
ATA DA 263ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA, REALIZADA EM 14 DE SETEM-1 
BRO DE 2022, ÀS 14H00, ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIA. 2 

LINK DO GOOGLE MEET: https://meet.google.com/bhj-ojzp-nrq 3 

PRESIDENTE:      Prof. Dr. Paulo Waldir Tardioli (Coordenador) 4 
 5 
VICE-COORDENADORA:    Profa. Dra. Mônica Lopes Aguiar 6 
 7 
REPRESENTANTES: Docentes: Prof. Dr. Luis Augusto Martins Ruotolo (Titular) 8 
                                                                  Prof. Dr. José Mansur Assaf (Titular) 9 
      10 
                        Discentes:  MSc. Igor Marafon Rodegheri (Titular) 11 
       MSc. Ana Bárbara Moulin Cansian (Suplente) 12 
     13 
1. Expediente: 14 

Comunicações do Coordenador: O Presidente da CPG-EQ, Prof. Paulo Tardioli, inicia a reunião cumprimentando a todos os presentes 15 
e, em seguida, inicia suas comunicações: A) Ausência da Profa. Monica (vice-coordenadora) no início da reunião em decorrência da 16 
convocação pela ProPG dos coordenadores de PPGs para participar de uma reunião geral para discussão sobre tempo médio de titula-17 
ção nos cursos (Mestrado/Doutorado) e o retorno da exigência dos bolsistas CAPES-DS de fixarem residência na cidade onde realizam 18 
o curso. A Profa. Monica participará da reunião representando a coordenação do PPGEQ; B) Desistências/Desligamentos de discentes: 19 
1) Isadora Guedes Farias, mestrado (nova matrícula com alteração de tema e de orientador) e 2) Carolinny Alves Brito, mestrado (desistiu 20 
do curso por problemas pessoais); C) Cancelamentos de bolsas: 1) Alessandro Estarque de Oliveira (bolsa CNPq de doutorado – cota 21 
do PPGEQ) a partir de 01 de setembro de 2022 (exercício de cargo público remunerado); 2) Johnathan Gonçalves Faria (bolsa CAPES) 22 
a partir de 01 de agosto de 2022 (vínculo empregatício remunerado); C) Resultado da Chamada CNPq, Edital 07/2022: PPGEQ foi 23 
contemplado com 03 bolsas de doutorado (48 meses) e 08 bolsas de mestrado (24 meses) - Processo 403738/2022-9, vigência 24 
17/08/2022 a 31/08/2027), totalizando um valor global de R$661.536,00; D) Implementações de bolsas de mestrado: 05 bolsas foram 25 
implementadas para os ingressantes no mestrado (2º semestre de 2022): Ana Carolina Coelho Vieira, Isadora Guedes Farias, Mateus 26 
de Araújo Pessoa, Nelita Francisco Caperuto, Thiago David de Paiva; E) Situação atual de bolsas do PPGEQ: Mestrado, 03 bolsas CNPq 27 
(prazo máximo para implementação 05/11/2022), 02 bolsas CAPES liberadas e 07 bolsas CAPES a serem liberadas em fevereiro/2023, 28 
totalizando 12 bolsas; doutorado: 03 bolsas CNPq (prazo máximo para implementação 05/11/2022), 06 bolsas CAPES liberadas e 05 29 
bolsas CAPES a serem liberadas em fevereiro/2023, totalizando 14 bolsas, além de bolsas ANP/PRH que serão implementadas por 30 
processo seletivo específico sendo realizado pelo PRH. Devido ao prazo para a implementação das bolsas ociosas CNPq, as quais 31 
serão recolhidas se não implementadas, e a impossibilidade de lançamento de Edital para a implementação dessas bolsas até novembro, 32 
o Coordenador, Prof. Tardioli, propôs a substituição de bolsas CAPES por CNPq dos alunos ingressantes no Programa no 1º semestre 33 
de 2022, sendo a proposta acatada pelos membros da CPG seguindo os seguintes critérios para a substituição: para alunos de douto-34 
rado, tendo esses a vantagem adicional da taxa de bancada, realizar a substituição seguindo a ordem de maior coeficiente de rendimento 35 
em disciplinas obrigatórias cursadas no 1º semestre de 2022; para alunos de mestrado realizar a substituição usando um critério misto 36 
(menor tempo no programa/maior coeficiente de rendimento); F) CAPES e MPF haviam assinado acordo para pôr fim à ação civil pública 37 
contra a Avaliação Quadrienal 2017-2020, restando impedida, tão somente, a publicação do resultado final. Os PPGs foram comunicados 38 
em 02/09/2022 por meio do Ofício-Circular no 9/2022-GAB/PR/CAPES sobre o acesso à avaliação preliminar do respectivo PPG e aber-39 
tura de prazo para apresentação de pedido de reconsideração e recursos. Em 12/09/2022, por meio de Ofício Circular nº 51/2022-40 
DAV/CAPES, a CAPES comunicou a homologação do acordo entre a Capes e o MPF, resultando na revogação definitiva da decisão 41 
liminar que impedia a divulgação dos resultados da Avaliação Quadrienal, ficando, portanto, liberada a divulgação dos resultados da 42 
avaliação quadrienal 2017-2020 dos PPGs; G) Resultado preliminar da avaliação quadrienal dos PPGs, em que o PPGEQ manteve a 43 
nota 7, e relatório das produções intelectuais enviadas no coleta de cada ano base do quadriênio 2017-2020 e seus respectivos estratos 44 
foram divulgados ao corpo docente e discente em 13/09/2022. H) Em 01/09/2022, a CAPES comunicou aos PPGs, Ofício-Circular no 45 
43/2022-DAV/CAPES, sobre o Edital 42/2022 que tornava público o processo de escolha dos novos coordenadores de área de avaliação 46 
da CAPES para o período 2021/2024 e que os PPGs deveriam fazer a indicação na plataforma Sucupira de nomes para assumir a 47 
função de Coordenador da área das Engenharias II. Os coordenadores de PPGs se reuniram em 08/09/2022 e decidiram pela indicação 48 
massiva dos professores Luiz Antonio Pessan (Programa de Ciência e Engenharia de Materiais – UFSCar), Veronica Maria de Araújo 49 
Calado (Programa de Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos – UFRJ) e Diana Cristina Silva de Azevedo (Programa de 50 
Engenharia Química – UFC). 51 
Comunicações dos Membros: A) Prof. Luís Augusto comunica que, recentemente, se reuniu com os representantes discentes Igor 52 
Rodegheri e Ana Cansian para discutir a análise mais refinada dos dados coletados na pesquisa realizada entre os discentes do 53 
PPGEQ/UFSCar. Comunica, ainda, que tem percebido muitas ausências de mestrandos na disciplina ENQ-051 – Projeto de Dissertação 54 
em Engenharia Química nesse semestre. Por fim, comunicou sua participação em uma proposta de projeto de pesquisa do Departamento 55 
de Química da UFSCar, a convite da Profa. Lucia Helena Mascaro Sales, versando sobre a produção de hidrogênio, referente a um dos 56 
vários Editais lançados recentemente pelo CNPq, no caso em particular, Chamada CNPq/MCTI/FNDCT No 18/2022 – Pesquisa, Desen-57 
volvimento e Inovação em Apoio ao Programa Combustível do Futuro e à Iniciativa Brasileira do Hidrogênio (IBH2 MCTI).  58 

2. Aprovação das atas da 261a e 262a Reuniões da CPG-EQ. Não havendo manifestações contrárias, ambas as atas foram aprovadas 59 
por unanimidade. 60 

3. Homologação de “ad referenda” da Coordenação: 61 
3.1 Data e banca de Exame de Acompanhamento de Tese de Luana do Nascimento Rocha de Paula (para 31/08/2022). Homolo-62 
gadas por unanimidade. 63 
3.2 Datas e bancas de Exames de Qualificação de Mestrado: 1) Carolina Machado Ferreira (para 05/08/2022); 2) Guilherme Lanfredi 64 
Lopes Veronezi Nunes (para 14/10/2022). Homologadas por unanimidade. 65 
3.3 Datas e bancas de Exames de Qualificação de Doutorado: 1) Ana Carolina Borges Silva (para 26/08/2022); 2) Breno Freitas 66 
Ferreira (para 31/08/2022); 3) Emanoela Fernanda Queiroz Pucci (para 24/08/2022); 4) José Renato Guimarães (para 26/08/2022); 5) 67 
Jussara Vitória Reis Vieira (para 26/08/2022); 6) Kaíque Souza Gonçalves Cordeiro Oliveira (para 30/08/2022; 7) Maria Carolina Pereira 68 
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Gonçalves (para 25/08/2022); 8) Roberta Resende Maciel da Silva (para 26/08/2022); 9) Thielle Nayara Vieira de Souza Ferreira (para 69 
31/08/2022); 10) Victor Oliveira Ferreira (para 25/08/2022). Homologadas por unanimidade. 70 
3.4 Data e banca de Defesa de Dissertação de Mestrado de Larissa Pacheco Andrade (para 31/08/2022). Homologadas por unani-71 
midade. 72 
3.5 Terceiro pedido de prorrogação de prazo para Defesa de Tese de Doutorado de Isa Carolina Silva Costa (para 31/10/2022).  73 
Indeferido pelo Coordenador. O presidente fez a leitura da justificativa encaminhada pela doutoranda e seu orientador, Prof. José Mansur 74 
Assaf. Informa que esse novo pedido de prorrogação totaliza 8 (oito) meses de prorrogação para defesa que estava prevista para ocorrer, 75 
inicialmente, até 28 de fevereiro de 2022. Em seguida, faz relato sobre as justificativas encaminhadas anteriormente pela doutoranda 76 
com relato do orientador: 1a prorrogação até 30/06/2022, com a justificativa de finalização de experimentos; 2a prorrogação até 77 
31/08/2022, com a justificativa de finalização da escrita da tese; o 3o pedido de prorrogação (até 31/10/2022) é justificado por problemas 78 
de saúde, entretanto, o atestado médico anexo ao novo pedido de prorrogação destacava: “(a paciente) está apta para atividades laborais 79
e demais atividades (...)”. Sendo assim, o pedido foi indeferido “ad referendum”. Homologado por unanimidade. 80 
3.6 Segundo pedido de prorrogação de prazo para Exame de Proficiência em Língua Inglesa de João Pedro Bueno de Oliveira 81 
(para 28/02/2023). O presidente fez breve explicação sobre a situação do doutorando: O prazo inicial para comprovação da proficiência 82 
em língua inglesa era 28/02/2022. O aluno fez uso da prorrogação de 6 (seis) meses, previsto nas Normas Complementares do PPGEQ 83 
e o seu prazo foi prorrogado para 31/08/2022. No final do mês de agosto, aluno e orientador, Prof. João Batista Oliveira dos Santos, 84 
enviaram requerimento para que a CPG-EQ aceitasse, excepcionalmente, a nota alcançada pelo aluno no último exame TEAP (70 85 
pontos), sendo que a pontuação mínima para esse exame prevista nas Normas Complementares é de 75 pontos. O pedido foi indeferido 86 
ad referendum pelo Coordenador. Em seguida, o doutorando solicitou prorrogação adicional de 6 (seis) meses para obtenção da pontu-87 
ação e o prazo adicional foi deferido ad referendum, excepcionalmente, com as seguintes considerações do Coordenador do PPGEQ: 88 
“O aluno deverá enviar os resultados de todos os exames já prestados até o momento, bem como dos exames mensais a serem reali-89 
zados até que obtenha a pontuação necessária para cumprir as Normas Complementares do PPGEQ. A não comprovação de prestação 90 
de exame mensal durante o período de prorrogação (6 meses), implicará no desligamento do aluno do Programa. O prazo para envio 91 
de todos os exames prestados é de 30/08/2022 e para os futuros exames todo dia 30 de cada mês (30/09, 30/10, 30/11, 30/12, 30/01 e 92 
28/02)". Entretanto, no dia 30 de agosto de 2022, o aluno realizou novo exame na modalidade TEAP e atingiu a pontuação necessária 93 
para comprovação da proficiência em língua inglesa, não sendo mais necessária a prorrogação excepcional do prazo. Homologado por 94 
unanimidade. 95 
3.7 Homologação do resultado do Exame de Qualificação de Mestrado de Carolina Machado Ferreira (aprovada em 05/08/2022). 96 
Homologado por unanimidade. 97 
3.8 Homologação de resultados de Exames de Qualificação de Doutorado: 1) Ana Carolina Borges Silva (aprovada em 26/08/2022); 98 
2) Breno Freitas Ferreira (aprovado em 31/08/2022); 3) Emanoela Fernanda Queiroz Pucci (aprovada em 24/08/2022); 4) José Renato 99 
Guimarães (aprovado em 26/08/2022); 5) Jussara Vitória Reis Vieira (aprovada em 26/08/2022); 6) Kaíque Souza Gonçalves Cordeiro 100 
Oliveira (aprovado em 30/08/2022; 7) Maria Carolina Pereira Gonçalves (aprovada em 25/08/2022); 8) Nicole Ribeiro Maione (aprovada 101 
em 24/08/2022); 9) Roberta Resende Maciel da Silva (aprovada em 26/08/2022); 10) Thielle Nayara Vieira de Souza Ferreira (aprovada 102 
em 31/08/2022); 11) Victor Oliveira Ferreira (aprovado em 25/08/2022). Homologados por unanimidade. 103 
3.9 Homologação de resultado de Defesa de Dissertação de Mestrado e entrega da versão final de Amanda Ferreira Santos da 104 
Silva (defesa em 25/05/2022). Prof. Tardioli informa que a documentação necessária para homologação foi encaminhada pela mes-105 
tranda e atende aos requisitos estabelecidos no Regimento Interno do PPGEQ/UFSCar. Homologado por unanimidade. 106 
3.10 Homologação de resultado de Defesa de Tese de Doutorado e entrega da versão final de Camila Patrícia Favaro (defesa 107 
em 14/10/2021). Prof. Tardioli informa que a documentação necessária para homologação foi encaminhada pela doutoranda e atende 108 
aos requisitos estabelecidos no Regimento Interno do PPGEQ/UFSCar. Homologado por unanimidade. 109 
3.11 Solicitação de reativação de matrícula (a partir de 05/08/2022) e novo trancamento do curso de mestrado de Raquel Salgado 110 
Batista no período de 14/08 a 14/10/2022. O presidente informou que deferiu o segundo pedido de trancamento da mestranda consi-111 
derando o atestado médico encaminhado junto à solicitação. Aluna e orientador, Prof. Adilson José da Silva, foram informados que o 112 
prazo final para defesa se encerra em 15/10/2022 e caso a data não seja cumprida, a aluna será desligada do Programa. Homologado 113 
por unanimidade. 114 
3.12 Solicitação de trancamento do curso de doutorado de Simon Yukiiti Kanematsu no período de 16/08 a 16/12/2022. O presi-115 
dente fez a leitura da documentação encaminhada pelo doutorando e seu orientador, Prof. Antonio José Gonçalves da Cruz, solicitando 116 
o trancamento do curso por motivos de não ter conseguido dispensa do trabalho para cursar disciplinas presencialmente nesse segundo 117 
semestre de 2022. Comunica, ainda, que o aluno não é bolsista e, por esse motivo, deferiu o pedido de trancamento. Homologada por 118 
unanimidade. 119 
3.13 Homologação de cancelamentos de bolsas: 1) Johnathan Gonçalves Faria a partir de 01 de agosto de 2022 (mestrado, CAPES, 120 
motivo: vínculo empregatício remunerado); 2) Alessandro Estarque de Oliveira a partir de 01 de setembro de 2022 (doutorado, CNPq – 121 
cota do Programa, motivo: exercício de cargo público remunerado). Homologada por unanimidade. 122 
3.14 Solicitação de trancamento do curso de mestrado de Johnathan Gonçalves Faria no período de 22/08 a 09/12/2022. Indefe-123 
rido pelo Coordenador. O presidente fez a leitura da justificativa encaminhada pelo mestrando e seu orientador, Prof. Marcelo Perencin 124 
de Arruda Ribeiro. Informa que o indeferimento do pedido se deu em razão da justificativa do aluno, a saber: “Dificuldade de conciliar as 125 
atividades acadêmicas com as profissionais” e pelo motivo de o aluno ter usufruído de bolsa CAPES por 4 (quatro) meses. Homologada 126 
por unanimidade. 127 

4. Homologação de resultado de Defesa de Dissertação de Mestrado e entrega da versão final de Ana Clara Rocha Caldeira (defesa 128 
em 07/07/2022). Prof. Tardioli informa que a documentação necessária para homologação foi encaminhada pela mestranda e atende 129 
aos requisitos estabelecidos no Regimento Interno do PPGEQ/UFSCar. Homologado por unanimidade. 130 

5. Homologação de resultado de Defesa de Tese de Doutorado e entrega da versão final de Ricardo José Passini (defesa em 131 
06/05/2021). Prof. Tardioli informa que a documentação necessária para homologação foi encaminhada pelo doutorando e atende aos 132 
requisitos estabelecidos no Regimento Interno do PPGEQ/UFSCar. Homologado por unanimidade. 133 

6. Homologação do resultado do Exame de Acompanhamento de Tese de Doutorado de Luana do Nascimento Rocha de Paula 134 
(aprovada em 31/08/2022). Homologado por unanimidade. 135 

7. Análise de datas e bancas de Exames de Acompanhamento de Tese de Doutorado: 1) Edilton Nunes da Silva (para 29/09/2022); 136 
2) Ricardo Tadashi Goda (para 30/09/2022). Aprovadas por unanimidade. 137 
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8. Análise de datas e bancas de Defesas de Teses de Doutorado: 1) Alessandro Estarque de Oliveira (para 30/09/2022); 2) Matheus 138 
Lopes Harth (para 28/10/2022). Aprovadas por unanimidade. 139 

9. Análise das solicitações de prorrogação de prazos para Exames de Qualificação de Mestrado: 1) Éverton Holanda Sales (prorro-140 
gação para 21/11/2022); 2) Márcio Daniel Nicodemos Ramos (prorrogação para 28/12/2022). Após leitura das justificativas encaminha-141 
das pelos mestrandos e suas orientadoras, Profas. Fernanda Perpétua Casciatori e Teresa Cristina Zangirolami, respectivamente, o 142 
tópico é colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 143 

10. Análise da solicitação de prorrogação de prazo para Defesa de Dissertação de Mestrado de Carolina Machado Ferreira (para 144 
02/12/2022). Após leitura da justificativa encaminhada pela mestranda e seu orientador, Prof. Ruy de Sousa Júnior, o tópico é colocado 145 
em votação, sendo aprovado por unanimidade. 146 

11. Análise da terceira solicitação de prorrogação de prazo para Defesa de Tese de Doutorado de Isa Carolina Silva Costa (para 147 
31/10/2022). O presidente retomou o tópico já relatado no subitem 3.5 desta reunião e apresentou a nova solicitação, bem como o novo 148 
atestado médico, encaminhados pela aluna e seu orientador, Prof. José Mansur Assaf. Em seguida, passou a palavra ao orientador, 149 
também membro desta Comissão. Com a palavra, Prof. Mansur relatou que a doutoranda é uma ótima aluna e que sempre se dedicou 150 
com bastante empenho às atividades acadêmicas, entretanto, após a pandemia do COVID-19, a discente começou a apresentar proble-151 
mas de saúde, os quais somente foram compartilhados com ele recentemente. Logo após a manifestação do orientador, o presidente 152 
da sessão abre o tópico para manifestação dos membros da CPG-EQ. Após breve discussão sobre as possibilidades para esse caso, 153 
considerando a justificativa apresentada, bem como o disposto no Artigo 40 do Regimento Interno do PPGEQ/UFSCar, excepcional-154 
mente, a CPG-EQ deliberou por aprovar prazo adicional de 6 (seis) meses (a partir de 31/08/2022), condicionado à apresentação de 155 
Relato das Atividades realizadas até o momento e Plano de Atividades no semestre adicional até dia 30 de setembro de 2022. Sendo 156 
assim, o novo prazo final para defesa expirará em 28 de fevereiro de 2023. Importante ressaltar à aluna e seu orientador que após essa 157 
data a CPG-EQ não mais terá autonomia para analisar novos pedidos de prorrogações que somente poderão ser analisados em instân-158 
cias superiores da UFSCar (Conselho de Pós-Graduação, CoPG/ProPG). 159 

12. Análise da solicitação de dispensa da disciplina ENQ-063 Metodologias para a elaboração de Artigos Científicos solicitada pela 160 
doutoranda Elenara Oliveira da Silva. O presidente faz a leitura do documento encaminhado pela discente com “de acordo” e ciência 161 
da orientadora, Profa. Maria do Carmo Ferreira. Em resumo, a doutoranda pede dispensa por ter cursado disciplina similar durante seu 162 
mestrado junto ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da Universidade Federal do Pampa e, também, pelo fato da 163 
disciplina ser considerada optativa no PPGEQ/UFSCar, ainda que seja altamente recomendada para doutorandos do Programa. Não 164 
havendo manifestações contrárias por parte dos membros da CPG-EQ, o tópico é aprovado por unanimidade. 165 

13. Análise do pedido de trancamento do curso de mestrado de Gustavo de Oliveira Souza para o período de 05/09 a 31/12/2022. 166 
Prof. Tardioli faz a leitura do documento encaminhado pelo aluno e seu orientador, Prof. Marcelo Perencin de Arruda Ribeiro. Em suma, 167 
a justificativa para a solicitação de trancamento se dá em razão do mestrando optar por dedicar-se a outras responsabilidades, como 168 
vínculo empregatício e família, bem como dedicar maior atenção à sua saúde emocional. Prof. Luís Ruotolo comunica que o discente 169 
não compareceu à nenhuma aula da disciplina ENQ-051 – Projeto de Dissertação em Engenharia Química, a qual é ministrada por ele 170 
nesse 2o semestre de 2022. Sem mais manifestações, o tópico é colocado em votação pelo presidente da sessão, sendo indeferido por 171 
unanimidade, considerando a justificativa apresentada pelo discente. 172 

14. Análise do segundo pedido de trancamento do curso de mestrado de Luana Nascimento Silva para o período de 30/08 a 173 
09/12/2022. O presidente da sessão faz breve relato sobre a situação da discente desde o seu ingresso no curso de mestrado do 174 
PPGEQ/UFSCar já amplamente discutida na 262a reunião ordinária da CPG-EQ, onde foi aprovada a prorrogação do prazo para Exame 175 
de Qualificação da mestranda com data-limite para 30 de agosto de 2022. Após breve discussão sobre o tópico, Prof. Tardioli coloca em 176 
votação o segundo pedido de trancamento encaminhado pela aluna com ciência e “de acordo” do orientador, Prof. Felipe Fernando 177 
Furlan, e o mesmo é indeferido por unanimidade. Além disso, considerando a situação irregular da mestranda por expiração do prazo 178 
(em 30/08/2022) para realização do Exame de Qualificação, a CPG-EQ deliberou pelo desligamento da aluna do curso de mestrado, 179 
conforme disposto no Art. 29 do Regimento Interno do PPGEQ/UFSCar. 180 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião. Eu, Raquel Ferreira dos Santos Diniz, secretariei e lavrei esta ata, a 181 
qual assino junto com os demais membros presentes. 182 
 183 

São Carlos, 14 de setembro de 2022. 184 
 185 
 186 

 187 
Prof. Dr. Paulo Waldir Tardioli       _______________________________________ 188 
 189 
 190 
Profa. Dra. Mônica Lopes Aguiar      _______________________________________ 191 
 192 
 193 
Prof. Dr. Luis Augusto Martins Ruotolo      _______________________________________ 194 
 195 
 196 
Prof. Dr. José Mansur Assaf       _______________________________________ 197 
 198 
 199 
MSc. Igor Marafon Rodegheri       _______________________________________ 200 
 201 
 202 
Raquel Ferreira dos Santos Diniz      _______________________________________ 203 
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