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Ata da reunião da Comissão de Pós-Graduação (CPG), realizada às quatorze horas e dez minutos
do dia onze de agosto de 2014, no auditório da pós-graduação, no 8º andar do bloco B. A reunião
foi presidida pelo Pró-Reitor de Pós-Graduação Adjunto e Presidente em Exercício da Comissão,
prof. Alexandre Hiroaki Kihara, com a presença dos seguintes membros: Alysson Fabio Ferrari,
André Fenili, André Ricardo Oliveira da Fonseca, Emery Cleiton Cabral Correira Lins, Gilberto
Martins, Klaus Frey, Luis Paulo Barbour Scott, Luiz Roberto Nunes, Magno Meza, Marcella
Pecora Milazzotto, Raphael Yokoingawa de Camargo, Rodrigo Fresneda, Ronaldo Prati, Silvia
Helena Passarelli, Wendel Andrade Alves, Aryane Tofanello de Souza e o convidado, Reitor
Klaus Capelle. Dando início a reunião, o Presidente passa a palavra ao Reitor, que o agradece
pelo convite e comenta que a Pós-Graduação é umas das áreas que mais crescem na
Universidade, além de ser uma das que mais recebeu novos servidores técnico-administrativos
nos últimos meses. Ele relata as ações tomadas nos primeiros seis meses de sua gestão e explica
que há uma demanda para a criação de mestrados profissionais, uma vez que muitos pósgraduandos estão na iniciativa privada. Ressalta, também, que é favorável a uma política
cuidadosa de aumento de vagas na pós-graduação. Ele encerra sua fala e se dispõe a responder
eventuais questionamentos. Profa. Silvia Passarelli, Coordenadora do Curso de Planejamento e
Gestão do Território, comenta que a CAPES concede uma bolsa de doutorado a cada bolsa do
programa PDSE (Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior) utilizada pelo curso, porém, o
mesmo não ocorre com as bolsas do Programa Ciência sem Fronteiras. Sendo assim, as bolsas do
PDSE acabam se tornando mais atrativas, ao menos que se crie a mesma demanda para o
Programa Ciência Sem Fronteiras. O Reitor responde que o referido programa ainda não está
bem integrado com as bolsas da Demanda Social da CAPES. Professor Emery Lins,
Coordenador do curso de Engenharia Biomédica, comenta que os laboratórios de pesquisa de
São Bernardo do Campo estão demorando muito para ser concluídos e os primeiros alunos do
curso irão se formar sem nunca terem usado os laboratórios. O Reitor explica os motivos da
demora, dentre eles a reformulação no plano de uso de um deles e informa que a profa. Rosana
Denaldi assumiu interinamente a Superintendência de Obras para tratar deste tipo de questão.
Profa. Marcela Milazzotto, Coordenadora do Curso de Biotecnociência, pergunta o que a
Reitoria espera da Pós-Graduação, já que há a demanda para novos cursos, mas também há
cursos com nota três (3) que dependem da Universidade. O Reitor relata que é favorável tanto ao
aumento de vagas, desde que seja com qualidade, quanto ao aumento do número de cursos,
porém, não faria nenhum plano para a pós-graduação sem saber qual será a política do novo
governo. Prof. Raphael Yokoingawa, Coordenador do Curso de Neurociência, pergunta se há um
planejamento de espaço para alunos da pós-graduação em São Bernardo do Campo e questiona
sobre moradia estudantil. O Reitor responde que haverá espaço para os discentes no bloco Zeta e,
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quanto à moradia estudantil, a única forma de implementar o projeto seria por meio de parcerias
com as prefeituras e da ajuda do Ministério da Educação. Ele relata que o assunto já foi discutido
nas devidas instâncias, mas ainda não houve avanços. Prof. Klaus Frey, Coordenador do curso de
Políticas Públicas, pergunta sobre a possibilidade de receber mais apoio da Pró-Reitoria nas
tarefas administrativas. O Reitor responde que a PROPG recebeu recentemente oito novos
servidores, que poderão ser alocados de forma a diminuir a carga administrativa dos
coordenadores dos cursos. Prof. Alysson Ferrari, Coordenador do Curso de Física, expõe sua
preocupação em relação às bolsas da FAPESP, pois, segundo ele, está se tornando muito difícil
conseguir bolsa, mesmo quando o projeto é bem avaliado. O Reitor relata que já conversou sobre
este assunto com o Presidente da FAPESP, prof. Brito Cruz, quando era Pró-Reitor de Pesquisa, e
comenta que a agência tem resistências quanto à interdisciplinaridade. Prof. Ronaldo Prati,
Coordenador do Curso de Ciência da Computação, pergunta se a Reitoria pensa em elaborar
edital de seleção de docentes em inglês e se existem informações sobre a UFABC em língua
estrangeira. O Reitor informa que já existe uma versão em inglês de edital de seleção para
professor titular e professor visitante. Com relação à comunicação geral em inglês, relata que a
Assessoria de Relações Internacionais está providenciando um folheto com informações sobre a
Universidade em língua inglesa, espanhola e francesa. Não havendo mais questionamentos, o
Reitor se despede de todos. O Presidente agradece ao Reitor pela presença. Informes da PróReitoria de Pós-Graduação. 1. Plataforma Sucupira. O Presidente alerta para a importância do
preenchimento da Plataforma Sucupira e, como o sistema possibilita a importação de parte dos
dados do Currículo Lattes, reforça a necessidade de atualização dos currículos. 2. Classificação
das propostas de livros. Comunica que foram recebidas quatro propostas de livros da chamada
pública lançada em parceria com a PROEX. Informa que, inicialmente, era prevista a publicação
de duas propostas, mas serão publicadas as quatro propostas, já que todas tiveram mérito. 3.
Perfil do estudante de pós-graduação. Comenta que Pró-Reitoria está idealizando um projeto
para obter com mais clareza o perfil do estudante de Pós-Graduação. A pesquisa será realizada
por meio de um formulário online a ser disponibilizado durante a matrícula do terceiro
quadrimestre de 2014. 4. Agenda unificada de seminários. Solicita aos coordenadores que
informem os eventos previstos para o ano de 2014, porque serão divulgados em uma agenda
unificada da Pós-Graduação. 5. Cancelamento de Matrícula. Informa que o processo para
cancelamento de matrícula será simplificado. Com a mudança, o discente poderá fazer a
solicitação de cancelamento por correio eletrônico, sem a necessidade de ser aprovada pelo
coordenador do curso, apenas pelo orientador. Informes das Coordenações dos Cursos. 1.
Professor Rodrigo Fresneda, Coordenador do Curso de Matemática, comenta que o pedido de
bolsa PVNS do prof. César Millies Polcino foi denegado pela CAPES e pergunta se é possível
encaminhar novo recurso. Ele também comenta que os Diretores de Centro não recebem a
alocação didática da pós-graduação e pergunta se existe alguma regulamentação a respeito da
atribuição de créditos em disciplinas de seminários. O Presidente informa que irá verificar se é
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possível encaminhar novo recurso à CAPES e relata que a regulamentação da atribuição de
créditos em disciplinas de seminários fica a critério das coordenações dos cursos. 2. Profa. Silvia
Helena Passarelli, Vice-Coordenadora do Curso de Planejamento e Gestão do Território, convida
os discentes para uma assembleia, na qual pretende definir os representantes discentes do seu
curso. 3. O Professor Emery Lins, Coordenador do Curso de Engenharia Biomédica, compartilha
com os demais membros a dificuldade de adotar ações para a internacionalização do mestrado,
pois as universidades estrangeiras têm mais interesse em estabelecer parcerias para o doutorado.
Ele pergunta se existe alguma orientação institucional a respeito. Prof. Kihara informa que está
planejada a vinda do prof. Carlos Kamienski, Assessor de Relações Internacionais, na próxima
reunião da CPG. Pauta: 1. A ata da VI reunião ordinária da CPG é aprovada por todos os
membros. 2. e 3. Referenda das decisões do Presidente da CPG e dos Coordenadores dos
Cursos. São referendadas as decisões do Presidente da Comissão e as decisões delegadas aos
Coordenadores dos Cursos, com exceção do pedido de reconhecimento de créditos por atividades
complementares da discente Cristiane de Cássia Cirillo Cazeri, do curso de Ensino, História e
Filosofia das Ciências e da Matemática, para que se adeque à regulamentação vigente. 4.
Proposta de Resolução da CPG que regulamenta o ingresso de forma condicional a candidatos
aprovados em processo seletivo, em iminência de diplomação em curso de graduação. O
Presidente apresenta a proposta de resolução, que é aprovada com alterações. 5. Proposta de
Resolução da CPG que regulamenta a oferta de disciplinas em inglês na pós-graduação. O
Presidente apresenta a proposta de resolução, que é aprovada com alterações. Nada mais
havendo a declarar, o Presidente em Exercício deu por encerrada a reunião, da qual eu Tálita R.
D’Arruda, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes.

Tálita R. D’Arruda
Secretária da Comissão de Pós-Graduação

Alexandre H. Kihara
Pró-Reitor Adjunto de Pós-Graduação

