solicitada em razão do prazo para Defesa da Dissertação de Mestrado da aluna estar previsto para ocorrer até 18 de setembro
de 2022. Sendo assim, deliberou-se por  aprovar, por unanimidade, a prorrogação do prazo para Exame de Qualificação de
Mestrado de Luana Nascimento Silva com data-limite para 30 de agosto de 2022.

8. Solicitações de prorrogação de prazos para Exame de Qualificação de Doutorado: 1) Thielle Nayara Vieira de Souza Ferreira (3a

prorrogação  para  31/08/2022);  2)  Victor  Oliveira  Ferreira (2a prorrogação  para  28/11/2022).  Após  leitura  das  justificativas
encaminhadas pelos doutorandos e seus orientadores, Profs. José Mansur Assaf e Gabriela Cantarelli  Lopes, respectivamente, o
tópico é colocado em votação. Subitem 1: aprovado por unanimidade, conforme prazo solicitado pela aluna e seu orientador.
Subitem 2: Indeferido o novo pedido de prorrogação do prazo para 28/11/2022 e aprovado por unanimidade a prorrogação do prazo
com data-limite para 31 de agosto de 2022, de acordo com as Normas Complementares do PPGEQ/UFSCar.

9. Segunda solicitação de prorrogação de prazo para Exame de Acompanhamento de Tese de Doutorado de Ricardo Tadashi
Goda (para 30/09/2022). Aprovada por unanimidade.

10. Prorrogações de prazos para Defesas de Teses de Doutorado: 1) Matheus Lopes Harth (2a prorrogação para 28/02/2023; 2)
Tassia Carolina Passos Pereira (2a prorrogação para 28/02/2023);  3) Thiago de Melo Augusto (2a prorrogação para 30/10/2022).
Após leitura das justificativas encaminhadas pelos doutorandos e seus orientadores, Profs. Antonio Carlos Luperni Horta (Matheus) e
José Maria Corrêa Bueno (Tássia e Thiago), os membros da CPG-EQ, considerando os prazos regimentais do PPGEQ/UFSCar e a
variável  tempo de titulação em indicadores relativos à avaliação dos Programas de Pós-Graduação pela CAPES, deliberou por:
Subitem 1 - Indeferir o segundo pedido de prorrogação do prazo de Matheus Lopes Harth para 28/02/2023 e aprovar a
prorrogação do prazo com data-limite para 30 de outubro de 2022;  Subitem  2 -  Indeferir o segundo pedido de prorrogação do
prazo de Tássia Carolina Passos Pereira para 28/02/2023  e aprovar a prorrogação do prazo com data-limite para 30 de outubro de
2022, uma vez que a aluna era bolsista FAPESP com prorrogação da bolsa aprovada pela agência de fomento até 28/02/2023 e optou
pelo cancelamento da mesma para adquirir vínculo empregatício; Subitem 3 – Aprovar  o segundo pedido de prorrogação do prazo
de Thiago de Melo Augusto para 30 de outubro de 2022.

11. Solicitação de inclusão de coorientação de doutorado de  Natalia Alvarez Rodrigues (orientadora: Dra. Cristiane Sanchez
Farinas, coorientadora indicada: Profa. Fernanda Perpétua Casciatori/UFSCar).  O presidente faz breve leitura do documento
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encaminhado pela orientadora com ciência e “de acordo” de todas as envolvidas. Em seguida, Prof.  Tardioli  abre a palavra para
manifestação dos membros da Comissão. Após breve discussão, os membros da CPG-EQ analisaram a documentação encaminhada
para  indicação  da  Profa.  Fernanda  Perpétua  Casciatori  na  coorientação  da  Tese  de  Doutorado  de   Natália  Alvarez  Rodrigues,
entretanto, tiveram dificuldades em identificar qual será a real contribuição da docente no trabalho da aluna. Sendo assim, a Comissão
indefere o pedido e solicita a readequação dos documentos pelas partes interessadas.

12. Análise  do pedido de reconhecimento de nota,  frequência  e créditos na disciplina  QUI.200-9/22 –  Tópicos em Química:
Quimiometria I cursada pela doutoranda  Letícia Pereira Almeida, como aluna especial do Programa de Pós-Graduação em
Química (PPGQ/UFSCar), no 1o semestre de 2022 (Conceito A, 100.0% Frequência, 10 créditos). O presidente da CPG-EQ, Prof.
Paulo Tardioli, compartilhou com os membros o certificado que comprova a conclusão da disciplina pela aluna e abre a palavra para
manifestações dos membros. Não havendo manifestações, coloca o tópico em votação. Aprovado por unanimidade.

13. Definição do Calendário Acadêmico para o 2o semestre de 2022. As datas foram definidas conforme a seguir: Matrículas de novos
alunos regulares (08 e 09 de agosto de 2022); Matrículas de alunos especiais (08 a 12 de agosto de 2022); Rematrículas de alunos
regulares em andamento (08 a 12 de agosto de 2022); Início do período letivo (16 de agosto de 2022); Prazo para cancelamento de
inscrição em disciplinas (16 de setembro de 2022); Término do período letivo (09 de dezembro de 2022); e prazo para entrega das
notas e frequências (16 de dezembro de 2022). Aprovado por unanimidade.

14. Distribuição de recursos PROEX – Repasse 2022.  O presidente inicia o tópico apresentando aos membros a planilha com suas
sugestões para a distribuição dos recursos financeiros da CAPES e, em seguida, abre o tópico para manifestação dos membros. Após
longa discussão e sugestões diversas, duas propostas são colocadas em votação: Proposta 1 – Reserva de 20% de todo o montante
disponível em conta bancária (soma do saldo do repasse financeiro de 2021 e 2022) para despesas da Coordenação/Secretaria e
distribuição dos 80% restantes para os docentes do PPGEQ. Nesse caso, os docentes que optarem por realizar bancas presenciais
com convite de membros de outras cidades/estados deverão custear com seus recursos no Programa despesas de transporte, auxílio-
diário, etc; Proposta 2 – A Coordenação voltará a reservar parte dos recursos para custear o valor de até R$ 1.500,00 (hum mil e
quinhentos reais) por banca de defesa de dissertação/tese, com base na previsão de defesas previstas para fevereiro de 2023 e o
restante do saldo será repassado aos docentes do Programa. Colocadas as propostas em votação pelo presidente, a Proposta 1 é
aprovada 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, 27 de julho de 2022.

Prof. Dr. Paulo Waldir Tardioli

Profa. Dra. Mônica Lopes Aguiar

Prof. Dr. Luis Augusto Martins Ruotolo

Prof. Dr. Ernesto Antonio Urquieta-González

MSc. Igor Marafon Rodegheri

Raquel Ferreira dos Santos Diniz
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