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ATA DA 618.a SESSÃO DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 
 

Ata da 618.a Sessão de Defesa de Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação 
em Engenharia Química da Universidade Federal de Santa Catarina, sendo candidato Willian 
Acordi Cardoso. O trabalho tem como título “Desenvolvimento de um reator de cavitação 
hidrodinâmica para aplicação de ozônio no tratamento de efluentes têxteis”, tendo como 
orientador o Prof. Dr. Adriano da Silva e como coorientadores o Prof. Dr. Antônio Augusto 
Ulson de Souza e o Prof. Dr. Elidio Angioletto. A Banca Examinadora, instituída pela Portaria 
n.o 039/PósENQ/2022, é composta pelos seguintes membros: 
 
PRESIDENTE:  
Prof. Dr. Adriano da Silva - orientador, UFSC/PósENQ 
 
MEMBROS TITULARES: 
Dr. Thauan Gomes - membro externo, UNESC 
Prof.ª Dr.ª Ana Paula Serafini Immich Boemo - membro interno, UFSC/PósENQ 
 

A sessão pública de defesa, realizada no dia 08/08/2022 às 08h30min por meio de sistema de 
áudio e vídeo em tempo real, foi aberta pelo presidente da sessão, que cumprimentou os 
presentes, apresentou a Banca Examinadora e fez uma breve explanação sobre as normas da 
UFSC e do PósENQ que regulam as defesas públicas. Após, passou a palavra ao candidato 
para que este, no prazo de 30 a 50 minutos, apresentasse seu trabalho. Ao término da 
apresentação do candidato, o mesmo foi arguido pelos membros integrantes da Banca 
Examinadora. Finalmente, foi dada a oportunidade aos presentes para apresentarem perguntas 
ao candidato. 
 

A Banca Examinadora, reunida em caráter sigiloso, emitiu o seguinte parecer: 
 

X Aprovada, 

 Reprovada.  

 
A versão definitiva do trabalho de conclusão de curso, levando em consideração as 
recomendações da banca examinadora, deverá ser depositada na Biblioteca Universitária da 
UFSC em até 90 (noventa) dias após a data da defesa.  
Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada às .12h05m, dela sendo lavrada a presente 
ata que, uma vez aprovada, é assinada por todos os membros da Banca Examinadora e pelo 
candidato. 

              Florianópolis, 08 de agosto de 2022. 
Assinaturas: 
 
 
 

 

Prof. Dr. Adriano da Silva 
Oorientador, UFSC/PósENQ 

 

Dr. Thauan Gomes 
Membro externo, UNESC 

 
 
 
 

Prof.ª Dr.ª Ana Paula Serafini Immich Boemo - 
Membro interno, UFSC/PósENQUFSC/PPGEAL 

 
 
 
 

Willian Acordi Cardoso  
Candidato 
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REQUISITOS para a versão final da Dissertação de Mestrado Aprovada 
ATA DA 618.a SESSÃO DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

 

Candidato: Willian Acordi Cardoso  

Título: Desenvolvimento de um reator de cavitação hidrodinâmica para aplicação de 
ozônio no tratamento de efluentes têxteis   

(  )  Reescrever todo o trabalho 

(  )  Reescrever o(s) capítulo(s): 

(  )  Redigitar as equações ao longo do texto 

(  )  Apresentar de forma mais clara os objetivos do trabalho 

(  )  Corrigir erros ortográficos e de expressão assinalados nas cópias entregues à banca 

(  )  Complementar o capítulo de conclusões 

(  )  Apresentar listagem de figuras e tabelas 

(  )  Apresentar o sumário em inglês 

(  )  Passar para anexos os seguintes assuntos ou capítulos: 

(  )  Melhorar a apresentação das figuras e tabelas: 

(  )  Paginar as folhas 

(  )  Uniformizar as unidades utilizadas, usando o Sistema Internacional (SI) 

(  )  Melhorar a citação bibliográfica ao longo do texto 

(  )  Adequar as referências às normas 

(X)  Outros requisitos, conforme detalhado pelos membros da banca no documento: 

 
                                                                                            Florianópolis, 08 de agosto de 2022. 
 
De acordo: 
 
 
 

 

Prof. Dr. Adriano da Silva 
Oorientador, UFSC/PósENQ 

 

Dr. Thauan Gomes 
Membro externo, UNESC 

 
 
 
 
 

Prof.ª Dr.ª Ana Paula Serafini Immich Boemo - 
Membro interno, UFSC/PósENQUFSC/PPGEAL 

 

 
 
 
 
 

Willian Acordi Cardoso  
Candidato 
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