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ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA (PPGQUI), DO CENTRO DE CIÊNCIAS 

EXATAS, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA 

ÀS 9:30 h, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2020. Aos 19 dias do mês de agosto do ano 

de 2020 (dois mil e vinte), às 9:30 h, por webconferência foi realizada a sexta reunião 

ordinária de 2020 do Programa de Pós-Graduação em Química (PPGQUI) presidida 

pelo Coordenador do PPGQUI, Prof. Dr. Paulo Roberto Filgueiras, com a presença dos 

seguintes membros: Andreas Nascimento, Arlan da Silva Gonçalves, Cleocir José 

Dalmaschio, Eloi Alves da Silva Filho, Geisamanda Pedrini Brandão Athayde, Jair 

Carlos Checon de Freitas, Josimar Ribeiro, Marcos Antonio Ribeiro, Marcos Benedito 

José Geraldo de Freitas, Maria Tereza Weitzel Dias Carneiro Lima, Marta Albuquerque 

Machado, Miguel Ângelo Schettino Junior, Paulo Rogerio Garcez de Moura, Priscilla 

Paiva Luz, Rafael de Queiroz Ferreira, Ricardo Machado Kuster, Sandro José Greco, 

Wanderlã Luis Scopel, Warley de Souza Borges e dos representantes discentes da Pós-

Graduação em Química Bruno Magela de Melo Siqueira (representante do doutorado) e 

Luísa Coser Lima (representante do mestrado). O Prof. Marcos Benedito José Geraldo 

de Freitas encontra-se em afastamento para consulta médica. O Prof. Dr. Paulo Roberto 

Filgueiras iniciou a 6ª Reunião Ordinária com os seguintes itens de pauta. 1.0) 

Comunicações: não houve comunicações. 2.0) Deliberações. 2.1) Aprovação da Ata 

da 5a Reunião Ordinária do PPGQUI do ano de 2020. O Prof. Dr. Paulo Roberto 

Filgueiras leu a Ata da 5a Reunião Ordinária do PPGQUI do ano de 2020. Em regime de 

discussão, não houve manifestação. Colocado em votação, foi aprovado por 

unanimidade. 2.2) Encerramento do estágio de pós-doutorado do Bruno Gomes de 

Oliveira. O pós-doutorando Bruno Gomes de Oliveira, enviou para o Coordenador do 

PPGQUI o pedido de encerramento de estágio de pós-doutorado junto que o relatório 

final. Eu, Bruno Gomes de Oliveira, CPF 102.066.927-65, orientado pelo professor 

Wanderson Romão, venho através desta, pedir o encerramento de meu estágio de pós-

doutorado no Programa de Pós Graduação em Química, realizado no período de Junho 

de 2019 a Junho de 2020. O Coordenador enviou o pedido e o relatório do Bruno 

Gomes de Oliveira para o avaliador do projeto, que emitiu o seguinte parecer. Ao 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Química. Prof. Dr. Paulo Roberto 

Filgueiras. Prezado Coordenador, Trata-se o presente do pedido de análise e emissão de 

parecer do relatório de atividades do projeto intitulado “Métodos Analíticos Portáteis 

em Química Forense e Química dos Alimentos” do Dr. Bruno Gomes de Oliveira junto 

ao Programa de Pós-Graduação em Química, de 06/2019 a 06/2020, de acordo com os 

Artigos 8º e 9º da Resolução 46/2013 do CEPE, com o objetivo da solicitação de sua 

certificação. Após análise do relatório apresentado verifica-se uma quantidade enorme 

de resultados e de ótima qualidade, o que pode ser evidenciado pela produção científica 
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apresentada no período. Ao todo foram publicados 1 capítulo de livro, 1 patente e 3 

artigos científicos. O Dr. Bruno ainda relata que existe outros 2 artigos em fase final de 

elaboração para submissão. Sendo assim, s.m.j., recomendo a aprovação do Relatório de 

atividades apresentado pelo Colegiado do Pós-Graduação em Química. Sem mais para o 

momento e com os protestos de elevada estima e apreço, subscrevo-me. O avaliador 

assina o parecer. Em regime de discussão não houve manifestação. Colocado em 

votação a aprovação do parecer, aprovado por unanimidade. 2.3) Alteração do plano 

de trabalho de estágio de pós-doutorado de Julio David Hunt. O Prof. Andreas 

Nascimento enviou para o Coordenador do PPGQUI o pedido de alteração do tempo e 

plano de trabalho do pós-doutorando Julio Hunt. O pedido foi encaminhado para o 

avaliador do projeto que enviou o seguinte parecer. Ao coordenador do PPGQUI. Prof. 

Dr. Paulo Roberto Filgueiras. Assunto: Parecer referente ao pedido de alteração de 

Plano de Trabalho e de Pesquisa de Pós-doutorado do Dr. Julian David Hunt. Prezado 

coordenador, venho por meio deste, apresentar parecer do pedido encaminhado pelo 

Prof. Dr. Andreas Nascimento, supervisor do pesquisador em nível de pós-doutorado 

Dr. Julian David Hunt. O pedido solicita uma adequação do plano de trabalho em 

relação ao escopo e período de duração, o qual está atualmente em desenvolvimento no 

Programa de Pós-Graduação em Química da Universidade Federal do Espírito Santo. 

Considerações prévias: O pedido de estágio de pós-doutorado foi realizado em 05 de 

março e aprovado em 12 de março de 2020 pelo colegiado do PPGQUI, prevendo 

incialmente 24 meses de duração e tendo como tema de trabalho a análise de fluídos de 

perfuração com potencial aplicação na exploração de petróleo. O projeto previa uma 

significativa quantidade de atividade laboratoriais. Diante da atual situação e tempo em 

que se prolonga as condições de isolamento social por consequências da pandemia de 

COVID-19, o supervisor enviou solicitação de alteração do plano de trabalho 

justificando as limitações de uso de instalações e condições necessárias para 

manutenção da saúde dos envolvidos. Sendo assim, o supervisor propõe alterar o prazo 

de execução para 14 meses, a contar a partir de 12 de março de 2020, e ajustar o escopo 

do projeto de forma que possa ser executado através de atividades remotas passando a 

abordar o tópico “fonte renovável de energia a base de hidrogênio e as possíveis 

atuações da indústria de Óleo e Gás para futuro sustentável”. Diante do exposto, e tendo 

como diretriz institucional a resolução 43/2013 que regulamenta o estágio de pós-

doutorado na UFES, sou de parecer favorável a solicitação alterando a proposta do 

projeto de pesquisa e período de execução. Cumprimentos, Vitória - ES, 18 de agosto de 

2020. O avaliador assina o parecer. Em regime de discussão, não houve manifestação, 

em votação, aprovado por unanimidade. 2.4) Prova de proficiência em língua 

estrangeira por outras universidades. O representante discente Bruno Magela de 

Melo Siqueira solicitou ao Colegiado uma posição quanto aos exames de proficiência 

em língua estrangeira para os discentes que precisam se qualificar e o Centro de 

Línguas da UFES não aplicou a prova marcada para este ano de 2020. Em regime de 
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discussão o representante discente Bruno Magela sugeriu que o PPGQUI aprovasse o 

exame de língua estrangeira aplicado por outras instituições. A Profª Maria Tereza 

Weitzel Dias Carneiro disse que Centro de Línguas deve aplicar a prova no final de 

setembro a início de outubro. O Prof. Jair Freitas sugeriu a construção de uma comissão 

para avaliar exames aplicados por outras instituições. Após ouvido o Colegiado foi 

votado o encaminhamento: Criação de uma comissão temporário para reconhecimento 

de exames de proficiência aplicado por instituições e centros de idiomas. Esta comissão 

formada pelos professores: Jair Freitas, Andreas Nascimento e Priscilla Paiva Luz. Em 

votação, aprovado por unanimidade. 2.5) Implantação do EARTE no PPGQUI 

(RESOLUÇÃO Nº 29/2020 – CEPE). O Coordenador do PPGQUI expôs ao 

Colegiado a Resolução Nº 29/2020 – CEPE que adota providências para o Ensino-

Aprendizagem Remoto Temporário e Emergencial – Earte de Pós-Graduação em 

tempos de pandemia. Assim, fica a cargo de cada PPGQUI decidir sobre como o Earte 

será adotado. O primeiro ponto discutido foi sobre a adoção do Earte pelo PPGQUI que 

foi aprovado por unanimidade.  O segundo ponto foi sobre o semestre letivo, no qual foi 

decidido: suspender as disciplinas do semestre 2020/1 e abrir novas turmas para o 

semestre 2020/2, também aprovado de forma unânime. Em terceiro foi decidido sobre 

as disciplinas a serem ofertadas, no qual foi aprovado por unanimidade as disciplinas: 

(1) Seminários em Química I e IV (CH: 60h), (Warley de Souza Borges, Paulo Roberto 

Filgueiras, Eloi Alves da Silva Filho, Miguel Ângelo Schettino Junior); (2) Química 

Inorgânica Avançada I (CH: 60h) (Marcos Antonio Ribeiro e Priscilla Paiva Luz); (3) 

Físico-Química Avançada I (CH: 60h) (Marcos Benedito José Geraldo de Freitas); (4) 

Química Orgânica Avançada I (CH: 60h) (Sandro José Greco); (5) Química Analítica 

Avançada I (CH: 60h)  (Rafael de Queiroz Ferreira), aprovados por unanimidade e (6) 

Química Analítica Avançada II (CH: 60h) (Maria Tereza e Geisamanda). Um segundo 

bloco de disciplinas: (7) Análise Térmica (CH: 60h) (Cleocir José Dalmaschio) (8) 

Modelagem Molecular (CH: 60h) (Arlan da Silva Gonçalves) (9) Análise Multivariada 

de Dados (CH: 60h) (Paulo Roberto Filgueiras) (10) Técnicas Modernas de RMN (CH: 

60h) (Álvaro Cunha Neto) (11) Fitoquímica (CH: 60h) Ricardo Machado Kuster (12) 

Tópicos Avançados em Química Orgânica: Cromatografia Gasosa e Líquida (CH: 60h) 

(Paulo Roberto Filgueiras) Também aprovado por unanimidade. E a disciplina de 

Estágio em Docência I aprovado por maioria com 3 votos contrários - Sandro, Bruno 

Magela e Luisa. O Colegiado decidiu sobre a adoção das plataformas de ensino que 

serão utilizadas. Serão adotados as plataformas Ambiente Virtual de Aprendizagem - 

UFES (AVA) e Google Classroom. 3.0) Palavra Livre: não houve manifestação. Nada 

mais havendo a constar, eu, Prof. Dr. Paulo Roberto Filgueiras, Coordenador do 

PPGQUI, lavrei a ata, que, se aprovada, será assinada pelos membros. 
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_____________________ 

Paulo Roberto Filgueiras 

 

 

_____________________ 

Álvaro Cunha Neto 

_____________________ 

Arlan da Silva Gonçalves 

_____________________ 

Cleocir José Dalmaschio 

 

_____________________ 

Eloi Alves da Silva Filho 

_____________________ 

Geisamanda Pedrini Brandão 

Athayde 

_____________________ 

Jair Carlos Checon de Freitas 

 

_____________________ 

Josimar Ribeiro 

_____________________ 

Marcos Antonio Ribeiro 

_____________________ 

 

 

_____________________ 

Maria Tereza Weitzel Dias 

Carneiro Lima 

_____________________ 

Miguel Ângelo Schettino 

Junior 

_____________________ 

Marta Albuquerque Machado 

 

 

 

_____________________ 

Paulo Rogerio Garcez de 

Moura 

_____________________ 

Priscilla Paiva Luz 

_____________________ 

Rafael de Queiroz Ferreira 

 

 

 

_____________________ 

Valdemar Lacerda Jr. 

_____________________ 

Wanderson Romão 

_____________________ 

Warley Borges 

_____________________ 

Fernando Silva Betim  

 

_____________________ 

Barbara Queiroz Guimarães 

 

 

_______________________ 

Ricardo Machado Kuster 

_______________________ 

Wanderlã Luis Scopel 

_______________________ 
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ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA (PPGQUI), DO CENTRO DE CIÊNCIAS 

EXATAS, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA 

ÀS 8:30 h, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2020. Aos 28 dias do mês de agosto do ano 

de 2020 (dois mil e vinte), às 8:30 h, por webconferência foi realizada a sétima reunião 

ordinária de 2020 do Programa de Pós-Graduação em Química (PPGQUI) presidida 

pelo Coordenador do PPGQUI, Prof. Dr. Paulo Roberto Filgueiras, com a presença dos 

seguintes membros: Andreas Nascimento, Álvaro Cunha Neto, Cleocir José 

Dalmaschio, Eloi Alves da Silva Filho, Geisamanda Pedrini Brandão Athayde, Jair 

Carlos Checon de Freitas, Josimar Ribeiro, Marcos Antônio Ribeiro, Marcos Benedito 

José Geraldo de Freitas, Maria Tereza Weitzel Dias Carneiro Lima, Marta Albuquerque 

Machado, Miguel Ângelo Schettino Junior, Paulo Rogerio Garcez de Moura, Priscilla 

Paiva Luz, Rafael de Queiroz Ferreira, Ricardo Machado Kuster, Sandro José Greco, 

Wanderlã Luis Scopel, Wanderson Romão, Warley de Souza Borges e dos 

representantes discentes da Pós-Graduação em Química Bruno Magela de Melo 

Siqueira (representante do doutorado) e Luísa Coser Lima (representante do mestrado). 

O Prof. Dr. Paulo Roberto Filgueiras iniciou a 7ª Reunião perguntando aos presentes se 

todos estavam de acordo com a gravação da reunião. Contrários se manifestem no chat. 

Não houve manifestação contrária. Iniciada a gravação. A 7ª Reunião Ordinária iniciou-

se com os seguintes itens de pauta. 1.0) Comunicações: o Coordenador fez duas 

comunicações: (1) Afastamento do servidor Michel Fardin Chaves. O servidor 

apresentou laudo médico enviado ao SIASS - Subsistema Integrado de Atenção à Saúde 

do Servidor. (2) A FAPES lançará dois editais para apoiar os programas de pós-

graduação do Espírito Santo. O investimento de R$ 12 milhões será anunciado na 

próxima segunda-feira (31/08/2020). Com esse total de recursos, os PPGs podem 

investir em itens como:- Bolsas de mestrado, doutorado, iniciação científica, apoio 

técnico, pós-doutorado, pesquisador visitante; - Estágios e visitas técnico-científicos e; - 

Capital e custeio. 2.0) Deliberações. 2.1) Aprovação da Ata da 6a Reunião Ordinária 

do PPGQUI do ano de 2020. O Prof. Dr. Paulo Roberto Filgueiras leu a Ata da 6a 

Reunião Ordinária do PPGQUI do ano de 2020. Em regime de discussão, não houve 

manifestação. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. 2.2) Aprovação da 

Ata da 2a Reunião Extraordinária do PPGQUI do ano de 2020. O Prof. Dr. Paulo 

Roberto Filgueiras leu a Ata da 2a Reunião Extraordinária do PPGQUI do ano de 2020. 

Em regime de discussão, não houve manifestação. Colocado em votação, foi aprovado 

por unanimidade. 2.3) Processo Seletivo PPGQUI-2021 (mestrado e doutorado): 

Data e formato da prova. O Coordenador comentou que o referido item de pauta foi 

pedido pelo Prof. Rafael de Queiroz Ferreira, da Comissão de Seleção do PPGQUI-

2021, e que esta decisão seria norteadora para a montagem da proposta do Edital pela 
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Comissão. Em discussão, foram levantados duas propostas para o Processo Seletivo. A 

primeira com um, apenas 1 (hum) processo seletivo com ingresso de discentes no 

segundo semestre de 2021. A segunda com 2 (dois) processos seletivos e dois períodos 

de ingresso de discentes, um para o primeiro período de 2021 e outro para o segundo 

período de 2021. O Prof. Cleocir José Dalmaschio defendeu a segunda proposta devido 

ao Edital CNPq Nº 25/2020: APOIO À PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E 

DE INOVAÇÃO: BOLSAS DE MESTRADO E DOUTORADO que prevê 

implementação de bolsa em até 6 (seis) meses após aprovação do resultado. Após 

discussão foi votado o encaminhamento: Aprovação de 2 (dois) "Processos Seletivos" 

com ingresso no PPGQUI no primeiro semestre de 2021 e segundo semestre de 2021. 

Em votação, aprovado por maioria com 5 votos contrários. Nada mais havendo a 

constar, eu, Prof. Dr. Paulo Roberto Filgueiras, Coordenador do PPGQUI, lavrei a ata, 

que, se aprovada, será assinada pelos membros. 

 
_____________________ 

Paulo Roberto Filgueiras 

 

 

_____________________ 

Andreas Nascimento 

_____________________ 

Álvaro Cunha Neto 

_____________________ 

Cleocir José Dalmaschio 

 

_____________________ 

Eloi Alves da Silva Filho 

_____________________ 

Geisamanda Pedrini Brandão 

Athayde 

_____________________ 

Jair Carlos Checon de Freitas 

 

_____________________ 

Josimar Ribeiro 

_____________________ 

Marcos Antonio Ribeiro 

_____________________ 

Marcos Benedito José 

Geraldo de Freitas 

 

_____________________ 

Maria Tereza Weitzel Dias 

Carneiro Lima 

_____________________ 

Miguel Ângelo Schettino 

Junior 

_____________________ 

Marta Albuquerque Machado 

 

_____________________ 

Paulo Rogerio Garcez de 

Moura 

_____________________ 

Priscilla Paiva Luz 

_____________________ 

Rafael de Queiroz Ferreira 

 

 

_____________________ 

Warley de Souza Borges 

_____________________ 

Wanderson Romão 

_____________________ 

 

_____________________ 

Luísa Coser Lima 

 

_____________________ 

Bruno Magela de Melo 

Siqueira 

 

_______________________ 

Ricardo Machado Kuster 

_______________________ 

Wanderlã Luis Scopel 

_______________________ 

 
 

Documento assinado eletronicamente nos moldes do art. 10 da MP 2200/01 e Lei 14063/20
[Hash SHA256] 00f6b39fae6f35933c9ba64331d1d0ae8d2425cd267c3873d16829bd454ee114



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

Centro de Ciências Exatas 
Programa de Pós-Graduação em Química 

 

 
 

Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo – Av. Fernando Ferrari, 514 – Goiabeiras, Vitória – ES │ 29075-
910 │ 

Tel. e Fax: (27) 4009-2924 │ www.quimica.vitoria.ufes.br │ ppgq.ufes@gmail.com 

 

 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente nos moldes do art. 10 da MP 2200/01 e Lei 14063/20
[Hash SHA256] 00f6b39fae6f35933c9ba64331d1d0ae8d2425cd267c3873d16829bd454ee114



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

Centro de Ciências Exatas 
Programa de Pós-Graduação em Química 

 

 
 

Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo – Av. Fernando Ferrari, 514 – Goiabeiras, Vitória – ES │ 29075-
910 │ 

Tel. e Fax: (27) 4009-2924 │ www.quimica.vitoria.ufes.br │ ppgq.ufes@gmail.com 

 

 

ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA (PPGQUI), DO CENTRO DE CIÊNCIAS 

EXATAS, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA 

ÀS 10:00 h, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2020. Aos 24 dias do mês de setembro 

do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 10:00 h, por webconferência foi realizada a oitava 

reunião ordinária de 2020 do Programa de Pós-Graduação em Química (PPGQUI) 

presidida pelo Coordenador do PPGQUI, Prof. Dr. Paulo Roberto Filgueiras, com a 

presença dos seguintes membros: Andreas Nascimento, Álvaro Cunha Neto, Cleocir 

José Dalmaschio, Eloi Alves da Silva Filho, Geisamanda Pedrini Brandão Athayde, Jair 

Carlos Checon de Freitas, Josimar Ribeiro, Marcos Antônio Ribeiro, Marcos Benedito 

José Geraldo de Freitas, Maria Tereza Weitzel Dias Carneiro Lima, Marta Albuquerque 

Machado, Miguel Ângelo Schettino Junior, Paulo Rogerio Garcez de Moura, Priscilla 

Paiva Luz, Rafael de Queiroz Ferreira, Ricardo Machado Kuster, Sandro José Greco, 

Wanderlã Luis Scopel, Wanderson Romão, Warley de Souza Borges e dos 

representantes discentes da Pós-Graduação em Química Bruno Magela de Melo 

Siqueira (representante do doutorado) e Luísa Coser Lima (representante do mestrado). 

O Prof. Dr. Paulo Roberto Filgueiras iniciou a 8ª Reunião perguntando aos presentes se 

todos estavam de acordo com a gravação da reunião. Contrários se manifestem no chat. 

Não houve manifestação contrária. Iniciada a gravação. A 8ª Reunião Ordinária iniciou-

se com os seguintes itens de pauta. 1.0) Comunicações: Não foi feito uso. 2.0) 

Deliberações. 2.1) Aprovação da Ata da 7a Reunião Ordinária do PPGQUI do ano 

de 2020. O Prof. Dr. Paulo Roberto Filgueiras leu a Ata da 7a Reunião Ordinária do 

PPGQUI do ano de 2020. Em regime de discussão, não houve manifestação. Colocado 

em votação, foi aprovado por unanimidade. 2.2) Pedido de estágio de pós-doutorado 

da Dra. Carmem Silva. A Dra. Carmem Silva encaminhou o pedido de estágio de pós-

doutorado ao Coordenador do PPGQUI contendo todos os itens exigidos na Resolução 

46/2013, que regulamenta o estágio de pós-doutoramento na UFES. Carta enviada ao 

PPGQUI. Vitória - ES, 18 de agosto de 2020. Á Coordenação do Programa de Pós-

Graduação em Química. Universidade Federal do Espírito Santo. Centro de Ciências 

Exatas. Assunto: Solicitação de Estágio de Pós-doutorado. Eu, Carmem Cícera Maria da 

Silva, CPF 658033963-20, Bacharel em Química com atribuições tecnológicas, Mestre 

em Química e Doutora em Ciência e Tecnologia Ambiental, venho por meio desta, 

solicitar meu Estágio de Pós-doutoramento no Programa de Pós-Graduação em 

Química, com supervisão do Prof. Dr. Valdemar Lacerda Júnior. Apresento o projeto 

que tem como título “Medidas profiláticas no enfrentamento da Covid-19 usando 

glicerina oriunda do processo de Biodiesel”. Atenciosamente, Carmem Cícera Maria da 

Silva. Ao final ela assina a carta. O Coordenador enviou o pedido a um docente 

permanente do PPGQUI para relatar e emitir parecer. O seguinte parecer foi emitido. 
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Ao Colegiado do Programa de Pós-graduação em Química (PPGQUI). Assunto: 

Solicitação de Estágio de Pós-doutoramento. Vitória, 21 de setembro de 2020. A 

doutora Carmem Cícera Maria da Silva, Bacharel em Química com Atribuição 

Tecnológica, mestre em Química e doutora em Ciência e Tecnologia Ambiental, solicita 

estágio de Pós-doutoramento no PPGQUI sob a supervisão do Prof. Dr. Valdemar 

Lacerda Junior. A pesquisadora apresentou como projeto de pesquisa o tema “Medidas 

profiláticas no enfrentamento do covid-19 usando glicerina oriunda do processo de 

biodiesel”, bem como os seguintes documentos: carta de solicitação de estágio de pós-

doutoramento, plano de trabalho, currículo vitae próprio e do supervisor, carta de 

aceitação do supervisor, carta da coordenação do PPGQUI apoiando a execução do 

projeto, porém sem assinatura digital, diploma de mestrado, documento de identidade, 

cadastro de pessoa física, declaração de reconhecimento de direitos de propriedade 

intelectual e ata de defesa de doutorado em 18 de abril de 2019, assinada pela banca de 

avaliação, mas sem data de homologação pela autoridade competente. A candidata 

apresenta perfil adequado e experiência na área pretendida para o estágio de pós-

doutoramento, mas não apresentou diploma de titulação, nem esclarecimento quanto à 

condição de realização do estágio, conforme estabelecido no artigo sexto da resolução 

Nº 46/2013 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal do 

Espírito Santo. Desta maneira, sou de parecer favorável, mas condicionado aos 

esclarecimentos quanto aos itens acima e encaminho para o Colegiado do Programa de 

Pós-graduação em Química para discussão e deliberação. Colocado em discussão, não 

houve manifestação, em votação, aprovado por unanimidade. 2.3) Homologação do 

Resultado do edital 01/2020 PPGQUI – Seleção de discente para bolsa de 

doutorado conforme edital PROCAP/FAPES. A Comissão de bolsas do PPGQUI 

formada pelos docentes: Prof. Dr. Cleocir José Dalmaschio, Profª. Dr.ª Maria Tereza W. 

D. Carneiro Lima e Prof. Dr. Warley de Souza Borges enviou o resultado ao 

Coordenador. Vitória / ES, 14 de setembro de 2020. Ao Coordenador do PPGQUI. Prof. 

Dr. Paulo Roberto Filgueiras. Assunto: Resultado do edital 01/2020 PPGQUI – Seleção 

de discente para bolsa de doutorado conforme edital PROCAP/FAPES. Prezado 

coordenador, a comissão de bolsas do PPGQUI se reuniu e analisou as inscrições 

recebidas para o edital 01/2020 PPGQUI – Processo seletivo interno - Seleção de 

discente para bolsa de doutorado conforme edital PROCAP/FAPES. Após a análise dos 

documentos submetidos, e com base nas informações contidas no edital e planilha de 

pontuação, a comissão apresenta a lista de classificação que segue em anexo.  Edital 

01/2020 PPGQUI – Processo seletivo interno - Seleção de discente, com primeira 

matrícula no doutorado em 2018 ou 2019, para bolsa conforme edital PROCAP/FAPES 

30/2018. A Comissão de bolsas do Programa de Pós-Graduação em Química do Centro 

de Ciências Exatas da Universidade Federal do Espírito Santo divulga a classificação do 

processo seletivo. Posição; Nome do candidato; Pontuação: 1ª, Nayara Araújo dos 

Santos, 86; 2ª, Jenifer Rigo Almeida, 85. Os três membros da Comissão assinam a carta. 

Documento assinado eletronicamente nos moldes do art. 10 da MP 2200/01 e Lei 14063/20
[Hash SHA256] 00f6b39fae6f35933c9ba64331d1d0ae8d2425cd267c3873d16829bd454ee114



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

Centro de Ciências Exatas 
Programa de Pós-Graduação em Química 

 

 
 

Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo – Av. Fernando Ferrari, 514 – Goiabeiras, Vitória – ES │ 29075-
910 │ 

Tel. e Fax: (27) 4009-2924 │ www.quimica.vitoria.ufes.br │ ppgq.ufes@gmail.com 

 

Colocado em discussão, não houve manifestação, em votação, aprovado por 

unanimidade. 2.4) Editais do Processo Seletivo PPGQUI-2021 Mestrado e 

Doutorado. Devido à peculiaridades inerentes à editais, os processos seletivos foram 

votados em subitens. Primeiro, os editais de mestrado e doutorado serão separados. 

Segundo, foi votado o Edital de seleção PPGQUI-2021 ser estratificado antes do 

processo de seleção. Aprovado por maioria, com 3 votos contrários. Terceiro, o 

candidato pode apresentar até três cartas de orientação, indicando a ordem de prioridade 

de orientador. Aprovado por maioria, com 1 votos contrário. Quarto, Cobrança da 

inscrição (taxa de inscrição). Aprovado por maioria, com 1 votos contrário. Quinto, 

Critério de pesos para o editais: Mestrado: 60 pontos para o HE e 40 para o CV;  

Doutorado: 40 pontos para o HE e 60 para o CV. Aprovado por unanimidade. Sexto, 

período de matrícula: a partir do dia 11/02/2021. Aprovado por unanimidade. Nada 

mais havendo a constar, eu, Prof. Dr. Paulo Roberto Filgueiras, Coordenador do 

PPGQUI, lavrei a ata, que, se aprovada, será assinada pelos membros. 

 
_____________________ 

Paulo Roberto Filgueiras 

 

 

_____________________ 

Andreas Nascimento 

_____________________ 

Álvaro Cunha Neto 

_____________________ 

Cleocir José Dalmaschio 

 

_____________________ 

Eloi Alves da Silva Filho 

_____________________ 

Geisamanda Pedrini Brandão 

Athayde 

_____________________ 

Jair Carlos Checon de Freitas 

 

_____________________ 

Josimar Ribeiro 

_____________________ 

Marcos Antonio Ribeiro 

_____________________ 

Marcos Benedito José 

Geraldo de Freitas 

 

_____________________ 

Maria Tereza Weitzel Dias 

Carneiro Lima 

_____________________ 

Miguel Ângelo Schettino 

Junior 

_____________________ 

Marta Albuquerque Machado 

 

 

 

_____________________ 

Paulo Rogerio Garcez de 

Moura 

_____________________ 

Priscilla Paiva Luz 

_____________________ 

Rafael de Queiroz Ferreira 

 

 

 

_____________________ 

Warley de Souza Borges 

_____________________ 

Wanderson Romão 

_____________________ 

 

_____________________ 

Luísa Coser Lima 

_____________________ 

Bruno Magela de Melo 
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 Siqueira 

 

_______________________ 

Ricardo Machado Kuster 

_______________________ 

Wanderlã Luis Scopel 

_______________________ 
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ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA (PPGQUI), DO CENTRO DE CIÊNCIAS 

EXATAS, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA 

ÀS 10:00 h, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2020. Aos 18 dias do mês de novembro 

do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 14:00 h, por webconferência foi realizada a oitava 

reunião ordinária de 2020 do Programa de Pós-Graduação em Química (PPGQUI) 

presidida pelo Coordenador do PPGQUI, Prof. Dr. Paulo Roberto Filgueiras, com a 

presença dos seguintes membros: Andreas Nascimento, Álvaro Cunha Neto, Arlan da 

Silva Gonçalves, Cleocir José Dalmaschio, Eloi Alves da Silva Filho, Geisamanda 

Pedrini Brandão Athayde, Jair Carlos Checon de Freitas, Josimar Ribeiro, Marcos 

Antônio Ribeiro, Maria Tereza Weitzel Dias Carneiro Lima, Miguel Ângelo Schettino 

Junior, Paulo Rogerio Garcez de Moura, Priscilla Paiva Luz, Rafael de Queiroz 

Ferreira, Ricardo Machado Kuster, Sandro José Greco e Wanderson Romão e dos 

representantes discentes da Pós-Graduação em Química Bruno Magela de Melo 

Siqueira (representante do doutorado) e Luísa Coser Lima (representante do mestrado). 

O Professor Wanderlã Luis Scopel estava em aula, a professora Marta Albuquerque 

Machado está de licença maternidade e o Prof. Marcos Benedito José Geraldo de Freitas 

está de licença médica. O Prof. Dr. Paulo Roberto Filgueiras iniciou a 9ª Reunião 

perguntando aos presentes se todos estavam de acordo com a gravação da reunião. 

Contrários se manifestem no chat. Não houve manifestação contrária. Iniciada a 

gravação. A 9ª Reunião Ordinária iniciou-se com os seguintes itens de pauta. 1.0) 

Comunicações: O professor Marcos Antonio Ribeiro reforçou o pedido de 

preenchimento do formulário sobre os pedidos de ensaio de difração de raios-X 

(https://ldx.ufes.br/). O professor Paulo Roberto Filgueiras lembrou a todos que em 

breve estará submetendo a proposta do PPGQUI aos editais Fapes Procap mestrado e 

doutorado. 2.0) Deliberações. 2.1) Aprovação da Ata da 8a Reunião Ordinária do 

PPGQUI do ano de 2020. O Prof. Dr. Paulo Roberto Filgueiras leu a Ata da 8a 

Reunião Ordinária do PPGQUI do ano de 2020. Em regime de discussão, não houve 

manifestação. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. 2.2) Homologação 

do resultado do exame de proficiência em Língua inglesa. A comissão de línguas 

enviou para a coordenação do PPGQUI o resultado do exame de proficiência em línguas 

inglesa com o seguinte resultado: Iago Henrique Assis Souza Barros, 16 ponto, 

resultado: Aprovado; Beatriz Belotti Carvalho, 16 pontos, resultado: Aprovada; Layla 

Paixão Santos, Ausente, resultado: Reprovada e; Vitor Moreira Leal, 19 pontos, 

resultado: Aprovado. Em discussão, não houve manifestação, em votação, aprovado por 

unanimidade. 2.3) Homologação das inscrições dos Editais: 02/2020 - Mestrado e 

03/2020 - Doutorado. O coordenador do PPGQUI passou a palavra para o presidente 

da comissão de Seleção, professor Rafael de Queiroz Ferreira que leu cada um dos 
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pareceres elaborados pela comissão para serem julgados individualmente. A Comissão 

de Seleção do PPGQUI para o processo seletivo 2021 divulgou hoje o resultado do 

recurso ao indeferimento das inscrições dos candidatos para o Processo Seletivo do 

Edital 02/2020 (Mestrado). Candidato: Afonso dos Reis Alvarenga. O candidato Afonso 

dos Reis Alvarenga apresenta recurso ao indeferimento da sua inscrição no processo de 

seleção de candidatos a pós-graduação em Química 2021. O indeferimento deve-se ao 

não atendimento do item 4.3 “b”, a saber: “Cópia do diploma de Graduação ou 

comprovante de que concluirá o curso de Graduação até a data limite de matrícula no 

PPGQUI. Portadores de Diploma de Curso de Graduação emitido no exterior, deverão 

apresentá-los na forma legalizada via processo consular ou apostilamento (tratado de 

Haia) e com tradução juramentada para o português ou inglês nos casos pertinentes”. 

Em seu recurso o candidato alega que não teve tempo hábil para a confecção de seu 

diploma de Graduação. Contudo, na declaração apresentada inicialmente é informado 

que o mesmo colou grau em novembro de 2017. Diante do exposto, a Comissão de 

Seleção do PPGQUI para o Processo Seletivo 2021 não é favorável ao deferimento da 

inscrição do candidato Afonso dos Reis Alvarenga. Em discussão, não houve 

manifestação, em votação, aprovado por unanimidade. Candidata: Amanda Giacomin 

Camargo. A candidata Amanda Giacomin Camargo apresenta recurso ao indeferimento 

da sua inscrição no processo de seleção de candidatos a pós-graduação em Química 

2021. O indeferimento deve-se ao não atendimento do item 4.3 “f”, a saber: 

“Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 30,00 (trinta reais). 

O preenchimento da GRU deve ser feito online, na página do Tesouro Nacional 

(www.tesouro.fazenda.gov.br) de acordo com os seguintes códigos: 1) UG: 153046; 2) 

GESTÃO: 15225; 3) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO: 28832-2; 4) NÚMERO DE 

REFERÊNCIA: 15818100250000153; 5) COMPETÊNCIA: 10/2020; 6) 

VENCIMENTO: 06/11/2020; 7) CPF DO CANDIDATO; 8) NOME DO 

CANDIDATO; 9) VALOR PRINCIPAL: R$ 30,00; 10) VALOR TOTAL: R$ 30,00; 

(O pagamento da GRU só poderá ocorrer nas agências do Banco do Brasil). Candidatos 

estrangeiros devem entrar em contato com a secretária do PPGQUI através do e-mail 

<ppgq.ufes@gmail.com>”. No primeiro momento a candidata teve sua inscrição 

indeferida por apresentar apenas um comprovante de agendamento do pagamento. 

Porém, em seu recurso ela comprovou o pagamento da taxa de inscrição. Diante do 

exposto, a Comissão de Seleção do PPGQUI para o Processo Seletivo 2021 é favorável 

ao deferimento da inscrição da candidata Amanda Giacomin Camargo. Em discussão, o 

professor Rafael comunicou que o tema fora duramente discutido pela comissão e que a 

candidata realmente pagou a inscrição. Em votação, aprovado por unanimidade. 

Candidata: Fernanda Costa Freitas. A candidata Fernanda Costa Freitas apresenta 

recurso ao indeferimento da sua inscrição no processo de seleção de candidatos a pós-

graduação em Química 2021. O indeferimento deve-se ao não atendimento do item 4.3 

“c”, a saber: “Cópia do Histórico Escolar de Graduação. Este documento deve ser o 
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Histórico detalhado, onde constem também as reprovações. Portadores de Histórico 

Escolar de Graduação emitido no exterior, deverão apresentá-los na forma legalizada 

via processo consular ou apostilamento (tratado de Haia) e com tradução juramentada 

para o português ou inglês nos casos pertinentes”. No primeiro momento a candidata 

não apresentou o histórico detalhado, inclusive não apresentou reprovações. Após 

indeferimento da inscrição a candidata apresentou o histórico detalhado com 

reprovações e solicitou a substituição da documentação. Diante do exposto, a Comissão 

de Seleção do PPGQUI para o Processo Seletivo 2021 não favorável ao deferimento da 

inscrição da candidata Fernanda Costa Freitas. Em discussão, o professor Jair comentou 

que este caso poderia ser tratado de forma semelhante ao anterior, onde a Comissão 

aceitou um documento de candidato a posteriori data de encerramento do certame. Após 

maiores discussões o Coordenador colocou o parecer da comissão em votação. Em 

votação, o parecer foi negado por maioria (10 votos contrários). Assim, a inscrição da 

candidata Fernanda Costa Freitas foi deferida. Candidato: Jefferson Santos Pimentel. O 

candidato Jefferson Santos Pimentel apresenta recurso ao indeferimento da sua 

inscrição no processo de seleção de candidatos a pós-graduação em Química 2021. O 

indeferimento deve-se ao não atendimento do item 4.3 “b”, a saber: “Cópia do diploma 

de Graduação ou comprovante de que concluirá o curso de Graduação até a data limite 

de matrícula no PPGQUI. Portadores de Diploma de Curso de Graduação emitido no 

exterior, deverão apresentá-los na forma legalizada via processo consular ou 

apostilamento (tratado de Haia) e com tradução juramentada para o português ou inglês 

nos casos pertinentes”. Em sua inscrição o candidato apresentou uma certidão de 

conclusão de Graduação vencida. Em seu recurso o candidato alega que não teve tempo 

hábil para pegar seu diploma de Graduação, embora tenha concluído o curso em agosto 

de 2019. Diante do exposto, a Comissão de Seleção do PPGQUI para o Processo 

Seletivo 2021 não é favorável ao deferimento da inscrição do candidato Jefferson 

Santos Pimentel. Em discussão, não houve manifestação, em votação o parecer da 

comissão, aprovado por unanimidade. Candidato: José de Sousa Costa Filho. O 

candidato José de Sousa Costa Filho apresenta recurso ao indeferimento da sua 

inscrição no processo de seleção de candidatos a pós-graduação em Química 2021. O 

indeferimento deve-se ao não atendimento do item 4.3 “e”, a saber: “Declaração de 

Aceite de Orientação de até 3 (três) docentes do PPGQUI listados na Tabela 1. A 

declaração a ser enviada deve estar de acordo com o ANEXO I deste Edital, disponível 

também no site do PPGQUI em <http://www.quimica.vitoria.ufes.br/>”. Em seu recurso 

o candidato não justificou a ausência das Declaração de Aceite de Orientação assinadas. 

Diante do exposto, a Comissão de Seleção do PPGQUI para o Processo Seletivo 2021 

não é favorável ao deferimento da inscrição do candidato José de Sousa Costa Filho. 

Em discussão, não houve manifestação, em votação o parecer da Comissão, aprovado 

por unanimidade. Candidata: Leticia Karolini Walger Schultz. A candidata Leticia 

Karolini Walger Schultz apresenta recurso ao indeferimento da sua inscrição no 
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processo de seleção de candidatos a pós-graduação em Química 2021. O indeferimento 

deve-se ao não atendimento do item 4.3 “f”, a saber: “Comprovante de recolhimento da 

taxa de inscrição no valor de R$ 30,00 (trinta reais). O preenchimento da GRU deve ser 

feito online, na página do Tesouro Nacional (www.tesouro.fazenda.gov.br) de acordo 

com os seguintes códigos: 1) UG: 153046; 2) GESTÃO: 15225; 3) CÓDIGO DO 

RECOLHIMENTO: 28832-2; 4) NÚMERO DE REFERÊNCIA: 15818100250000153; 

5) COMPETÊNCIA: 10/2020; 6) VENCIMENTO: 06/11/2020; 7) CPF DO 

CANDIDATO; 8) NOME DO CANDIDATO; 9) VALOR PRINCIPAL: R$ 30,00; 10) 

VALOR TOTAL: R$ 30,00; (O pagamento da GRU só poderá ocorrer nas agências do 

Banco do Brasil). Candidatos estrangeiros devem entrar em contato com a secretária do 

PPGQUI através do e-mail <ppgq.ufes@gmail.com>”. No primeiro momento a 

candidata teve sua inscrição indeferida por apresentar apenas um comprovante de 

agendamento do pagamento. Porém, em seu recurso ela comprovou o pagamento da 

taxa de inscrição. Diante do exposto, a Comissão de Seleção do PPGQUI para o 

Processo Seletivo 2021 é favorável ao deferimento da inscrição da candidata Leticia 

Karolini Walger Schultz. Em discussão, não houve manifestação, em votação o parecer 

da Comissão, aprovado por unanimidade. Candidata: Mariana Hemerly Silva. A 

candidata Mariana Hemerly Silva apresenta recurso ao indeferimento da sua inscrição 

no processo de seleção de candidatos a pós-graduação em Química 2021. O 

indeferimento deve-se ao não atendimento do item 4.3 “c”, a saber: “Cópia do Histórico 

Escolar de Graduação. Este documento deve ser o Histórico detalhado, onde constem 

também as reprovações. Portadores de Histórico Escolar de Graduação emitido no 

exterior, deverão apresentá-los na forma legalizada via processo consular ou 

apostilamento (tratado de Haia) e com tradução juramentada para o português ou inglês 

nos casos pertinentes”. No primeiro momento a candidata não apresentou o histórico 

detalhado, inclusive não apresentou reprovações. Após indeferimento da inscrição a 

candidata apresentou o histórico detalhado com reprovações e solicitou a análise da 

nova documentação. Contudo, a candidata demonstrou por meio de trocas de e-mails 

com a PROGRAD que ela não teve culpa pelo equívoco. Diante do exposto, a Comissão 

de Seleção do PPGQUI para o Processo Seletivo 2021 é favorável ao deferimento da 

inscrição da candidata Mariana Hemerly Silva. Em discussão, não houve manifestação, 

em votação o parecer da Comissão, aprovado por unanimidade. Candidata: Nathália dos 

Santos Conceição. A candidata Nathália dos Santos Conceição apresenta recurso ao 

indeferimento da sua inscrição no processo de seleção de candidatos a pós-graduação 

em Química 2021. O indeferimento deve-se ao não atendimento do item 4.3 “c”, a 

saber: “Cópia do Histórico Escolar de Graduação. Este documento deve ser o Histórico 

detalhado, onde constem também as reprovações. Portadores de Histórico Escolar de 

Graduação emitido no exterior, deverão apresentá-los na forma legalizada via processo 

consular ou apostilamento (tratado de Haia) e com tradução juramentada para o 

português ou inglês nos casos pertinentes”. No primeiro momento a candidata não 
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apresentou o histórico detalhado, inclusive não apresentou reprovações. Após 

indeferimento da inscrição a candidata apresentou o histórico detalhado com 

reprovações e solicitou a análise da nova documentação. Diante do exposto, a Comissão 

de Seleção do PPGQUI para o Processo Seletivo 2021 não favorável ao deferimento da 

inscrição da candidata Nathália dos Santos Conceição. Em discussão, o professor Paulo 

Roberto Filgueiras lembrou que o caso é parecido com o da candidata Fernanda Costa 

Freitas. Após maiores discussões o Coordenador colocou o parecer da comissão em 

votação. Em votação, o parecer foi negado por maioria (10 votos contrários). Assim, a 

inscrição da candidata Nathália dos Santos Conceição foi deferida. A Comissão de 

Seleção do PPGQUI para o processo seletivo 2021 divulgou hoje o resultado do recurso 

ao indeferimento das inscrições dos candidatos para o Processo Seletivo do Edital 

03/2020 (Doutorado). Candidata: Alessandra Meireles do Amaral Morais. A candidata 

Alessandra Meireles do Amaral Morais apresenta recurso ao indeferimento da sua 

inscrição no processo de seleção de candidatos a pós-graduação em Química 2021. O 

indeferimento deve-se ao não atendimento do item 4.3 “e”, a saber: “Currículo Lattes 

atualizado e respectiva documentação comprobatória. O Currículo Lattes deve ser 

preenchido obrigatoriamente na plataforma online do CNPq: <http://lattes.cnpq.br/>. 

Será considerada apenas a produção científica enviada e comprovada até o ato da 

inscrição. Para candidatos que tenham defendido dissertação de mestrado há mais de 

seis meses do ato da inscrição é necessária a cópia do artigo científico publicado ou 

aceito para publicação (com carta do editor confirmando o aceite final do manuscrito), 

em periódicos indexados Qualis B5 ou superior (classificação de periódicos quadriênio 

2013-2016) da área da Química, conforme critérios da CAPES”. Em seu recurso a 

candidata alega que seu artigo foi publicado em periódicos indexados Qualis B1 na área 

de ensino. Contudo, o periódico “REVISTA CONHECIMENTO ONLINE” não é 

indexado na área de Química. Diante do exposto, a Comissão de Seleção do PPGQUI 

para o Processo Seletivo 2021 não é favorável ao deferimento da inscrição da candidata 

Alessandra Meireles do Amaral Morais. Em discussão, não houve manifestação, em 

votação o parecer da comissão, aprovado por unanimidade. Candidata: Ariel Velten 

Pereira. A candidata Ariel Velten Pereira apresenta recurso ao indeferimento da sua 

inscrição no processo de seleção de candidatos a pós-graduação em Química 2021. O 

indeferimento deve-se ao não atendimento do item 4.3 “c”, a saber: “Cópia do diploma 

de Mestrado ou comprovante de que concluirá o curso de Mestrado até a data limite de 

matrícula no PPGQUI. Portadores de Diploma de Curso de Mestrado emitidos no 

exterior, deverão apresentá-los na forma legalizada via processo consular ou 

apostilamento (tratado de Haia) e com tradução juramentada para o português ou inglês 

nos casos pertinentes”. No primeiro momento a candidata apresentou uma declaração de 

previsão de defesa com data anterior ao período de inscrição. Contudo, em seu recurso 

ela comprovou que o equívoco foi cometido pela secretaria do PPGQUI/UFES 

apresentando uma nova declaração de previsão de defesa com a correção da data. Diante 
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do exposto, a Comissão de Seleção do PPGQUI para o Processo Seletivo 2021 é 

favorável ao deferimento da inscrição da candidata Ariel Velten Pereira. Em discussão, 

não houve manifestação, em votação o parecer da comissão, aprovado por unanimidade. 

Candidato: Denilson Elias Lima Silva. O candidato Denilson Elias Lima Silva apresenta 

recurso ao indeferimento da sua inscrição no processo de seleção de candidatos a pós-

graduação em Química 2021. O indeferimento deve-se ao não atendimento dos itens 4.3 

“c” e “d”, a saber: “Cópia do diploma de Mestrado ou comprovante de que concluirá o 

curso de Mestrado até a data limite de matrícula no PPGQUI. Portadores de Diploma de 

Curso de Mestrado emitidos no exterior, deverão apresentá-los na forma legalizada via 

processo consular ou apostilamento (tratado de Haia) e com tradução juramentada para 

o português ou inglês nos casos pertinentes” e “Cópia do Histórico Escolar de 

Graduação. Este documento deve ser o Histórico detalhado, onde constem também as 

reprovações. Portadores de Histórico Escolar de Graduação emitido no exterior, deverão 

apresentá-los na forma legalizada via processo consular ou apostilamento (tratado de 

Haia) e com tradução juramentada para o português ou inglês nos casos pertinentes”, 

respectivamente. Apesar de comprovar que concluirá o curso de mestrado até a data 

limite de matrícula no PPGQUI, o candidato apresentou um Histórico Escolar de 

Graduação definitivo, que segundo o próprio documento, não apresenta suas 

reprovações. Diante do exposto, a Comissão de Seleção do PPGQUI para o Processo 

Seletivo 2021 não é favorável ao deferimento da inscrição do candidato Denilson Elias 

Lima Silva. Em discussão, o professor Josimar Ribeiro se manifestou contrário ao 

entendimento da comissão dizendo que pode haver equívoco com candidatos que não 

possuem reprovações no currículo. Após as discussões, foi colocado em votação o 

parecer da comissão, aprovado por maioria com quatro votos contrário. Candidata: Isis 

de Castro Souza. A candidata Isis de Castro Souza apresenta recurso ao indeferimento 

da sua inscrição no processo de seleção de candidatos a pós-graduação em Química 

2021. O indeferimento deve-se ao não atendimento do item 4.3 “d”, a saber: “Cópia do 

Histórico Escolar de Graduação. Este documento deve ser o Histórico detalhado, onde 

constem também as reprovações. Portadores de Histórico Escolar de Graduação emitido 

no exterior, deverão apresentá-los na forma legalizada via processo consular ou 

apostilamento (tratado de Haia) e com tradução juramentada para o português ou inglês 

nos casos pertinentes”. Apesar de afirmar em seu recurso que não possui reprovações a 

candidata insiste em apresentar apenas o Histórico Final de Graduação, o qual é 

inconclusivo para essa análise. Além disso, seu histórico também não apresenta um 

coeficiente de rendimento, dificultando ainda mais a verificação de possíveis 

reprovações. Diante do exposto, a Comissão de Seleção do PPGQUI para o Processo 

Seletivo 2021 não é favorável ao deferimento da inscrição da candidata Isis de Castro 

Souza. Em discussão, não houve manifestação, colocado em votação o parecer da 

comissão, aprovado por maioria com dois votos contrário. Candidata: Jandira Maria de 

Oliveira Bone Brandão. A candidata Jandira Maria de Oliveira Bone Brandão apresenta 
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recurso ao indeferimento da sua inscrição no processo de seleção de candidatos a pós-

graduação em Química 2021. O indeferimento deve-se ao não atendimento do item 4.3 

“d”, a saber: “Cópia do Histórico Escolar de Graduação. Este documento deve ser o 

Histórico detalhado, onde constem também as reprovações. Portadores de Histórico 

Escolar de Graduação emitido no exterior, deverão apresentá-los na forma legalizada 

via processo consular ou apostilamento (tratado de Haia) e com tradução juramentada 

para o português ou inglês nos casos pertinentes”. Apesar de afirmar em seu recurso que 

não possui reprovações a candidata insiste em apresentar apenas o Histórico Final de 

Graduação, o qual é inconclusivo para essa análise. Além disso, seu histórico também 

não apresenta um coeficiente de rendimento, dificultando ainda mais a verificação de 

possíveis reprovações. Diante do exposto, a Comissão de Seleção do PPGQUI para o 

Processo Seletivo 2021 não é favorável ao deferimento da inscrição da candidata 

Jandira Maria de Oliveira Bone Brandão. Em discussão, não houve manifestação, 

colocado em votação o parecer da comissão, aprovado por maioria com dois votos 

contrário. Candidata: Joseline Altissimo. A candidata Joseline Altissimo apresenta 

recurso ao indeferimento da sua inscrição no processo de seleção de candidatos a pós-

graduação em Química 2021. O indeferimento deve-se ao não atendimento do item 4.3 

“d”, a saber: “Cópia do Histórico Escolar de Graduação. Este documento deve ser o 

Histórico detalhado, onde constem também as reprovações. Portadores de Histórico 

Escolar de Graduação emitido no exterior, deverão apresentá-los na forma legalizada 

via processo consular ou apostilamento (tratado de Haia) e com tradução juramentada 

para o português ou inglês nos casos pertinentes”. Apesar de apresentar um Histórico 

Escolar de Graduação que não permite verificar possíveis reprovações, a candidata 

apresentou em seu recurso um atestado emitido pela instituição onde ela cursou a 

graduação, que informa que a mesma não reprovou em nenhuma disciplina durante a 

realização do curso. Diante do exposto, a Comissão de Seleção do PPGQUI para o 

Processo Seletivo 2021 é favorável ao deferimento da inscrição da candidata Joseline 

Altissimo. Em discussão, não houve manifestação, colocado em votação o parecer da 

comissão, aprovado por unanimidade. Candidato: Wagner Fernandes Fogos. O 

candidato Wagner Fernandes Fogos apresenta recurso ao indeferimento da sua inscrição 

no processo de seleção de candidatos a pós-graduação em Química 2021. O 

indeferimento deve-se ao não atendimento do item 4.3 “e”, a saber: “Currículo Lattes 

atualizado e respectiva documentação comprobatória. O Currículo Lattes deve ser 

preenchido obrigatoriamente na plataforma online do CNPq: <http://lattes.cnpq.br/>. 

Será considerada apenas a produção científica enviada e comprovada até o ato da 

inscrição. Para candidatos que tenham defendido dissertação de mestrado há mais de 

seis meses do ato da inscrição é necessária a cópia do artigo científico publicado ou 

aceito para publicação (com carta do editor confirmando o aceite final do manuscrito), 

em periódicos indexados Qualis B5 ou superior (classificação de periódicos quadriênio 

2013-2016) da área da Química, conforme critérios da CAPES”. O candidato alega que 
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a retificação realizada no item 4.3 “e” do edital no dia 16/10/2020 afetou seu direito de 

providenciar, em tempo hábil, a documentação solicitada. Contudo, cabe mencionar que 

tal retificação foi divulgada no endereço eletrônico oficial do PPGQUI/UFES dois dias 

antes do início das inscrições. Além disso, ao participar do certame, o aluno deve 

atender ao item 10.6 do edital, a saber: “A inscrição do candidato faz presumir seu 

conhecimento e aceitação do Regulamento do PPGQUI, além do conhecimento das 

normas e das condições estabelecidas neste edital, não cabendo alegação de 

desconhecimento. O Regulamento do PPGQUI se encontra disponível no endereço 

<http://www.quimica.vitoria.ufes.br/sites/quimica.vitoria.ufes.br/files/field/anexo/regula

mentoppgqui_mestrado_doutorado_10052017_0.pdf” Diante do exposto, a Comissão de 

Seleção do PPGQUI para o Processo Seletivo 2021 não é favorável ao deferimento da 

inscrição do candidato Wagner Fernandes Fogos. Em discussão, não houve 

manifestação, colocado em votação o parecer da comissão, aprovado por unanimidade. 

Após a votação de cada parecer, o Coordenador, colocou em discussão a homologação 

das inscrições após as decisões tomadas pelo Colegiado para os processos seletivos 

editais 02/2020 mestrado em química e edital 03/2020 doutorado em química, não 

houve manifestação, em votação, aprovado por unanimidade. 2.4) Processo digital nº 

23068.045914/2019-39 - Avaliação do Plano de trabalho envolvendo acordo 

tripartite. O Coordenador do PPGQUI recebeu o pedido do professor Josimar Ribeiro e 

enviou para um docente permanente do PPGQUI avaliar que emitiu o seguinte parecer. 

Parecer sobre: Plano de trabalho envolvendo acordo tripartite envolvendo a Fundação 

Espírito-santense de Tecnologia, a Universidade Federal do Espírito Santo e a empresa 

Nexa Recurso Minerais S.A. (grupo Votorantim). Processo 23068.045914/2019-39 

sendo este parecer relacionado a peça 106. Descrição sucinta: O plano de trabalho 

descreve, além das tarefas propostas e cronograma de ativadas, as atribuições dos 

envolvidos. Do ponto de vista técnico descreve a preparação e investigação de eletrodos 

de óxidos metálicos. Possui enquadramento de desenvolvimento científico e 

tecnológico, sendo coordenado pelo professor Dr. Josimar Ribeiro. Apresenta como 

período de execução: início: “a partir da data de assinatura” término: “24 meses após a 

assinatura”. Análise: O plano de trabalho apresentado possui os elementos essenciais de 

uma proposta para acordo tripartite; O plano de trabalho é parte do processo que 

envolve uma bolsa no Programa de Doutorado Acadêmico para Inovação (CNPq-

DAI/UFES – 2019) implementada para aluno do PPGQUI; Esclarecimentos apresentado 

pelo coordenador: O início da vigência será considerado quando da assinatura de todos 

os quatro membros envolvidos no acordo tripartite, item “8 aprovação” – página 12 do 

documento. O cronograma de atividades segue as atividades do bolsista CNPq-

DAI/UFES – 2019, mantendo o acordo tripartite limitado aos 24 meses. Proposta de 

encaminhamento: Após devidos esclarecimentos, sou de parecer favorável à aprovação 

do plano de trabalho apresentado. Em discussão, o professor Josimar Ribeiro esclarecu 

que o pedido para avaliação do Plano de Trabalho veio da FEST. Após esclarecimentos 
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o parecer do avaliador foi colocado em votação, aprovado por unanimidade. 2.5) 

Comissão de credenciamento e recredenciamento do PPGQUI. No ano de 2020 será 

realizado o recredenciamento dos docentes do PPGQUI. Para esta comissão, 

manifestaram interesse os docentes: Geisamanda Pedrini Brandão Athayde, Arlan da 

Silva Gonçalves, Wanderson Romão e Warley de Souza Borges. Em discussão os 

quatro nomes para compor a comissão, não houve manifestação, em votação os nomes 

dos docentes acima citados para compor a comissão, aprovado por unanimidade. 2.6) 

Disciplinas PPGQUI-2021/1. O Coordenador abriu discussão sobre as disciplinas a 

serem ofertadas pelo PPGQUI no primeiro semestre de 2021. Após algumas discussões 

foram definidas as seguintes disciplinas a serem ofertadas como o(s) nome(s) do(s) 

docente(s) entre parênteses. PQUI-313 Química Analítica Avançada I - (Rafael de 

Queiroz Ferreira); PQUI-311 Química Orgânica Avançada I - (Álvaro Cunha Neto); 

PQUI-307 Química Inorgânica Avançada I - (Marcos Antônio Ribeiro); PQUI-306 

Físico-Química Avançada I - A definir; PQUI-306 Ética Aplica à Pesquisa - (Priscilla 

Paiva Luz) PQUI-300 Seminários em Química I, PQUI-301 Seminários em Química II 

e PQUI-302 Seminários em Química III - (Maria Tereza Weitzel Dias Carneiro Lima, 

Andreas Nascimento, Priscilla Paiva Luz, Sandro José Greco) PQUI-304 Estágio em 

Docência I; PQUI-305 Estágio em Docência II; PQUI-345 Propriedade Intelectual e 

Inovação - (Andreas Nascimento) PQUI-325 Síntese Orgânica - (Sandro José Greco) 

PQUI-330 Métodos de Espectrometria Atômica - (Maria Tereza Weitzel Dias Carneiro 

Lima e Geisamanda Pedrini Brandão Athayde) PQUI-336 Espectrometria de Massas: 

Fundamentos e Aplicações - (Wanderson Romão) PQUI-332 Planejamento de 

Experimentos - (Paulo Roberto Filgueiras) PQUI-342 Ciência, Tecnologia, Sociedade e 

Ambiente no Ensino de Química - (Paulo Rogerio Garcez de Moura) Em discussão, os 

quatro nomes para compor a comissão, não houve manifestação, em votação a oferta 

das disciplinas acima citadas para o período 2021/1, aprovado por unanimidade. Nada 

mais havendo a constar, eu, Prof. Dr. Paulo Roberto Filgueiras, Coordenador do 

PPGQUI, lavrei a ata, que, se aprovada, será assinada pelos membros. 

 

_____________________ 

Paulo Roberto Filgueiras 

 

 

_____________________ 

Andreas Nascimento 

_____________________ 

Álvaro Cunha Neto 

_____________________ 

Cleocir José Dalmaschio 

 

_____________________ 

Eloi Alves da Silva Filho 

_____________________ 

Geisamanda Pedrini Brandão 

Athayde 

_____________________ 

Jair Carlos Checon de Freitas 

 

_____________________ 

Josimar Ribeiro 

_____________________ 

Marcos Antonio Ribeiro 

_____________________ _____________________ _____________________ 
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Marcos Benedito José 

Geraldo de Freitas 

 

Maria Tereza Weitzel Dias 

Carneiro Lima 

Miguel Ângelo Schettino 

Junior 

_____________________ 

Marta Albuquerque Machado 

 

 

 

_____________________ 

Paulo Rogerio Garcez de 

Moura 

_____________________ 

Priscilla Paiva Luz 

_____________________ 

Rafael de Queiroz Ferreira 

 

 

 

_____________________ 

Warley de Souza Borges 

_____________________ 

Wanderson Romão 

_____________________ 

 

_____________________ 

Luísa Coser Lima 

 

_____________________ 

Bruno Magela de Melo 

Siqueira 

 

_______________________ 

Ricardo Machado Kuster 

_______________________ 

Wanderlã Luis Scopel 

_______________________ 
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ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA 

DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA (PPGQUI), DO CENTRO DE CIÊNCIAS 

EXATAS, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA 

ÀS 9:00 h, NO DIA 4 DE DESEMBRO DE 2020. Aos 4 dias do mês de dezembro do 

ano de 2020 (dois mil e vinte), às 9:00 h, por webconferência foi realizada a décima 

reunião ordinária de 2020 do Programa de Pós-Graduação em Química (PPGQUI) 

presidida pelo Coordenador do PPGQUI, Prof. Dr. Paulo Roberto Filgueiras, com a 

presença dos seguintes membros: Andreas Nascimento, Arlan da Silva Gonçalves, 

Cleocir José Dalmaschio, Eloi Alves da Silva Filho, Geisamanda Pedrini Brandão 

Athayde, Jair Carlos Checon de Freitas, Josimar Ribeiro, Marcos Antônio Ribeiro, 

Marcos Benedito José Geraldo de Freitas, Maria Tereza Weitzel Dias Carneiro Lima, 

Miguel Ângelo Schettino Junior, Paulo Rogerio Garcez de Moura, Priscilla Paiva Luz, 

Rafael de Queiroz Ferreira, Wanderson Romão e Wanderlã Luis Scopel e dos 

representantes discentes da Pós-Graduação em Química Bruno Magela de Melo 

Siqueira (representante do doutorado) e Luísa Coser Lima (representante do mestrado). 

Os Professores: Álvaro Cunha Neto, Ricardo Machado Kuster, Sandro José Greco e 

Warley Borges estavam participando de bancas neste horário. A professora Marta 

Albuquerque Machado está de licença maternidade. O Prof. Dr. Paulo Roberto 

Filgueiras iniciou a 10ª Reunião perguntando aos presentes se todos estavam de acordo 

com a gravação da reunião. Contrários se manifestem no chat. Não houve manifestação 

contrária. Iniciada a gravação. A 10ª Reunião Ordinária iniciou-se com os seguintes 

itens de pauta. 1.0) Comunicações: O professor Paulo Roberto Filgueiras fez as 

seguintes comunicações: (1) O professor do Programa de Pós-Graduação em Química 

da Ufes (PPGQUI) e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito 

Santo (Ifes), Wanderson Romão, foi eleito como membro afiliado da Região Nordeste e 

Espírito Santo da Academia Brasileira de Ciências (ABC). (2) No dia 29 de novembro 

2020 foram submetidos as propostas do PPGQUI aos Editais PROCAP Mestrado e 

Doutorado da FAPES, EDITAL FAPES Nº 11/2020 - PROCAP 2021 (MESTRADO) e 

EDITAL FAPES Nº 10/2020 - PROCAP 2021 (DOUTORADO). (3) RESULTADO 

PRELIMINAR CHAMADA CNPq n° 25/2020 APOIO À PESQUISA CIENTÍFICA, 

TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO: BOLSAS MESTRADO E DOUTORADO. As 

propostas do PPGQUI tiveram mérito reconhecido: “O Comitê de Avaliação reconhece 

o mérito da proposta de acordo com os critérios dispostos na Chamada CNPq n° 

25/2020 e sugere a concessão de uma bolsa. O quantitativo final será estabelecido pelo 

CNPq com base nas notas recebidas da análise comparativa das propostas e do limite 

orçamentário do Conselho”. No entanto, o resultado da avaliação foi desfavorável, 

apresentando a seguinte justificativa: “Justificativa: Apesar de meritória, a proposta não 

alcançou prioridade frente à demanda qualificada e aos recursos orçamentários 
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disponíveis”. (4) O Prof. Wanderson Romão comunicou a renovação do acordo de 

cooperação de projetos de docentes do PPGQUI com a secretaria de justiça onde agora 

temos também a participação do IFES. 2.0) Deliberações. 2.1) Aprovação da Ata da 

9a Reunião Ordinária do PPGQUI do ano de 2020. O Prof. Dr. Paulo Roberto 

Filgueiras leu a Ata da 9a Reunião Ordinária do PPGQUI do ano de 2020. Em regime de 

discussão, não houve manifestação. Colocado em votação, foi aprovado por 

unanimidade. 2.2) Homologação do ad referendum do deferimento da inscrição da 

candidata Alessandra Meirelles do Amaral no processo seletivo 03/2020 - 

Doutorado em Química. O Coordenador passou a palavra para a Comissão de Seleção 

que se representou por meio do Professor Rafael informando que a candidata 

Alessandra Meirelles do Amaral havia impetrado um recurso após o indeferimento de 

sua inscrição por não apresentação de um artigo científico em Qualis Capes B5 ou 

superior na área de química. No recurso a candidata relata que ela havia publicado um 

artigo em extrato Qualis Capes superior a B5 na área de química. Ao chegar o material 

da candidata a Comissão verificou que realmente a candidata tinha essa publicação e 

que a Comissão sugeriu o deferimento da inscrição da referida candidata. Após as 

explicações do professor Rafael foi colocado em votação o deferimento da inscrição da 

candidata Alessandra Meirelles do Amaral, em votação, aprovado por unanimidade. 

2.3) Pedido de prorrogação de defesa de doutorado: Luiza Valli Vieira. A 

professora Maria Tereza Weitzel Dias Carneiro Lima encaminhou o pedido de 

prorrogação de defesa de doutorado juntamente com o relatório de atividades. Pedido: 

Ao Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Química. Prof. Dr. Paulo Roberto 

Filgueiras. Vimos solicitar ao PPGQUI a prorrogação por um período de seis meses do 

prazo da defesa da tese de doutorado da discente Luiza Valli Vieira, CPF 113.290.347-

59, matrícula 2017241514. A referida prorrogação se faz necessária uma vez que houve 

atraso no cronograma ocasionado a problemas apresentados no equipamento LC-

MS/MS, sendo necessário manutenção corretiva. A manutenção foi realizada, entretanto 

essas de análises serão realizadas em laboratório parceiro e devido a pandemia do 

Covid-19, ocorreu um atrasado ainda maior, sendo retomadas apenas em 2021/1. 

Atenciosamente. A professora Maria Tereza Weitzel Dias Carneiro Lima assina a carta. 

O Coordenador enviou os documentos para o parecerista do projeto que avaliou o 

pedido e emitiu o seguinte parecer:  Prof. Dr. Paulo Roberto Filgueiras. Venho por meio 

deste, analisar o pedido encaminhado pela Profa. Dra. Maria Tereza Weitzel Dias 

Carneiro Lima solicitando a prorrogação por um período de 6 (seis) meses do prazo de 

defesa da tese de sua aluna de doutorado Luiza Valli Vieira, intitulado “Avaliação da 

qualidade química da pimenta do reino produzida no estado do Espírito Santo”. 

Segundo a solicitação, a referida prorrogação se faz necessária uma vez que houve 

atraso no cronograma ocasionado por problemas apresentados no equipamento LC-

MS/MS (que pertence a um laboratório parceiro), sendo necessário manutenção 

corretiva. A manutenção foi realizada, entretanto, o cronograma de realização dos 
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experimentos foi prejudicado, e só será retomado em 2021/1. Com base nessa 

justificativa e após análise criteriosa do relatório de atividades da discente nos últimos 

três semestres (2019/2, 2020/1 e 2020/2) recomendo a aprovação da solicitação de 

prorrogação por um período de 6 (seis) meses do prazo de defesa da aluna Luiza Valli 

Vieira. Vitória, 29 de novembro de 2020. Em discussão, não houve manifestação, em 

votação o parecer do avaliador recomendando a aprovação do pedido de prorrogação de 

defesa de doutorado da discente Luiza Valli Vieira, aprovado por unanimidade. 2.4) 

Pedido de prorrogação de qualificação de doutorado: Maiara Krause. A professora 

Maria Tereza Weitzel Dias Carneiro Lima encaminhou o pedido de prorrogação de 

defesa de doutorado juntamente com o relatório de atividades. Pedido: Ao Coordenador 

do Programa de Pós-Graduação em Química, Prof. Dr. Paulo Roberto Filgueiras. 

Solicitamos ao PPGQUI a prorrogação por um período de três meses no prazo de 

qualificação do doutorado da discente Maiara Krause, CPF 145.187.267-40, matrícula 

2018141433. A referida prorrogação se faz necessária devido à atrasos na manutenção 

do equipamento (HPLC-ICP-MS) no primeiro ano de doutorado e que levaram a uma 

alteração no projeto de pesquisa inicial. A mudança do projeto no segundo ano do 

doutorado somado à problemas técnicos nos equipamentos (ICP-MS e ICP OES) e a 

pandemia da Covid-19 acarretaram atrasos no cronograma. Além disso, a pandemia da 

Covid-19 trouxe incertezas quanto à realização do exame de proficiência que até a 

presente data não foi obtido. Atenciosamente. A professora Maria Tereza Weitzel Dias 

Carneiro Lima assina a carta. O Coordenador do PPGQUI encaminhou o pedido para o 

parecerista do projeto de doutorado da referida discente, que avaliou e emitiu o seguinte 

parecer. Ao Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Química. Prof. Dr. Paulo 

Roberto Filgueiras Venho por meio deste, analisar o pedido encaminhado pela Profa.  

Dra. Maria Tereza Weitzel Dias Carneiro Lima solicitando a prorrogação por um 

período de 3 (três) meses do prazo de qualificação de doutorado da aluna Maiara 

Krause. Segundo a solicitação, a referida prorrogação se faz necessária devido à atrasos 

na manutenção do equipamento (HPLC-ICP-MS) no primeiro ano de doutorado e que 

levaram a uma alteração no projeto de pesquisa inicial. Ela reporta ainda que a mudança 

do projeto no segundo ano do doutorado somado à problemas técnicos nos 

equipamentos (ICP-MS e ICP OES) e a pandemia da Covid-19 acarretaram atrasos no 

cronograma. Por fim, ela menciona que a pandemia da Covid-19 trouxe incertezas 

quanto à realização do exame de proficiência que até a presente data não foi obtido. 

Com base nessa justificativa e após análise criteriosa do relatório de atividades da 

discente nos últimos dois semestres (2020/1 e 2020/2) recomendo a aprovação da 

solicitação de prorrogação por um período de 3 (três) meses do prazo de qualificação da 

aluna Maiara Krause. Vitória, 26 de novembro de 2020. Em discussão, não houve 

manifestação, em votação o parecer do avaliador recomendando a aprovação do pedido 

de prorrogação por um período de três meses no prazo de qualificação de doutorado da 

discente Maiara Krause, aprovado por unanimidade. 2.5) Solicitando a prorrogação de 
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defesa de doutorado por um período de 6 meses da discente Ivina Lansdorff 

Santana. O professor Paulo Rogerio Garcez de Moura encaminhou o pedido de 

prorrogação de defesa de doutorado juntamente com o relatório de atividades. Segue o 

pedido. Vitória, 30 de novembro de 2020. Para: Prof. Dr Paulo R. Filgueiras. 

Coordenador do PPGQUI. Assunto: Prorrogação de Prazo para Defesa da Tese de 

Doutorado. Eu, Prof. Dr. Paulo Rogerio Garcez de Moura, orientador da doutoranda 

Ívina Langsdorff Santana, CPF: 113.223.337-26, matrícula nº 2017140553, solicito a 

prorrogação do prazo para defesa da tese de doutorado da referida aluna. Esta 

solicitação leva em consideração ao Plano de Contingência Nacional para Infecção 

Humana para o novo coronavírus COVID-19 da Secretaria de Vigilância em Saúde do 

Ministério da Saúde; na resolução nº 28, de 27 de agosto de 2020, do Conselho 

Universitário, que altera o prazo estabelecido no artigo 1º da Resolução nº 23/2020-

CUn, até o dia 31 de dezembro de 2020; a Resolução nº. 30/2020 - CEPE, que aprova o 

Earte e regulamenta a oferta de disciplinas do primeiro semestre especial de 2020 nos 

cursos de graduação da Universidade Federal do Espírito Santo. As etapas da pesquisa 

previstas para o primeiro semestre e o segundo semestre de 2020 foram prejudicadas, as 

quais seriam necessárias para escrita do texto da defesa da tese. Logo, as etapas finais 

previstas no projeto de pesquisa precisaram ser adaptadas e reformuladas devido a 

suspensão das atividades presenciais, desde a publicação da RESOLUÇÃO Nº 04, DE 

17 DE MARÇO DE 2020 da Universidade Federal do Espírito Santo e o DECRETO Nº 

4597-R, DE 16 DE MARÇO DE 2020 do Governo do Estado do Espírito Santo. Cabe 

destacar os fatos mencionados tornaram necessária a alteração do projeto original, de 

maneira que houve necessidade de modificação do mesmo, o que tem demandou mais 

tempo da discente. Isso posto, solicito a prorrogação do prazo de defesa da tese de 

doutorado por seis (6) meses a partir da data limite para realização do exame, tendo em 

vista as alterações necessárias no plano de trabalho da pesquisa em ensino de química 

ajustado para o contexto remoto. Seguem em anexo os seguintes documentos: projeto 

ajustado de pesquisa; relatório anual; relatório de atividades da discente. 

Atenciosamente. O professor Paulo Rogerio Garcez de Moura assina a carta. O 

Coordenador enviou os documentos para o parecerista do projeto que emitiu o seguinte 

parecer: Ao Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Química. Prof. Dr. Paulo 

Roberto Filgueiras. Venho por meio deste, analisar o pedido encaminhado pelo Prof. 

Dr. Paulo Rogerio Garcez de Moura solicitando a prorrogação por um período de 6 

(seis) meses do prazo de defesa da tese de doutorado da aluna Ívina Langsdorff Santana. 

Segundo o solicitante as etapas finais previstas no projeto de pesquisa precisaram ser 

adaptadas e reformuladas devido a suspensão das atividades presenciais, desde a 

publicação da RESOLUÇÃO Nº 04, DE 17 de março de 2020 da Universidade Federal 

do Espírito Santo e o DECRETO Nº 4597-R, DE 16 de março de 2020 do Governo do 

Estado do Espírito Santo. Além disso, ele menciona que tais fatos tornaram necessária 

realizar alterações do projeto original, o que tem demandou mais tempo da discente. 
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Com base nessa justificativa e após análise criteriosa do relatório de atividades da 

discente nos últimos dois semestres (2020/1 e 2020/2) e do projeto de pesquisa 

reajustado recomendo a aprovação da solicitação de prorrogação por um período de 6 

(seis) meses do prazo de defesa da tese de doutorado da aluna Ívina Langsdorff Santana. 

Em discussão, professor Paulo Rogerio Garcez de Moura justificou o pedido 

informando que a suspensão das aulas presenciais na rede estadual de ensino médio e na 

UFES afetaram o cronograma de execução das atividades previstas no projeto da 

discente. Em votação o parecer do avaliador recomendando a aprovação do pedido de 

prorrogação de defesa de doutorado por um período de 6 meses da discente Ivina 

Lansdorff Santana, aprovado por unanimidade. 2.6) Estabelecimento de ordem de 

critério de escolha para as disciplinas de Estágio em docência I e II a serem 

ofertadas no próximo semestre. Discentes ingressantes antes de 2020 terão 

preferência, em relação aos discentes com primeira matricula em 2020, na 

distribuição de vagas para realização de estágio nas disciplinas: PQUI-304 Estágio 

em Docência I; PQUI-305 Estágio em Docência II; Aprovado por unanimidade 2.7) 

Proposta de Resolução - RESOLUÇÃO PPGQUI Nº XX/2020. RESOLUÇÃO 

PPGQUI Nº XX/2020. Estabelece normas e critérios para a proficiência em língua 

estrangeira no Programa de Pós Graduação em Química da UFES. Art. 1°. Todos os 

discentes do Programa de Pós-graduação em Química (PPGQUI) da UFES devem, 

obrigatoriamente, possuir proficiência em língua estrangeira devidamente comprovada, 

sendo a comprovação do inglês obrigatória para o Mestrado e para o Doutorado, além 

de um segundo idioma (escolhido entre espanhol, francês, italiano, alemão ou outro 

idioma a ser aprovado pelo Colegiado do PPGQUI) obrigatório para o Doutorado. § 1º. 

Para discentes estrangeiros será exigida, adicionalmente, a proficiência em língua 

portuguesa. § 2º. As proficiências em língua estrangeira e/ou portuguesa já 

comprovadas para o Mestrado poderão ser validadas para o Doutorado. Art. 2°. O 

discente deverá possuir a(s) proficiência(s) em língua estrangeira comprovada até a data 

de seu exame de qualificação, tanto no curso de Mestrado quanto no curso de 

Doutorado. Parágrafo único: Para discentes estrangeiros a proficiência em língua 

portuguesa deverá ser comprovada no prazo máximo de doze (12) meses após a 

primeira matrícula no PPGQUI. Art. 3°. A avaliação da proficiência em língua 

estrangeira e/ou portuguesa será conduzida considerando os níveis comuns de referência 

do Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas (aqui abreviado pela sigla 

CEFR, do inglês Common European Framework of Reference for Languages: Learning, 

Teaching, Assessment). [ https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-

reference-languages. ].  Parágrafo único. Para aprovação da proficiência em língua 

estrangeira e/ou portuguesa, será exigido o nível mínimo B1 (Intermediário), com 

capacidade demonstrada para leitura e compreensão escrita, tanto no curso de Mestrado 

quanto no curso de Doutorado. Art. 4°. A demonstração da proficiência em língua 

estrangeira e/ou portuguesa será conduzida por meio da realização de exame de 
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proficiência na língua em questão, oferecido por órgão indicado pela Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) da UFES ou, em situações expressamente 

reconhecidas como sendo excepcionais e a critério do Colegiado do PPGQUI, por 

comissão por este constituída. Parágrafo único. A pontuação mínima exigida para 

aprovação no exame de proficiência será de 50 % da pontuação máxima. Art. 5°. 

Alternativamente, os discentes dos cursos de Mestrado e de Doutorado poderão 

apresentar como comprovante de proficiência em língua estrangeira e/ou portuguesa os 

certificados obtidos nos exames indicados no ANEXO 1. Parágrafo único: A relação de 

exames indicados no ANEXO 1 poderá ser atualizada a pedido de docentes ou de 

discentes a ser analisado por comissão indicada pelo PPGQUI, cujo parecer deverá ser 

submetido ao Colegiado do PPGQUI para homologação. Art. 6°. Poderão ainda ser 

apresentados certificados emitidos por instituições, escolas ou centros de ensino de 

idiomas, desde que estes possuam certificação para realizar os exames de proficiência 

apresentados no ANEXO 1. § 1º. Para solicitar o reconhecimento desses certificados, o 

discente deverá apresentar uma solicitação formal ao PPGQUI, instruindo o processo 

com a documentação necessária para comprovar a certificação da instituição 

responsável pela emissão do certificado. § 2º. Todos os documentos deverão ser 

apresentados em sua forma original ou em cópia autenticada em cartório, juntamente 

com cópia simples. A cópia simples será retida pela secretaria do PPGQUI, mediante 

comparação entre o original ou cópia autenticada e a cópia simples. § 3º. Os certificados 

deverão necessariamente informar o resultado obtido pelo discente de acordo com os 

níveis comuns de referência do CEFR ou os níveis correspondentes aos exames 

indicados no ANEXO 1. § 4º. As solicitações de reconhecimento desses certificados 

serão avaliadas por comissão indicada pelo PPGQUI, cujos pareceres deverão ser 

submetidos ao Colegiado do PPGQUI para homologação. Art. 7°. A formação completa 

comprovada em curso equivalente ao ensino fundamental, médio ou superior, 

ministrado em língua estrangeira ou portuguesa, poderá ser aceita como demonstração 

de proficiência nos respectivos idiomas. Art. 8º. Em caso da não obtenção da 

proficiência em língua estrangeira, como descrito no artigo 1º e artigo 2°, o discente 

será desligado do PPGQUI. Art. 9°. Casos especiais, omissos e excepcionalidades serão 

resolvidos pelo Colegiado do PPGQUI. Art. 10°. A presente Resolução entra em vigor 

na data de sua aprovação pelo Colegiado do PPGQUI.  
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ANEXO 1 

Tipos de exame, certificados, pontuação, nível ou percentual mínimos exigidos  

e prazos de validade (quando aplicável). 

*N/A: não se aplica 

Tabela 1 – INGLÊS. 

Origem do Certificado e Tipo de Exame Percentual/pontuação/nível 

mínimos 

(Mestrado e Doutorado) 

Validade 

(anos) 

TOEFL - 

Test of 

English as a 

Foreign 

Language 

IBT - Internet-based Test 57 2 

ITP - Institutional Testing Program 500 2 

CBT - Computer based Test 100 2 

IELTS - International English Language Testing 

System 

4,5 2 

TEAP - Test of English for Academic and 

Professional Purposes 

50 2 

Exames da 

Universidade 

de 

Cambridge 

PET - Preliminary English Test Pass 4 

FCE - First Certificate in English B1 4 

CAE - Certificate in Advanced 

English 

B2 4 

BULATS - Business English 

Language Test 

50 2 

Exames da 

Universidade 

de Michigan 

ECCE - Examination for the 

Certificate of Competency in English 

65% (low pass) 4 

ECPE - Examination for the 

Certificate of Proficiency in English 

65% (low pass) 4 

TELP - Test of English Language 

Proficiency 

60 (level 2) 4 

MTELP - Michigan Test of English 

Language Proficiency 

60 4 
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Tabela 2 – ESPANHOL. 

Origem do Certificado e Tipo de Exame Nível mínimo 

(Doutorado) 

Validade 

(anos) 

DELE - Diplomas de Español como Lengua 

Extranjera 

B1 1 

SIELE – Servicio Internacional de Evaluación 

de la Lengua Española 

C1 5 

 

Tabela 3 – ITALIANO. 

Origem do Certificado e Tipo de Exame Percentual/nível 

mínimos 

(Doutorado) 

Validade 

(anos) 

IIC – Istituto Italiano di Cultura: teste Stricto 

Sensu 

70 %   N/A 

CELI – Certificato di Conoscenza della Lingua 

Italiana 

CELI 2 N/A 

CILS – Certificazione di Italiano come Lingua 

Straniera 

CILS UNO-B1 N/A 

 

Tabela 4 – FRANCÊS. 

Origem do Certificado e Tipo de Exame Nível mínimo 

(Doutorado) 

Validade 

(anos) 

DELF – Diplôme d’Études en Langue Française B1 N/A 

DALF – Diplôme Approfondi de Langue 

Française 

C1 N/A 

 

Tabela 5 – ALEMÃO. 

Origem do Certificado e Tipo de Exame Nível mínimo 

(Doutorado) 

Validade 

(anos) 

Certificado do Instituto Goethe B1 N/A 

TestDaF - Test Deutsch als Fremdsprache TDN3 N/A 
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OnSET – Online-Spracheinstufungstest B1 N/A 

DSH - Deutsche Sprachprüfung für den 

Hochschulzugang 

DSH1 N/A 

 

Tabela 6 – PORTUGUÊS. 

Origem do Certificado e Tipo de Exame Pontuação mínima 

(Mestrado e 

Doutorado) 

Validade 

(anos) 

CELPE-Bras - Certificado de Proficiência em 

Língua Portuguesa para Estrangeiros 

2,0 N/A 

 

 

Em discussão. Aprovado por unanimidade. 2.8) Homologação dos resultados dos 

processos seletivos PPGQUI-2021: mestrado e doutorado. Candidata: Elisete 

Siqueira Neri. A candidata Elisete Siqueira Neri apresenta recurso referente a análise do 

seu currículo Lattes no processo de seleção de candidatos a pós-graduação em Química 

2021. Em sua solicitação a candidata alega que não conseguiu anexar os documentos 

comprobatórios do currículo Lattes no formulário de inscrição on line por problemas 

técnicos. Diante do exposto, a comissão de seleção do PPGQUI para o processo seletivo 

2021não é favorável ao deferimento do recurso da candidata, com base no item 4.2 do 

Edital 02/2020 (Mestrado) descrito em sua íntegra a seguir: 4.2 As inscrições serão 

realizadas exclusivamente no modo online via preenchimento do Formulário de 

Inscrição (disponível no site do PPGQUI em<http://www.quimica.vitoria.ufes.br/>). 

Toda a documentação deve ser anexada em formato PDF (portable document format) 

durante o preenchimento do Formulário de Inscrição. A confirmação do recebimento da 

inscrição será realizada pelo envio de mensagem automática ao e-mail do candidato. 

Arquivos defeituosos ou incompletos somente poderão ser substituídos durante o 

período de inscrições. O PPGQUI não se responsabiliza por eventuais falhas de rede na 

transmissão dos documentos necessários para a realização das inscrições. Candidato: 

Francisco Manente Gomes. O candidato Francisco Manente Gomes apresenta recurso 

referente a análise do seu currículo Lattes no processo de seleção de candidatos a pós-

graduação em Química 2021. Em sua solicitação o candidato pede que seja considerado 

o período em que atuou como professor da disciplina de química junto a secretaria de 

educação e que essa atividade profissional seja pontuada nos itens 5 e 7 da tabela de 

pontuação – anexo III do presente edital. Após reanalisar o formulário de inscrição do 

candidato a comissão constatou que o solicitante não havia anexado o documento 

comprobatório referente a atividade supracitada. Diante do exposto a comissão de 

seleção do PPGQUI para o processo seletivo 2021 não é favorável ao deferimento do 
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recurso do candidato com base nos itens 4.2 e 5.1 do Edital 02/2020 (Mestrado), 

descritos em sua íntegra a seguir. 4.2 As inscrições serão realizadas exclusivamente no 

modo online via preenchimento do Formulário de Inscrição (disponível no site do 

PPGQUI em<http://www.quimica.vitoria.ufes.br/>). Toda a documentação deve ser 

anexada em formato PDF (portable document format) durante o preenchimento do 

Formulário de Inscrição. A confirmação do recebimento da inscrição será realizada pelo 

envio de mensagem automática ao e-mail do candidato. Arquivos defeituosos ou 

incompletos somente poderão ser substituídos durante o período de inscrições. O 

PPGQUI não se responsabiliza por eventuais falhas de rede na transmissão dos 

documentos necessários para a realização das inscrições. 5.1 Processo seletivo: A 

seleção dos candidatos ao Programa de Pós-graduação em Química, para o curso de 

Mestrado, será feita por uma Comissão de Seleção, designada pelo Colegiado do 

PPGQUI, constituída por professores credenciados no programa. Serão utilizados para 

avaliação: Histórico Escolar de Graduação (HE) e Currículo Lattes (CL), esse último 

com os respectivos documentos comprobatórios, entregues no ato da inscrição (vide 

letra “d” do item 4.3 desse Edital). Candidato: João Pedro de Massaria de Arcanto. O 

candidato Francisco Manente Gomes apresenta recurso referente a pontuação do 

histórico escolar de graduação no processo de seleção de candidatos a pós-graduação 

em Química 2021. O solicitante pede que seja feita a revisão e checagem do histórico 

escolar dos candidatos, em especial daqueles que não foram reprovados na graduação 

alegando que, segundo suas palavras, as instituições emitem rotineiramente o histórico 

escolar em sua versão final e que este naturalmente omite as reprovações. A comissão 

entende que não cabe recurso com base em análise de terceiros e ainda ratifica que 

seguiu rigorosamente o disposto na letra c do item 4.3, do Edital 02/2020 (Mestrado), 

descrito em sua íntegra a seguir, sendo este, inclusive, motivo de indeferimento de 

inscrição de outros candidatos. Diante do exposto a comissão de Seleção do PPGQUI 

para o Processo Seletivo 2021 não é favorável ao deferimento do recurso do candidato. 

4.3. Documentação Exigida (cópia simples e em formato PDF): c) Cópia do Histórico 

Escolar de Graduação. Este documento deve ser o Histórico detalhado, onde constem 

também as reprovações. Portadores de Histórico Escolar de Graduação emitido no 

exterior, deverão apresentá-los na forma legalizada via processo consular ou 

apostilamento (tratado de Haia) e com tradução juramentada para o português ou inglês 

nos casos pertinentes; Candidata: Mariana Hemerly Silva A candidata Mariana Hemerly 

Silva apresenta recurso referente a análise do seu currículo Lattes no processo de 

seleção de candidatos a pós-graduação em Química 2021. Em sua solicitação a 

candidata alega que atuou como monitora na disciplina de Química Farmacêutica na 

UFES nos semestres letivos 2010/1 a 2011/1 mas não acrescentou tal informação no 

currículo lattes por não estar de posse, à época da inscrição, do documento 

comprobatório. Diante do exposto, a comissão de seleção do PPGQUI para o processo 

seletivo 2021não é favorável ao deferimento do recurso da candidata com base nos itens 
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4.2 e 5.1do Edital 02/2020 (Mestrado), descritos em sua íntegra a seguir. 4.2 As 

inscrições serão realizadas exclusivamente no modo online via preenchimento do 

Formulário de Inscrição (disponível no site do PPGQUI 

em<http://www.quimica.vitoria.ufes.br/>). Toda a documentação deve ser anexada em 

formato PDF (portable document format) durante o preenchimento do Formulário de 

Inscrição. A confirmação do recebimento da inscrição será realizada pelo envio de 

mensagem automática ao e-mail do candidato. Arquivos defeituosos ou incompletos 

somente poderão ser substituídos durante o período de inscrições. O PPGQUI não se 

responsabiliza por eventuais falhas de rede na transmissão dos documentos necessários 

para a realização das inscrições 5.1 Processo seletivo: A seleção dos candidatos ao 

Programa de Pós-graduação em Química, para o curso de Mestrado, será feita por uma 

Comissão de Seleção, designada pelo Colegiado do PPGQUI, constituída por 

professores credenciados no programa. Serão utilizados para avaliação: Histórico 

Escolar de Graduação (HE) e Currículo Lattes (CL), esse último com os respectivos 

documentos comprobatórios, entregues no ato da inscrição (vide letra “d” do item 4.3 

desse Edital). Em discussão, os quatro nomes para compor a comissão, não houve 

manifestação, em votação a oferta das disciplinas acima citadas para o período 2021/1, 

aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a constar, eu, Prof. Dr. Paulo Roberto 

Filgueiras, Coordenador do PPGQUI, lavrei a ata, que, se aprovada, será assinada pelos 

membros. 

 
_____________________ 

Paulo Roberto Filgueiras 

 

 

_____________________ 

Andreas Nascimento 

_____________________ 

Álvaro Cunha Neto 

_____________________ 

Cleocir José Dalmaschio 

 

_____________________ 

Eloi Alves da Silva Filho 

_____________________ 

Geisamanda Pedrini Brandão 

Athayde 

_____________________ 

Jair Carlos Checon de Freitas 

 

_____________________ 

Josimar Ribeiro 

_____________________ 

Marcos Antonio Ribeiro 

_____________________ 

Marcos Benedito José 

Geraldo de Freitas 

 

_____________________ 

Maria Tereza Weitzel Dias 

Carneiro Lima 

_____________________ 

Miguel Ângelo Schettino 

Junior 

_____________________ 

Marta Albuquerque Machado 

 

 

 

_____________________ 

Paulo Rogerio Garcez de 

Moura 

_____________________ 

Priscilla Paiva Luz 

_____________________ 

Rafael de Queiroz Ferreira 

_____________________ 

Warley de Souza Borges 

_____________________ 

Wanderson Romão 
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_____________________ 

 

_____________________ 

Luísa Coser Lima 

 

_____________________ 

Bruno Magela de Melo 

Siqueira 

 

_______________________ 

Ricardo Machado Kuster 

_______________________ 

Wanderlã Luis Scopel 

_______________________ 
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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA (PPGQUI), DO CENTRO DE 

CIÊNCIAS EXATAS, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 

REALIZADA ÀS 9:00 h, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2020. Aos 18 dias do mês 

de dezembro do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 9:00 h, por webconferência foi 

realizada a décima reunião ordinária de 2020 do Programa de Pós-Graduação em 

Química (PPGQUI) presidida pelo Coordenador do PPGQUI, Prof. Dr. Paulo Roberto 

Filgueiras, com a presença dos seguintes membros: Andreas Nascimento, Álvaro Cunha 

Neto, Eloi Alves da Silva Filho, Geisamanda Pedrini Brandão Athayde, Jair Carlos 

Checon de Freitas, Josimar Ribeiro, Marcos Antônio Ribeiro, Marcos Benedito José 

Geraldo de Freitas, Maria Tereza Weitzel Dias Carneiro Lima, Miguel Ângelo Schettino 

Junior, Paulo Rogerio Garcez de Moura, Priscilla Paiva Luz, Rafael de Queiroz 

Ferreira, Wanderson Romão e Wanderlã Luis Scopel e dos representantes discentes da 

Pós-Graduação em Química Bruno Magela de Melo Siqueira (representante do 

doutorado) e Luísa Coser Lima (representante do mestrado). Os Professores: Arlan da 

Silva Gonçalves e Cleocir José Dalmaschio estavam de férias. A professora Marta 

Albuquerque Machado está de licença maternidade. O Prof. Dr. Paulo Roberto 

Filgueiras iniciou a 11ª Reunião perguntando aos presentes se todos estavam de acordo 

com a gravação da reunião. Contrários se manifestem no chat. Não houve manifestação 

contrária. Iniciada a gravação. A 10ª Reunião Ordinária iniciou-se com os seguintes 

itens de pauta. 1.0) Comunicações: O professor Paulo Roberto Filgueiras fez as 

seguintes comunicações: (1) Foi divulgado o resultado do edital de bolsa produtividade 

do CNPq que contemplou professores do PPGQUI, elevando para dez o número de 

docentes bolsistas produtividade CNPq. (2) A FAPES divulgou o resultado dos editais 

PROCAP 2021 à saber EDITAL FAPES Nº 11/2020 - PROCAP 2021 (MESTRADO) e 

EDITAL FAPES Nº 10/2020 - PROCAP 2021 (DOUTORADO). Nos editais o 

PPGQUI foi comtemplado com três cotas bolsas de mestrado e duas cotas de bolsa de 

doutorado. 1.1) Inclusões de pauta: Item 2.4) pedido de prorrogação de prazo de 

defesa do discente João Francisco Allochio Filho; Item 2.5) Pedido de prorrogação de 

prazo de defesa do discente Yonis Fornazier Filho, Item 2.6) Pedido de prorrogação de 

prazo de defesa de mestrado da discente Ariel Velten Pereira; Item 2.7) Pedido de 

prorrogação de prazo de Qualificação de doutorado da discente Jenifer Rigo Almeida. 

2.0) Deliberações. 2.1) Aprovação da Ata da 10a Reunião Ordinária do PPGQUI do 

ano de 2020. O Prof. Dr. Paulo Roberto Filgueiras leu a Ata da 9a Reunião Ordinária do 

PPGQUI do ano de 2020. Em regime de discussão, não houve manifestação. Colocado 

em votação, foi aprovado por unanimidade. 2.2) Solicitação da candidata Jandira 

Maria de Oliveira Bone Brandão quanto ao Processo seletivo PPGQUI-2021 

Doutorado em Química. Foi realizada a leitura da solicitação para conhecimento do 
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colegiado. Em discussão: Membros da comissão esclareceram que a candidata não 

apresentou os documentos indicados no edital, a saber o histórico escolar parcial com 

indicação de reprovações e o histórico final não apresentava a informação do 

Coeficiente de Rendimento Acadêmico. Adicionalmente, o recurso está fora do prazo 

previsto em edital, além disso o resultado final do processo seletivo já foi homologado. 

Encaminhamento: Indeferimento da solicitação por se encontrar fora do prazo previsto 

no edital. Em votação: Aprovado por unanimidade. 2.3) Pedido de prorrogação de 

prazo de defesa de mestrado da discente Carolina Scocco Provete por um período 

de 6 meses. Foi realizada a leitura do pedido, o qual foi encaminhado para um relator 

que apresentou o seguinte parecer: Ao Coordenador do Programa de Pós-Graduação em 

Química. Prof. Dr. Paulo Roberto Filgueiras. Venho por meio deste, analisar o pedido 

encaminhado pela Prof. Dra.  Geisamanda Pedrini Brandão Athayde, que trata da 

prorrogação da defesa da dissertação de mestrado da aluna Carolina Scocco Provete, 

matrícula 2019130270, por um período de 6 (seis) meses. Segundo a solicitante decorre 

devido aos problemas no equipamento utilizado na pesquisa e aos impactos causados 

pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19). Com base na justificativa apresentada 

e após análise cuidadosa do relatório de atividades da discente nos últimos dois 

semestres (2020/1 e 2020/2) e do projeto de pesquisa (anexo 1) recomendo a aprovação 

da solicitação de prorrogação por um período de 6 (seis) meses do prazo de defesa da 

dissertação de mestrado da aluna Carolina Scocco Provete.Vitória, 10 de dezembro de 

2020. O avaliador assina o parecer. Em discussão, não houve manifestação. Em votação 

o parecer do relator: Aprovado por unanimidade. 2.4) Pedido de prorrogação de prazo 

de defesa de doutorado do discente João Francisco Allochio Filho por um período 

de 6 meses. Foi realizada a leitura do pedido, o qual foi encaminhado para um relator 

que apresentou o seguinte parecer: O professor Vademar Lacerda Jr. encaminhou o 

pedido de prorrogação de prazo de defesa de doutorado do discente João Francisco 

Allochio Filho por um período de seis meses. No pedido foram inseridos os 

documentos: pedido formal, relatório 2020/1 a 2020/2, exame de qualificação com ficha 

de avaliação e resumo do currículo lattes de 2019-2020. No pedido é atestado 

problemas na execução da parte experimental decorrentes da pandemia de COVID-19 

que prejudicaram o cronograma do projeto e inviabilizam o seu término no tempo limite 

determinado impossibilitando a defesa pública da tese. Ademais, é apresentado um novo 

cronograma de atividades até agosto de 2021. Com base nessa justificativa e após 

análise criteriosa do relatório de atividades nos últimos dois semestres (2020/1 e 

2020/2) recomendo a aprovação da solicitação de prorrogação por um período de seis 

meses do prazo de defesa da tese de doutorado do discente Francisco Allochio Filho. 

Em discussão. Em votação o parecer do relator: Aprovado por unanimidade. 2.5) 

Pedido de prorrogação de prazo de defesa de doutorado do discente Yones Nassir 

por um período de 6 meses. Foi realizada a leitura do pedido, o qual foi encaminhado 

para um relator que apresentou o seguinte parecer: Com base na justificativa, e plano de 
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trabalho atualizado para mais 6 meses, e diante das dificuldades devido ao Covid-19, 

sou de parecer favorável ao pedido de prorrogação de prazo de defesa de doutorado em 

6 meses. Em discussão, não houve manifestação. Em votação o parecer do relator: 

Aprovado por unanimidade. 2.6) Pedido de prorrogação de prazo para o exame de 

qualificação de doutorado da discente Jennifer Rigo Almeida por um período de 6 

meses. Foi realizada a leitura do pedido, o qual foi encaminhado para um relator que 

apresentou o seguinte parecer: Parecer Ao Coordenador do Programa de Pós-Graduação 

em Química Prof. Dr. Paulo Roberto Filgueiras. Venho por meio deste, analisar o 

pedido encaminhado pelo Prof. Dr. Marcos Benedito José Geraldo de Freitas solicitando 

a prorrogação por um período de 6 (seis) meses do prazo de qualificação de doutorado 

da aluna Jenifer Rigo Almeida. Segundo a solicitação, a referida prorrogação se faz 

necessária devido à atrasos  decorrentes do desdobramento da Resolução 28/2020 do 

Conselho  Universitário, que estendeu o prazo para suspensão das atividades presenciais  

na Universidade até 31 de dezembro de 2020; Retorno às atividades de  pesquisa de 

forma gradual e progressiva e disponibilidade parcial da estrutura  da Ufes, incluindo 

laboratórios de análises que dão suporte à pesquisa em  andamento, o que provocou 

atrasos na síntese do material reciclado,  caracterizações e aplicações previstas execução 

no ano de 2020. Ele reporta ainda que a duração prolongada e imprevista da pandemia 

da Covid 19 e a instabilidade vivida atualmente pelos alunos e alunas, incluindo suas 

vidas pessoais e familiares prejudicou diretamente o andamento do projeto. Com base 

nessa justificativa e após análise criteriosa do relatório de atividades da discente nos 

últimos dois semestres (2020/1 e 2020/2) recomendo a aprovação da solicitação de 

prorrogação por um período de 6 (seis) meses do prazo de qualificação de doutorado da 

aluna Jenifer Rigo Almeida. Vitória, 17 de dezembro de 2020. Em discussão. Em 

votação o parecer do relator: Aprovado por unanimidade. 2.7) Pedido de prorrogação 

de prazo de defesa de mestrado da discente Ariel Velten por um período de 6 

meses. Foi realizada a leitura do pedido, o qual foi encaminhado para um relator que 

apresentou o seguinte parecer: Parecer. Ao Coordenador do Programa de Pós-

Graduação em Química Prof. Dr. Paulo Roberto Filgueiras. Venho por meio deste, 

analisar o pedido encaminhado pelo Prof. Dr. Paulo Rogerio Garcez de Moura 

solicitando a prorrogação por um período de 6 (seis) meses do prazo de defesa da 

dissertação de mestrado da aluna Ariel Velten Pereira. Segundo o solicitante as etapas 

finais previstas no projeto de pesquisa precisaram ser adaptadas e reformuladas devido a 

suspensão das atividades presenciais, desde a publicação da RESOLUÇÃO Nº 04, DE 

17 de março de 2020 da Universidade Federal do Espírito Santo e o DECRETO Nº 

4597-R, DE 16 de março de 2020 do Governo do Estado do Espírito Santo. Além disso, 

ele menciona que tais fatos tornaram necessária realizar alterações no cronograma 

original do projeto de pesquisa, o que demandou mais tempo da discente. Com base 

nessa justificativa e após análise criteriosa do relatório de atividades da discente nos 

últimos dois semestres (2020/1 e 2020/2) recomendo a aprovação da solicitação de 
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prorrogação por um período de 6 (seis) meses do prazo de defesa da dissertação de 

mestrado da aluna Ariel Velten Pereira. Vitória, 17 de dezembro de 2020. o Avaliador 

assina o parecer. Em discussão, não houve manifestação. Em votação o parecer do 

relator: Aprovado por unanimidade. 2.8) Solicitação de decisão sobre documentação 

necessária para solicitar prorrogação de prazo para qualificação de doutorado. O 

discente representante do doutorado apresentou as dúvidas. Em discussão. O prof. Paulo 

Roberto Filgueiras apresentou o seguinte encaminhamento: Aluno que carece de pedido 

de prorrogação de prazo para qualificação deve apresentá-lo com dois meses de 

antecedência do prazo regulamentar final, apresentando o pedido juntamente com 

relatório de atividades dos 2 semestres anteriores a data da solicitação. Em votação: 

Aprovado por unanimidade. 3.0) Palavra livre. O Prof. Paulo Roberto Filgueiras 

apresentou o relatório de desempenho obtido com base na plataforma Stela Experta para 

desempenho do PPGQUI em comparação com outros programas da área de Química no 

brasil bem como o desempenho dos membros do programa. Nada mais havendo a 

constar, eu, Prof. Dr. Paulo Roberto Filgueiras, Coordenador do PPGQUI, lavrei a ata, 

que, se aprovada, será assinada pelos membros. 

 

 

 

 

 
 

_____________________ 

Paulo Roberto Filgueiras 

 

 

_____________________ 

Andreas Nascimento 

_____________________ 

Álvaro Cunha Neto 

_____________________ 

Cleocir José Dalmaschio 

 

_____________________ 

Eloi Alves da Silva Filho 

_____________________ 

Geisamanda Pedrini Brandão 

Athayde 

_____________________ 

Jair Carlos Checon de Freitas 

 

_____________________ 

Josimar Ribeiro 

_____________________ 

Marcos Antonio Ribeiro 

_____________________ 

Marcos Benedito José 

Geraldo de Freitas 

 

_____________________ 

Maria Tereza Weitzel Dias 

Carneiro Lima 

_____________________ 

Miguel Ângelo Schettino 

Junior 

_____________________ 

Marta Albuquerque Machado 

 

 

 

_____________________ 

Paulo Rogerio Garcez de 

Moura 

_____________________ 

Priscilla Paiva Luz 
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_____________________ 

Rafael de Queiroz Ferreira 

 

 

 

_____________________ 

Warley de Souza Borges 

_____________________ 

Wanderson Romão 

_____________________ 

 

_____________________ 

Luísa Coser Lima 

 

_____________________ 

Bruno Magela de Melo 

Siqueira 

 

_______________________ 

Ricardo Machado Kuster 

_______________________ 

Wanderlã Luis Scopel 

_______________________ 
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Datas e horários baseados em Brasília, Brasil 

Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON) 

Certificado de assinaturas gerado em 

 

Os registros de assinatura presentes nesse documento pertencem única e exclusivamente a esse envelope. 

Documento final gerado e certificado por  

Documento em conformidade com o padrão de assinatura digital ICP-Brasil e 

validado de acordo com o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação 

Universidade Federal do Espírito Santo

01/04/2022 às 11:42:19

AtasPPGQUI_Ano2020_Arquivo002
Data e Hora de Criação: 21/01/2022 às 20:42:53

Documentos que originaram esse envelope:

- Ata_6_RO_2020_1.2_CJD.pdf (Arquivo PDF) - 4 página(s)

- Ata_7_RO_2020_1.2_CJD.pdf (Arquivo PDF) - 3 página(s)

- Ata_8_RO_2020_1.1_CJD.pdf (Arquivo PDF) - 4 página(s)

- Ata_9_RO_2020_1.1_CJD.pdf (Arquivo PDF) - 10 página(s)

- Ata_10_RO_2020_1.1_CJD.pdf (Arquivo PDF) - 12 página(s)

- Ata_11_RO_2020_1.2_CJD.pdf (Arquivo PDF) - 5 página(s)

Hashs únicas referente à esse envelope de documentos
[SHA256]: 00f6b39fae6f35933c9ba64331d1d0ae8d2425cd267c3873d16829bd454ee114

[SHA512]: 82a8063e25915c4297b5cfbe42cd4ebbe8bf2d02a955e27dea358c3c14efb1261dbc8456286e89b7a195f55a4d685a30b3da6ec67c80e6343766d6f36cbf4a46

Lista de assinaturas solicitadas e associadas à esse envelope

ASSINADO - Alvaro Cunha Neto (alvaro.cunha@ufes.br)

Data/Hora: 07/02/2022 - 14:11:44, IP: 200.137.65.107, Geolocalização: [-20.285208, -40.314515]

[SHA256]: befd36b21b6428b9cb91473b52af04090a4d88c4eed5ca887d1e425cff9744c2

ASSINADO - Andreas Nascimento (andreas.nascimento@ufes.br)

Data/Hora: 24/01/2022 - 13:36:38, IP: 179.157.115.123, Geolocalização: [-22.808417, -45.191402]

[SHA256]: d243eb2f3c95e76276e63b144df677803479006d72338d426cc875680831cb92

NÃO EFETUADO

Arlan da Silva Gonçalves (arlan.golcalves@ufes.br)

Data/Hora: 01/04/2022 - 11:42:19

ASSINADO - Barbara Queiroz Guimarães (barbara.q.guimaraes@edu.ufes.br)

Data/Hora: 23/01/2022 - 19:28:01, IP: 168.227.190.5

[SHA256]: 2d15c412724d72960e025be2048139dae3c2acde77f6c2cb680515e88e243b92

NÃO EFETUADO

Bruno Magela de Melo Siqueira (bruno.m.siqueira@edu.ufes.br)

Data/Hora: 01/04/2022 - 11:42:19

ASSINADO - Cleocir José Dalmaschio (cleocir.dalmaschio@ufes.br)

Data/Hora: 21/01/2022 - 21:07:50, IP: 2804:7f2:5a2:717b:28be:32ee:bc

[SHA256]: 7dd50d8218740226c4159d8bd1f53414a100f93a01753dcaf6ce349778935e54

ASSINADO - Eloi Alves da Silva Filho (eloi.silva@ufes.br)

Data/Hora: 23/01/2022 - 21:49:19, IP: 2804:7f2:5a2:3449:85bd:8422:95

[SHA256]: 199074877c99686c619470f2a59a7586aae12eddb9e7df788f360edfdf0a6fdc

NÃO EFETUADO

Fernando Silva Betim (fernando.betim@edu.ufes.br)

Data/Hora: 01/04/2022 - 11:42:19

ASSINADO - Geisamanda Pedrini Brandão Athayde (geisamanda.athayde@ufes.br)

Data/Hora: 03/03/2022 - 18:49:53, IP: 164.163.204.228, Geolocalização: [-20.341198, -40.284343]

[SHA256]: d5782d3cfb89eabf227e66c407ff5601c4d860d6d63c85a398e2a2fc5a68f4de

ASSINADO - Jair Carlos Checon Freitas (jair.freitas@ufes.br)

Data/Hora: 14/03/2022 - 18:49:05, IP: 200.137.65.104

[SHA256]: fdc1302a374464eb7c86ebc4abe09473f74ec93ae16a10635b7a2250a233d75a
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Os registros de assinatura presentes nesse documento pertencem única e exclusivamente a esse envelope. 

Documento final gerado e certificado por  

Documento em conformidade com o padrão de assinatura digital ICP-Brasil e 

validado de acordo com o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação 

Universidade Federal do Espírito Santo

01/04/2022 às 11:42:19

AtasPPGQUI_Ano2020_Arquivo002
Data e Hora de Criação: 21/01/2022 às 20:42:53

Documentos que originaram esse envelope:

- Ata_6_RO_2020_1.2_CJD.pdf (Arquivo PDF) - 4 página(s)

- Ata_7_RO_2020_1.2_CJD.pdf (Arquivo PDF) - 3 página(s)

- Ata_8_RO_2020_1.1_CJD.pdf (Arquivo PDF) - 4 página(s)

- Ata_9_RO_2020_1.1_CJD.pdf (Arquivo PDF) - 10 página(s)

- Ata_10_RO_2020_1.1_CJD.pdf (Arquivo PDF) - 12 página(s)

- Ata_11_RO_2020_1.2_CJD.pdf (Arquivo PDF) - 5 página(s)

Hashs únicas referente à esse envelope de documentos
[SHA256]: 00f6b39fae6f35933c9ba64331d1d0ae8d2425cd267c3873d16829bd454ee114

[SHA512]: 82a8063e25915c4297b5cfbe42cd4ebbe8bf2d02a955e27dea358c3c14efb1261dbc8456286e89b7a195f55a4d685a30b3da6ec67c80e6343766d6f36cbf4a46

Lista de assinaturas solicitadas e associadas à esse envelope

ASSINADO - Josimar Ribeiro (josimar.ribeiro@ufes.br)

Data/Hora: 24/01/2022 - 10:25:54, IP: 200.137.65.104

[SHA256]: 9c1f1432b31b45f09624cde385c588d4c37939fc29a05407178573dfdf8acbd3

ASSINADO - Layla Paixão dos Santos (layla.santos@edu.ufes.br)

Data/Hora: 22/01/2022 - 14:29:37, IP: 2804:431:cfcf:7c1:5516:9164:6e, Geolocalização: [-22.827651, -47.080096]

[SHA256]: dc34e057519691a310aca1cee1b0e803dfa4afe471d08d80da88406689a3daa7

ASSINADO - Luísa Coser Lima (luisa.c.lima@edu.ufes.br)

Data/Hora: 24/01/2022 - 12:00:16, IP: 187.0.34.193, Geolocalização: [-20.348928, -40.307916]

[SHA256]: 4aa0c655bc4e5cdd2850e7841c856e26cf9a559d806c5aa6e47f7b93d9c52a0a

ASSINADO - Marcos Antônio Ribeiro (marcos.a.ribeiro@ufes.br)

Data/Hora: 24/01/2022 - 11:30:25, IP: 187.36.166.145

[SHA256]: 8fd4e577bea03154cff745f3caccc9401f4c3acd0e3c02c29386f6d611f81118

ASSINADO - Marcos Benedito José Geraldo de Freitas (marcos.freitas@ufes.br)

Data/Hora: 24/01/2022 - 13:58:49, IP: 200.137.65.103, Geolocalização: [-20.278854, -40.298554]

[SHA256]: e5cba2b5c297a8d7057a1e0a554b2ee3299337849d5f79de906ad423c7d4d1e9

ASSINADO - Maria Tereza Weitzel Dias Carneiro Lima (maria.t.lima@ufes.br)

Data/Hora: 31/01/2022 - 09:28:14, IP: 200.137.65.106

[SHA256]: 7965fd283ff36c4aa1296ff0518d5a0e1b151ce78e33fe8557f58185f5452767

ASSINADO - Marta Alburqueque Machado (marta.a.machado@ufes.br)

Data/Hora: 24/01/2022 - 15:13:52, IP: 187.36.168.145

[SHA256]: 5d209ecc7a99a707b203a9786ea3255c8f85c61ded9ef2283bc9662bc4850a49

NÃO EFETUADO

Miguel Ângelo Schettino Junior (miguel.schettino@ufes.br)

Data/Hora: 01/04/2022 - 11:42:19

ASSINADO - Paulo Roberto Filgueiras (paulo.filgueiras@ufes.br)

Data/Hora: 23/01/2022 - 21:09:22, IP: 187.58.55.253

[SHA256]: fd27d3fe5a8cfd1ec18a5befb71e65b982b8080cf9c296f371f31c8606cb9da3

ASSINADO - Paulo Rogerio Garcez de Moura (paulo.moura@ufes.br)

Data/Hora: 21/01/2022 - 23:35:11, IP: 2804:14d:b080:44ad:81f4:2a84:6, Geolocalização: [-20.328281, -40.273688]

[SHA256]: 3de4caf380df9c9cafdf771bb0454058989b98616cdf5a31c0d0ffbcbb8933f1
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Os registros de assinatura presentes nesse documento pertencem única e exclusivamente a esse envelope. 

Documento final gerado e certificado por  

Documento em conformidade com o padrão de assinatura digital ICP-Brasil e 

validado de acordo com o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação 

Universidade Federal do Espírito Santo

01/04/2022 às 11:42:19

AtasPPGQUI_Ano2020_Arquivo002
Data e Hora de Criação: 21/01/2022 às 20:42:53

Documentos que originaram esse envelope:

- Ata_6_RO_2020_1.2_CJD.pdf (Arquivo PDF) - 4 página(s)

- Ata_7_RO_2020_1.2_CJD.pdf (Arquivo PDF) - 3 página(s)

- Ata_8_RO_2020_1.1_CJD.pdf (Arquivo PDF) - 4 página(s)

- Ata_9_RO_2020_1.1_CJD.pdf (Arquivo PDF) - 10 página(s)

- Ata_10_RO_2020_1.1_CJD.pdf (Arquivo PDF) - 12 página(s)

- Ata_11_RO_2020_1.2_CJD.pdf (Arquivo PDF) - 5 página(s)

Hashs únicas referente à esse envelope de documentos
[SHA256]: 00f6b39fae6f35933c9ba64331d1d0ae8d2425cd267c3873d16829bd454ee114

[SHA512]: 82a8063e25915c4297b5cfbe42cd4ebbe8bf2d02a955e27dea358c3c14efb1261dbc8456286e89b7a195f55a4d685a30b3da6ec67c80e6343766d6f36cbf4a46

Lista de assinaturas solicitadas e associadas à esse envelope

ASSINADO - Priscilla Paiva Luz (priscilla.luz@ufes.br)

Data/Hora: 31/01/2022 - 10:11:02, IP: 2804:14d:ae81:4d5f:5c6e:5d5c:b

[SHA256]: f039f8b65fdf17abf40ee8efc741fa8eec48be07fc1fe74e0ff697027699d4bf

ASSINADO - Rafael Mantovaneli Sousa (rafael.m.sousa@edu.ufes.br)

Data/Hora: 03/02/2022 - 09:54:49, IP: 185.54.230.197

[SHA256]: 1e81c5d4fd4d2c09a8e343383363ee86f2b5f20e9a7cfe294f0fb60fa4183809

ASSINADO - Rafael de Queiroz Ferreira (rafael.q.ferreira@ufes.br)

Data/Hora: 21/01/2022 - 21:03:17, IP: 187.36.165.54, Geolocalização: [-20.289609, -40.295268]

[SHA256]: cb2a19e740136fbad8f6760aab25567b6481c2cff921b22393dde21c59d5941f

ASSINADO - Ricardo Machado Kuster (ricardo.m.kuster@ufes.br)

Data/Hora: 28/03/2022 - 09:04:53, IP: 187.0.35.130, Geolocalização: [-20.315384, -40.294732]

[SHA256]: dddc410d58b10bde0dbe42a52f784fc8e2a55f57b7f82e0f2445c419723ceeba

ASSINADO - Sandro José Greco (sandro.greco@ufes.br)

Data/Hora: 30/01/2022 - 10:47:54, IP: 179.234.239.105, Geolocalização: [-20.283357, -40.300215]

[SHA256]: 53530d8939e3cdcfa075ffede3155bdeb5d38e4c76bdbc07e11a0647c2695bb5

NÃO EFETUADO

Valdemar Lacerda Júnior (valdemar.lacerda@ufes.br)

Data/Hora: 01/04/2022 - 11:42:19

ASSINADO - Wanderlã Luis Scopel (wanderla.scopel@ufes.br)

Data/Hora: 24/01/2022 - 12:33:15, IP: 200.137.65.103, Geolocalização: [-20.286537, -40.304146]

[SHA256]: 3a701771cc28b702d2ba9b23b0aa205c00cc41dd7ef6b03a044eb44d72b26418

ASSINADO - Wanderson Romão (wanderson.romao@ufes.br)

Data/Hora: 24/03/2022 - 06:26:59, IP: 191.250.239.251, Geolocalização: [-20.275977, -40.284013]

[SHA256]: ebadcde4d4e684e88b7f181d5c18687b2432f2c8434a5a7235afe88346e6ee3c

ASSINADO - Warley de Souza Borges (warley.borges@ufes.br)

Data/Hora: 24/01/2022 - 10:14:12, IP: 200.137.65.104

[SHA256]: a3ac12c53f169bb72f4cde06b805576b664cce27f6ae381b22242d024918b3b2

Histórico de eventos registrados neste envelope

01/04/2022 11:42:19 - Envelope finalizado por michel.chaves@ufes.br, IP 187.36.165.22
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AtasPPGQUI_Ano2020_Arquivo002
Data e Hora de Criação: 21/01/2022 às 20:42:53

Documentos que originaram esse envelope:

- Ata_6_RO_2020_1.2_CJD.pdf (Arquivo PDF) - 4 página(s)

- Ata_7_RO_2020_1.2_CJD.pdf (Arquivo PDF) - 3 página(s)

- Ata_8_RO_2020_1.1_CJD.pdf (Arquivo PDF) - 4 página(s)

- Ata_9_RO_2020_1.1_CJD.pdf (Arquivo PDF) - 10 página(s)

- Ata_10_RO_2020_1.1_CJD.pdf (Arquivo PDF) - 12 página(s)

- Ata_11_RO_2020_1.2_CJD.pdf (Arquivo PDF) - 5 página(s)

Hashs únicas referente à esse envelope de documentos
[SHA256]: 00f6b39fae6f35933c9ba64331d1d0ae8d2425cd267c3873d16829bd454ee114

[SHA512]: 82a8063e25915c4297b5cfbe42cd4ebbe8bf2d02a955e27dea358c3c14efb1261dbc8456286e89b7a195f55a4d685a30b3da6ec67c80e6343766d6f36cbf4a46

Histórico de eventos registrados neste envelope

28/03/2022 09:04:53 - Assinatura realizada por ricardo.m.kuster@ufes.br, IP 187.0.35.130

28/03/2022 09:04:22 - Envelope visualizado por ricardo.m.kuster@ufes.br, IP 187.0.35.130

24/03/2022 06:26:59 - Assinatura realizada por wanderson.romao@ufes.br, IP 191.250.239.251

14/03/2022 18:49:05 - Assinatura realizada por jair.freitas@ufes.br, IP 200.137.65.104

03/03/2022 18:49:53 - Assinatura realizada por geisamanda.athayde@ufes.br, IP 164.163.204.228

03/03/2022 18:49:29 - Envelope visualizado por geisamanda.athayde@ufes.br, IP 164.163.204.228

07/02/2022 14:11:44 - Assinatura realizada por alvaro.cunha@ufes.br, IP 200.137.65.107

03/02/2022 09:54:49 - Assinatura realizada por rafael.m.sousa@edu.ufes.br, IP 185.54.230.197

03/02/2022 09:53:09 - Envelope visualizado por rafael.m.sousa@edu.ufes.br, IP 185.54.230.197

31/01/2022 10:11:02 - Assinatura realizada por priscilla.luz@ufes.br, IP 2804:14d:ae81:4d5f:5c6e:5d5c:b

31/01/2022 10:10:09 - Envelope visualizado por priscilla.luz@ufes.br, IP 2804:14d:ae81:4d5f:5c6e:5d5c:b

31/01/2022 09:28:14 - Assinatura realizada por maria.t.lima@ufes.br, IP 200.137.65.106

31/01/2022 09:21:08 - Envelope visualizado por maria.t.lima@ufes.br, IP 200.137.65.106

30/01/2022 10:47:54 - Assinatura realizada por sandro.greco@ufes.br, IP 179.234.239.105

27/01/2022 13:24:35 - Envelope visualizado por valdemar.lacerda@ufes.br, IP 2804:14d:b086:4af8:f40d:cc3f:f

24/01/2022 15:13:52 - Assinatura realizada por marta.a.machado@ufes.br, IP 187.36.168.145

24/01/2022 15:13:47 - Envelope visualizado por marta.a.machado@ufes.br, IP 187.36.168.145

24/01/2022 13:58:49 - Assinatura realizada por marcos.freitas@ufes.br, IP 200.137.65.103

24/01/2022 13:36:38 - Assinatura realizada por andreas.nascimento@ufes.br, IP 179.157.115.123

24/01/2022 12:33:15 - Assinatura realizada por wanderla.scopel@ufes.br, IP 200.137.65.103

24/01/2022 12:33:11 - Envelope visualizado por wanderla.scopel@ufes.br, IP 200.137.65.103

24/01/2022 12:00:16 - Assinatura realizada por luisa.c.lima@edu.ufes.br, IP 187.0.34.193

24/01/2022 12:00:08 - Envelope visualizado por luisa.c.lima@edu.ufes.br, IP 187.0.34.193

24/01/2022 11:30:25 - Assinatura realizada por marcos.a.ribeiro@ufes.br, IP 187.36.166.145

24/01/2022 10:25:54 - Assinatura realizada por josimar.ribeiro@ufes.br, IP 200.137.65.104

24/01/2022 10:25:41 - Envelope visualizado por josimar.ribeiro@ufes.br, IP 200.137.65.104

24/01/2022 10:14:12 - Assinatura realizada por warley.borges@ufes.br, IP 200.137.65.104

23/01/2022 21:49:19 - Assinatura realizada por eloi.silva@ufes.br, IP 2804:7f2:5a2:3449:85bd:8422:95

23/01/2022 21:48:55 - Envelope visualizado por eloi.silva@ufes.br, IP 2804:7f2:5a2:3449:85bd:8422:95

23/01/2022 21:09:22 - Assinatura realizada por paulo.filgueiras@ufes.br, IP 187.58.55.253

23/01/2022 19:28:45 - Envelope visualizado por andreas.nascimento@ufes.br

23/01/2022 19:28:01 - Assinatura realizada por barbara.q.guimaraes@edu.ufes.br, IP 168.227.190.5

23/01/2022 19:27:06 - Envelope visualizado por barbara.q.guimaraes@edu.ufes.br, IP 168.227.190.5

22/01/2022 14:29:37 - Assinatura realizada por layla.santos@edu.ufes.br, IP 2804:431:cfcf:7c1:5516:9164:6e

22/01/2022 14:29:32 - Envelope visualizado por layla.santos@edu.ufes.br, IP 2804:431:cfcf:7c1:5516:9164:6e

21/01/2022 23:35:11 - Assinatura realizada por paulo.moura@ufes.br, IP 2804:14d:b080:44ad:81f4:2a84:6

21/01/2022 21:07:50 - Assinatura realizada por cleocir.dalmaschio@ufes.br, IP 2804:7f2:5a2:717b:28be:32ee:bc

21/01/2022 21:06:54 - Envelope visualizado por cleocir.dalmaschio@ufes.br, IP 2804:7f2:5a2:717b:28be:32ee:bc



 

Datas e horários baseados em Brasília, Brasil 

Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON) 

Certificado de assinaturas gerado em 

 

Os registros de assinatura presentes nesse documento pertencem única e exclusivamente a esse envelope. 

Documento final gerado e certificado por  

Documento em conformidade com o padrão de assinatura digital ICP-Brasil e 

validado de acordo com o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação 

Universidade Federal do Espírito Santo

01/04/2022 às 11:42:19

AtasPPGQUI_Ano2020_Arquivo002
Data e Hora de Criação: 21/01/2022 às 20:42:53

Documentos que originaram esse envelope:

- Ata_6_RO_2020_1.2_CJD.pdf (Arquivo PDF) - 4 página(s)

- Ata_7_RO_2020_1.2_CJD.pdf (Arquivo PDF) - 3 página(s)

- Ata_8_RO_2020_1.1_CJD.pdf (Arquivo PDF) - 4 página(s)

- Ata_9_RO_2020_1.1_CJD.pdf (Arquivo PDF) - 10 página(s)

- Ata_10_RO_2020_1.1_CJD.pdf (Arquivo PDF) - 12 página(s)

- Ata_11_RO_2020_1.2_CJD.pdf (Arquivo PDF) - 5 página(s)

Hashs únicas referente à esse envelope de documentos
[SHA256]: 00f6b39fae6f35933c9ba64331d1d0ae8d2425cd267c3873d16829bd454ee114

[SHA512]: 82a8063e25915c4297b5cfbe42cd4ebbe8bf2d02a955e27dea358c3c14efb1261dbc8456286e89b7a195f55a4d685a30b3da6ec67c80e6343766d6f36cbf4a46

Histórico de eventos registrados neste envelope

21/01/2022 21:03:17 - Assinatura realizada por rafael.q.ferreira@ufes.br, IP 187.36.165.54

21/01/2022 21:03:10 - Envelope visualizado por rafael.q.ferreira@ufes.br, IP 187.36.165.54

21/01/2022 21:01:43 - Envelope registrado na Blockchain por michel.chaves@ufes.br, IP 179.198.1.140

21/01/2022 21:01:30 - Envelope encaminhado para assinaturas por michel.chaves@ufes.br, IP 179.198.1.140

21/01/2022 20:43:15 - Envelope criado por michel.chaves@ufes.br, IP 179.198.1.140
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