
SEJAM BEM-VINDOS À

142.a REUNIÃO ORDINÁRIA

DO PósENQ



ITENS DE PAUTA

Aprovação da ordem do dia

1. Aprovação das Atas referentes à 141ª Reunião Ordinária do PósENQ e 136ª
Reunião Ordinária do PósENQ

2. Aprovações Ad Referendum
Expositor: A Coordenação.

3. Proposta de resolução para as normas de Credenciamento e Recredenciamento ao
PósENQ.

Expositor: Comissão de Credenciamento e Recredenciamento.

4. Discussão acerca do aproveitamento de créditos em disciplinas cursadas no
PósENQ.

Expositor: Comissão de Integração Graduação-Pós-Graduação.
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ITENS DE PAUTA
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Aprovação da ordem do dia

• Assuntos gerais

1. Andamento do 3º trimestre de 2020 – Atividades remotas

Expositor: A Coordenação.

2. Egressos do PósENQ – Portal e Evento

Expositor: A Coordenação.

3. Plataforma Sucupira

Expositor: A Coordenação.

4. Projeto PrInt CAPES – Atualizações acerca de relatórios e editais

Expositor: A Coordenação do PrInt.



ITEM 1

1. Aprovação das Atas referentes à 141ª Reunião Ordinária do 
PósENQ e 136ª Reunião Ordinária do PósENQ
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ITEM 2
2. Aprovações Ad Referendum

• Expositor: A Coordenação.
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Defesas de Doutorado

Defesas de Mestrado 

Prorrogação Doutorado 

Aluna: Thaís Appelt Perres Bartiê
Data da defesa: 19/02/2021
Aluno: Diego Bittencourt Machado
Data da defesa: 19/02/2021

Aluna: Heloísa Bremm Madalosso
Data da defesa: 10/03/2021
Aluno: Alan Zago da Silva
Data da defesa: 19/02/2021

Aluno: Francisco Antonio Paquete Lima
Período: 27/01/2021 a 02/04/2021



ITEM 2

Aline Mara Novack
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Solicitação Prorrogação para entrega da versão final da tese na BU 

Solicitação Inscrição Pós-Doc

Fernanda Vitória Leimann
Período: 17/03/2021 a 17/03/2022
Julia Sala
Período: 03/2021 a 03/2022
Maira Debarba Mallmann
Período: 22/03/2021 a 21/03/2022
Supervisor: Professor Ricardo Antonio Francisco Machado

Solicitação Trancamento de Matrícula de Doutorado

Aluna: Maíra de Andrade Peixoto
Período: 1º trimestre/2021



ITEM 2
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Solicitação Desligamento

Aluno: Bruno Andrade Trindade
Desligado: 19/10/2020
Aluna: Mariana Moreira Costa Pereira
Desligada: 31/08/2020
Aluno: Ricardo Barbosa de Barros
Desligado: 26/02/2020
Aluna: Amira Badaoui Felde
Desligada: 02/10/2020
Aluno: Felipe Venâncio Martins
Desligado: 11/08/2020
Aluno: João Chiabai Junior
Desligado: 13/12/2019
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ITEM 3
3. Proposta de resolução para as normas de Credenciamento e
Recredenciamento ao PósENQ.

Expositor: Comissão de Credenciamento e Recredenciamento.
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RESOLUÇÃO NORMATIVA N°. 01/PósENQ/2021
Dispõe sobre critérios de credenciamento e 
recredenciamento de docentes no Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Química.

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química (PósENQ), no uso de
suas atribuições, considerando o que dispõe o Regulamento Geral da Pós-Graduação na
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), o Regimento do PósENQ e tendo em vista o que
decidiu o Colegiado deste Programa de Pós-Graduação em reunião de 15 de março de 2021,
RESOLVE:

APROVAR os critérios para (re)credenciamento de professores no PósENQ/UFSC.

Profs.Claudia Sayer (Presidente), Ariovaldo Bolzan, Dachamir Hotza, Débora de

Oliveira e Regina de Fátima Peralta Muniz Moreira
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DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO E RECREDENCIAMENTO

Art. 1º. A Comissão de Credenciamento e Recredenciamento será constituída por:
I – Coordenador e/ou Subcoordenador do PósENQ;
II – 3 (três) representantes do corpo docente permanente.
Parágrafo único. A Comissão terá um mandato de 2 (dois) anos, renováveis por mais 2 (dois).
Art. 2º. São atribuições da Comissão de Credenciamento e Recredenciamento:
I – Propor ao Colegiado os critérios específicos para credenciamento e recredenciamento de
docentes;
II – Aplicar os respectivos critérios de credenciamento e recredenciamento;
III – Submeter ao Colegiado a relação dos docentes credenciados e recredenciados dentro do
período específico.

DO CORPO DOCENTE CREDENCIADO

Art. 3º. O corpo docente do PósENQ será constituído por professores doutores credenciados
pelo Colegiado, observadas as disposições desta seção e os critérios da CAPES.
Parágrafo único. O título de Doutor poderá ser dispensado para os docentes portadores do
título de Notório Saber conferido pela Universidade, nos termos da legislação vigente.
Art. 4º. O credenciamento e recredenciamento dos professores do PósENQ observarão os
requisitos previstos nesta Resolução Normativa.
Parágrafo único. Na definição dos critérios específicos a que se refere o caput deste Artigo,
deverão ser incluídas exigências relativas à produção intelectual, conforme os indicadores da
CAPES que servem de base para avaliação do PósENQ.
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Art. 5º. O PósENQ poderá abrir processo de credenciamento de novos professores, por meio de edital
ou fluxo contínuo.
§ 1º O docente credenciado pela primeira vez terá a vigência de seu credenciamento limitada à
vigência do recredenciamento em bloco, de todo o corpo docente, de que trata o § 3º do Art. 6º.
§ 2º A proposta de credenciamento deverá ser apresentada ao Colegiado por meio de ofício que
explicite os motivos e a categoria de enquadramento solicitada, acompanhada do Curriculum vitae.
Art. 6º. O credenciamento, assim como o recredenciamento, será válido por 2 (dois) anos e deverá ser
aprovado pelo Colegiado.
§ 1º Nos casos de não recredenciamento, o docente permanecerá credenciado na categoria
colaborador até finalizar as orientações em andamento.
§ 2º Os critérios de avaliação do docente, para os fins do disposto no caput deste Artigo, por ocasião
do recredenciamento, deverão contemplar a avaliação pelo corpo discente.
§ 3º Quando se tratar de credenciamento/recredenciamento em bloco, este deverá ser homologado
pela Câmara de Pós-Graduação, observada a validade do recredenciamento definido no caput deste
Artigo.
Art. 7º. Para fins de credenciamento junto ao PósENQ, os docentes serão classificados como:
I – Docentes Permanentes;
II – Docentes Colaboradores;
III – Docentes Visitantes.
Art. 8º. A atuação eventual em atividades específicas não caracteriza um docente ou pesquisador
como integrante do corpo docente do PósENQ em nenhuma das classificações previstas no Art. 7º.
Parágrafo único. Por atividades específicas a que se refere o caput deste Artigo entendem-se as
palestras ou conferências, a participação em bancas examinadoras, a colaboração em disciplinas, a
coautoria de trabalhos publicados, coorientação ou cotutela de trabalhos de conclusão de curso, a
participação em projetos de pesquisa e em outras atividades acadêmicas caracterizadas como
eventuais pelo Colegiado.
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Art. 9º. Serão credenciados como Docentes Permanentes os professores que irão atuar com preponderância
no PósENQ, constituindo o núcleo estável de docentes, e que atendam aos seguintes requisitos:
I – integrar o quadro de pessoal efetivo da UFSC;
II – desenvolver, com regularidade, atividades de ensino no PósENQ;
III – participar de projetos de pesquisa junto ao PósENQ;
IV – apresentar regularidade e qualidade na produção intelectual;
V – desenvolver atividades de orientação.
§ 1º As funções administrativas no PósENQ serão atribuídas aos Docentes Permanentes.
§ 2º O afastamento temporário de docentes permanentes para realização de estágio pós-doutoral, estágio
sênior ou outras atividades acadêmicas relevantes, não impede a manutenção do seu credenciamento, desde
que mantidas as atividades previstas nos incisos III, IV e V deste Artigo.
§ 3º O percentual de Docentes Permanentes que atuam exclusivamente no PósENQ não poderá ser inferior a
60% (sessenta por cento).
§ 4º O Docente Permanente deverá ter dedicação mínima de 15 horas semanais ao PósENQ.
Art. 10. Em casos especiais e devidamente justificados, docentes não integrantes do quadro de pessoal
efetivo da UFSC que vierem a colaborar nas atividades de pesquisa, ensino e orientação junto ao PósENQ
poderão ser credenciados como Permanentes, nas seguintes situações:
I – docentes e pesquisadores integrantes do quadro de pessoal de outras instituições de ensino superior ou
de pesquisa, mediante a formalização de convênio específico com a instituição de origem, por um período
determinado;
II – docentes que, mediante a formalização de termo de adesão, vierem a prestar serviço voluntário na UFSC
nos termos da legislação pertinente;
III – professores visitantes e professores com lotação provisória;
IV – pesquisadores bolsistas das agências de fomento vinculados ao PósENQ por meio de projetos específicos
com duração superior a 24 (vinte e quatro) meses.
Parágrafo único. O percentual de Docentes Permanentes não integrantes do quadro de pessoal efetivo da
UFSC não poderá ser superior a 10% (dez por cento).
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Art. 11. Serão credenciados como Docentes Colaboradores os professores ou pesquisadores que
irão contribuir para o PósENQ de forma complementar e sistemática e que não preencham
todos os requisitos estabelecidos no Art. 9 para a classificação como permanente.
§ 1º. Docentes não integrantes do quadro de pessoal efetivo da UFSC poderão ser credenciados
como Colaboradores, respeitadas as condições definidas nos incisos I a IV do Art. 10 desta
Resolução.
§ 2º O percentual de Docentes Colaboradores que atuam no PósENQ não poderá ser superior a
20% (vinte por cento).
§ 4º O Docente Colaborador deverá ter dedicação mínima de 15 horas semanais ao PósENQ.
Art. 12. Serão credenciados como Docentes Visitantes:
I – os professores vinculados a outras instituições de ensino superior ou de pesquisa, no Brasil
ou no exterior, que irão permanecer na UFSC à disposição do PósENQ, em tempo integral,
durante um período contínuo desenvolvendo atividades de ensino e/ou de pesquisa, mediante
convênio entre a UFSC e a instituição de origem do docente ou mediante bolsa concedida para
esta finalidade por agências de fomento;
II – professores visitantes contratados pela UFSC, por tempo determinado, para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público, de que trata a Lei nº 8.745/93,
observado o parágrafo único do Art. 11 desta Resolução.
Parágrafo único. O Docente Visitante deverá ter dedicação mínima de 15 horas semanais ao
PósENQ.
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DOS CRITÉRIOS DE CREDENCIAMENTO E RECREDENCIAMENTO

Art. 13. Para o (re)credenciamento de Docentes Permanentes e Colaboradores serão exigidas
pontuações mínimas condizentes com o equilíbrio na participação das atividades principais do
Programa, conforme recomendações da Área de Engenharias II da CAPES.
Art. 14. Para o (re)credenciamento como Docente Permanente ou Colaborador, serão
considerados requisitos mínimos de atividades básicas junto ao PósENQ (conforme Anexo 1)
relativas a:
I – Orientações concluídas;
II – Ensino de pós-graduação;
III – Participação em projetos de pesquisa e desenvolvimento;
IV – Publicações.
§ 1º Nas atividades I, II e III, serão considerados os valores médios anuais nos últimos 2 (dois)
anos.
§ 2º Para o credenciamento inicial, serão considerados somente as atividades III e IV;
§ 3º Na atividade IV, serão consideradas somente publicações dos últimos 2 anos incluindo
discentes do PósENQ ou egressos deste Programa nos últimos 4 anos, exceto para o
credenciamento inicial como docente colaborador.
§ 4º Na avaliação da qualidade das publicações, será considerado o índice mais recente do
Journal Citation Reports (fator de impacto JCR) dos respectivos periódicos.
§ 5º Na atividade IV, será calculado o somatório dos índices JCR das publicações.



1414

Art. 15. Além dos requisitos relacionados no Art. 14, para o (re)credenciamento como Docente
Permanente, será exigida a pontuação mínima de 100 (cem) pontos (ou de 15 pontos vezes o
número de anos de atuação como docente permanente no PósENQ) em atividades
complementares junto ao PósENQ nos últimos 2 (dois) anos (conforme Anexo 2).
Art. 16. Para o credenciamento como Visitantes, os docentes devem obedecer aos mesmos
critérios estabelecidos no Anexo 2, ou seja, alcançar uma pontuação mínima de 100 (cem)
pontos em atividades complementares.
Art. 17. Serão descredenciados do PósENQ, após apreciação pelo Colegiado de relatório da
Comissão, conforme atribuição definida no Art. 2, os docentes que:
I – solicitarem o descredenciamento;
II – não atenderem os requisitos mínimos definidos no Art. 14.
§ 1º O docente descredenciado não poderá abrir vagas para orientação de alunos do Programa
no processo de seleção discente subsequente ao seu descredenciamento.
§ 2º Após o descredenciamento, o docente deverá concluir as orientações em andamento.
§ 3º Durante o período de conclusão das orientações, o docente permanecerá registrado no
programa como professor colaborador.
§ 4º O docente descredenciado poderá eventualmente apresentar nova solicitação de
credenciamento, observado o disposto no Art. 6.
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DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 18. Para o (re)credenciamento como Docente Permanente ou Colaborador, de modo
transitório, serão considerados requisitos mínimos de atividades básicas junto ao PósENQ
(conforme Anexo 1) relativas aos itens I, II e II do Art. 14, em um período de 3 (três) anos a
partir de 2019.
Art. 19. Na primeira avaliação segundo os novos critérios especificados nesta Resolução, de
modo transitório, serão consideradas as atividades complementares junto ao PósENQ nos
últimos 3 (três) anos a partir de 2019, como definidas no Art. 15 e no Anexo 2.
Art. 20. Para o (re)credenciamento de docentes credenciados no PósENQ desde janeiro de 2019
serão considerados os critérios para credenciamento inicial especificados nesta Resolução.
Art. 21. O número máximo de orientandos por docente deverá respeitar a Resolução
095/Cun/2017, Art. 56.
Art. 22. Os casos omissos serão analisados pelo Colegiado do PósENQ.
Art. 23. Esta Resolução entra em vigor após sua aprovação pelo Colegiado do Programa e
homologação pela Câmara de Pós-Graduação, revogadas as disposições em contrário.

Florianópolis, 15 de março de 2021.
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Atividade Credenciamento inicial Recredenciamento 
Permanente Colaborador Permanente Colaborador

Orientações
concluídas

1 Mestrado ou 
1 Doutorado

Ensino PG 3 créditos 3 créditos
Projetos P&D 1 1 1
Publicações ΣJCR > 6 a ΣJCR > 4 b ΣJCR > 6 a ΣJCR > 4 b

ANEXO 1

Tabela de pontuação mínima para (re)credenciamento
(valores médios anuais nos últimos 2 anos)

a ΣJCR > 50% Mediana; b ΣJCR > 30% Mediana
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ANEXO 2
Tabela de pontuação em atividades complementares para (re)credenciamento 

(valores absolutos nos últimos 2 anos)*
Atividade Complementar Métrica (níveis/indicador) Pontos (em ordem decrescente, quando

pertinente)
Avaliação por parte dos discentes 
(disciplinas ministradas)

No. (disciplina com 
avaliação positiva pelos 
discentes (>50%)

5 por disciplina (quando avaliação for positiva) 

Patentes/softwares nacionais No. (distinção entre 
depositadas, concedidas e 
licenciadas)

50 (licenciada); 30 (concedida); 10 (depositada)

Patentes/softwares internacionais No. (distinção entre 
depositadas, concedidas e 
licenciadas)

100 (licenciada); 60 (concedida); 20 
(depositada)

Startups e spin-offs de egressos (fundador 
no período)

No. (egresso sócio fundador 
na área de Engenharias 2)

50

Artigos em periódico com JCR “elevado” Valor (Σ JCR, para JCR > 10) Σ JCR (JCR > =5)

Fator H Valor (em relação à 
mediana)

10 (> mediana, 14 em 2020) 

Fator M Valor (em relação à 
mediana)

10 (> mediana, 1 em 2020)

Atividades administrativas no PósENQ No. (considerando apenas o 
mais alto)

50 (coordenador); 25 (subcoordenador); 10 
(membro de comissão permanente)

Convênios e Termos de Cooperação formais 
com agências de fomento/indústrias; 
desenvolvimento de protótipos

No. (registrado SIGPEX) 20 (coordenador); 5 (equipe)

Projetos de pesquisa/extensão (sem 
financiamento), desenvolvimento de 
protótipos

No. (registrado SIGPEX) 5 (coordenador); 1 (equipe)

Bolsas M/D com financiamento total/parcial 
de indústrias (MAI/DAI, PRH, Equinor, editais 
específicos)

No. (bolsas) 10 (doutorado); 5 (mestrado); 2 (IC) 

Missão de estudo internacional No. missões (>3 meses: 25
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Anfitrião/supervisor de visitante estrangeiro No. (doutorandos, estágio 
pós-doutoral, professores 
visitantes)

6

Participação em corpo editorial de 
periódicos científicos 

No. (com/sem JCR, editor-
chefe/editor associado)

30 (editor-chefe com JCR); 20 (editor associado 
com JCR); [sem JCR: valores/2]

Produções científicas com coautoria 
internacional

No. Σ (JCR*0,5)

Organização de eventos científicos No. (presidente, comissão 
científica)

25 (presidente, Brasil); 15 (organização, Brasil); 
5 (comissão científica, Brasil); [exterior: valores 
* 2]

Captação de recursos de financiamento de 
P&D

No. (origem do 
financiamento, valor 
captado, DPs envolvidos)

100 (> 5 mi); 80 (> 3 mi); 50 (1 mi); 20 (> 0,5 
mi); 10 (> 0,1 mi); 5 (< 0,1 mi) 

Cooperação com instituições internacionais No. (estudantes/ 
pesquisadores em 
intercâmbio 
supervisionados)

20 (por missão de docente); 10 (por missão 
estudante pós-graduação)

Participação em eventos 
nacionais/internacionais 

No. (palestrante convidado: 
plenária/keynote)

20 (exterior); 10 (Brasil)

Premiações recebidas por docentes e 
discentes vinculados ao Programa;

No. (prêmio teses/CAPES, 
trabalhos em congressos, 
inovação…)

100 (prêmio teses/CAPES); 50 (menção honrosa 
teses/CAPES); 5 (indicação PPG prêmio 
teses/CAPES);  [ou prêmios equivalentes]

Participações em comitês e diretorias de 
associações…

No. (presidente, vice-
presidente, diretoria, 
conselheiro)

10 (presidente); 5 (vice-presidente); 3 (diretoria 
ou conselheiro)

Bolsas PQ e DT do CNPq Nível (1A, 1B, 1C, 1D, 2, Sr) 100 (1A); 80 (1B); 60(1C); 40 (1D); 20 (2); 100 
(Sr)

Atuação em agências e órgãos de fomento No. (membro de comitê 
assessor e/ou decisório)

20

Acordos de cotutela No. 20 (orientador); 10 (coorientador)

Implantação de cursos de PPG 
(MINTER/DINTER, etc)

No. (nacional, internacional, 
M, D, coordenador, equipe)

Coordenador: 50 (D, exterior); 30 (D, Brasil); 25 
(M, exterior); 15 (M, Brasil); [Equipe: 20% em 
relação ao coordenador]

* atividades exercidas em período inferior a 2 anos serão contadas proporcionalmente.
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Check list para envio à CPG

1. Composição da comissão de credenciamento e recredenciamento de docentes, respeitando a Resolução

095/CUn/2017 (art. 17).

2. Indicar os condicionantes legais para o credenciamento de docentes permanentes, colaboradores e

visitantes, respeitando a Resolução 095/CUn/2017 (art. 24 a 27) e a Portaria Nº 81/2016/CAPES.

3. Prever as atividades de ensino, pesquisa, orientação e administração que os docentes (permanentes,

colaboradores e visitantes) poderão desenvolver no Programa, conforme o disposto na Resolução 095/

CUn /2017.

4. Definir critérios para o credenciamento e recredenciamento, consoante a Resolução 095/ CUn /2017

(art. 19, parágrafo único), o Documento de área na CAPES e a Portaria Nº 81/2016/CAPES.

5. Definir a periodicidade do credenciamento de novos docentes no Programa, respeitando a Resolução

095/CUn/2017 (art. 20).

6. Definir percentual mínimo de docentes permanentes que deverão atuar exclusivamente no Programa,

respeitando o Documento de área na CAPES e a Portaria Nº 81/2016/CAPES.

7. Definir o percentual de docentes colaboradores em relação ao quadro total de docentes credenciados

ou o número de docentes permanentes credenciados no Programa, conforme estabelecido no

Documento de área na CAPES.

8. Definir o percentual de docentes permanentes não integrantes do quadro de pessoal efetivo da UFSC,

respeitando a Resolução 095/CUn/2017 (art. 25).
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Check list para envio à CPG

9. Informar a vigência do credenciamento/recredenciamento, limitado ao período máximo de 2 anos,

conforme o Ofício Circular N.º 38/2020/PROPG.

10. Prever a avaliação do docente pelo discente como critério ao recredenciamento, atendendo a Resolução

095/CUn/17 (art. 21, §2).

11. Prever o número mínimo de horas semanais dedicadas ao Programa em cada categoria docente

(permanentes, colaboradores e visitantes), para o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa,

orientação e administração, respeitando a Portaria Nº 81/2016/CAPES (art. 4, inciso II).

12. Prever a possibilidade do docente descredenciado manter as orientações em andamento, respeitando a

Resolução 095/CUn/2017 (art. 21).

13. Definir o número máximo de orientandos por docente no Programa, respeitando o Documento de área

na CAPES e a Resolução 095/Cun/2017.

14. Informar o colegiado delegado como instância para aprovação e recursal do
credenciamento/recredenciamento, respeitando o art. 21 da Resolução 095/CUn/2017.
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ITEM 4

21

4. Discussão acerca do aproveitamento de créditos em disciplinas
cursadas no PósENQ.

Expositor: Comissão de Integração Graduação-Pós-Graduação.

Profs. Dachamir Hotza (Presidente), Agenor De Noni Junior, Bruno Francisco Oechsler, 

Cristiano José de Andrade, Natan Padoin, Pedro Henrique Hermes de Araújo, Regina de 

Fátima Peralta Muniz Moreira e Sergio Yesid Gómez González
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Resolução Normativa nº 02/2021

Ementa: Dispõe sobre o Exame Antecipado de Avaliação (EAA) no Programa de
Pós-Graduação em Engenharia Química (PósENQ) da UFSC.

Art. 1º Instituir, no âmbito do PósENQ/UFSC, o Exame Antecipado de Avaliação (EAA), a ser realizado nos 
termos e para os fins previstos nesta Resolução.

Art. 2º Todo aluno regularmente matriculado no PósENQ que desejar comprovar domínio do conteúdo 
programático de determinada disciplina em nível igual ou superior ao exigido na mesma poderá requerer 
um Exame Antecipado de Avaliação (EAA).
§ 1º O aluno interessado no EAA deverá apresentar histórico escolar de graduação em Engenharia Química 
ou em áreas afins para comprovação de aquisição de conhecimento do conteúdo programático específico 
de cada disciplina referida no caput deste artigo.
§ 2º Será permitido ao aluno interessado submeter-se uma única vez ao EAA em determinada disciplina.
§ 3º O aluno não poderá requerer submissão ao EAA em disciplinas nas quais tiver sido reprovado.
§ 4º O aluno interessado em prestar o EAA deverá encaminhar requerimento ao PósENQ no ato da matrícula 
na(s) referida(s) disciplina(s).

Art. 3º O EAA pode incluir instrumentos de avaliação escrito e/ou oral, que abrangerão os conteúdos 
programáticos e as respectivas práticas da disciplina a ser avaliada.
§ 1º O EAA deverá ocorrer, preferencialmente, na primeira semana de cada período letivo, sendo a data 
fixada a critério do(s) professor(es) responsável(is) pela disciplina.
§ 2º A nota mínima para aprovação no EAA será a mesma que aquela requerida para disciplinas de Pós-
Graduação na UFSC, ou seja, 7,0 (sete vírgula zero).
§ 3º A possibilidade de aplicação do EAA deverá constar do respectivo plano de ensino.

Art. 4º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
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Assuntos gerais

1. Andamento do 3º trimestre de 2020 – Atividades
remotas

Expositor: A Coordenação.

✓01 de fevereiro a 02 de abril de 2021

✓Planos de ensino 2021-1

✓Engenharia Bioquímica
✓Fenômenos de Transporte
✓Métodos Matemáticos para Engenharia Química
✓Otimização de Processos
✓Principles of Ceramics Processing
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Assuntos gerais
Disciplinas 2021-2

Código Disciplina Professor(es) Dia Horário Créditos

ENQ3209000 Engenharia de 

Processos Têxteis

Prof.ª Ana Paula Serafini Immich Boemo 

| Prof. Antônio Augusto Ulson de Souza

Sexta-feira 08h20min – 11h50min 2,5 | 0,5

ENQ3212000
Engenharia e Projeto de 

Reatores Químicos
Prof.ª Cíntia Soares | Prof. Natan Padoin Quarta-feira 13h30min – 17h10min 1,5 | 1,5

ENQ3219000 Estudo Dirigido
Prof.a Selene Maria de Arruda Guelli 

Ulson de Souza |
Sexta-feira 08h20min – 11h50min

ENQ3238000
Processos Catalíticos e 

Proteção Ambiental

Prof.ª Regina de Fátima Peralta Muniz 

Moreira | Prof. Agenor De Noni
Terça-feira 08h20min – 11h50min

ENQ3240000
Processos de 

Polimerização
Prof. Pedro Henrique Hermes de Araújo Quarta-feira 13h30min – 17h10min

ENQ3251000 Transferência de Massa Prof. Marintho Bastos Quadri Quinta-feira 13h30min – 17h10min 3,0

ENQ3254000 Tratamento de Efluentes

Prof.ª Regina de Fátima Peralta Muniz 

Moreira | Prof.ª Camila Michels | Prof. 

Hugo Moreira Soares

Quinta-feira 13h30min – 17h10min 1,0 | 1,0 | 1,0

ENQ510031
Polymeric Nanomaterials 

Characterization 

Prof.a Claudia Sayer |

Dr. Thiago Ouriques Machado
Terça-feira 13h30min – 17h10min

ENQ510027
Tópicos: Matter, Energy, 

Entropy and Information
Prof. Luismar Marques Porto Sexta-feira 13h30min – 17h10min
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Assuntos gerais

2. Egressos do PósENQ – Portal e Evento

Expositor: A Coordenação.

✓Portal de Egressos:

✓Em fase de implementação!

✓Evento:
✓Egresso PósENQ: Onde anda você?

✓08/03 – DSc Giane Stuart

✓12/04 – Prof Sandro da Rocha

✓17/05 – Profa Marina Celant De Prá

✓15/06 – Prof Natan Padoin
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Assuntos gerais

3. Plataforma Sucupira
Expositor: A Coordenação. Prorrogado até 23/04
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Assuntos gerais

4. Projeto PrInt CAPES – Atualizações acerca de relatórios e editais
Expositor: A Coordenação do PrInt.


