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Ata da reunião da Comissão de Pós-Graduação (CPG), realizada às quatorze horas e dez
minutos do dia dezenove de maio de 2014, no auditório da pós-graduação, no 8º andar do bloco
B. A reunião foi presidida pelo Pró-Reitor de Pós-Graduação e Presidente da Comissão,
professor Gustavo Martini Dalpian e contou com a presença dos professores Alexandre Kihara,
Adalberto Mantovani M. de Azevedo, Alessandro Jacques Ribeiro, Alfeu Sguarezi Filho,
Alysson Fabio Ferrari, André Fenili, Camila Caldeira Nunes Dias, Daniele Ribeiro de Araújo,
Eduardo Leite Borba, Emery Cleiton Cabral Correira Lins, Fábio Furlan Ferreira, Hugo Barbosa
Suffredini, João Henrique Kleinschmidt, Klaus Frey, Luis Roberto Nunes, Magno Meza,
Marcella Pecora Milazzotto, Rodrigo Fresneda, Ronaldo Prati, Roseli Frederigi Benassi, Silvia
Helena Passarelli, Yossi Zana e a discente Aryane Tofanello de Souza e os convidados
Alessandra Castilho, Fernando Costa Mattos e Luciana Zaterka. Dando início a reunião, o
Presidente deseja boas vindas aos novos coordenadores eleitos e comenta que pretende convidar
gestores de outras áreas para apresentarem seus projetos aos membros da CPG, objetivando
aproximar a pós-graduação de outras áreas da UFABC. Ele passa a palavra à Chefe da Assessoria
de Comunicação e Imprensa, Alessandra Castilho, que apresenta seu setor e explica a todos
como utilizar os diferentes canais de comunicação disponíveis na UFABC. Ela também informa
que irá providenciar modelos de folders e cartazes para a divulgação dos cursos de pósgraduação. O Presidente e os membros da comissão a agradecem pela apresentação. Informes
da Pró-Reitoria de Pós-Graduação 1. O Presidente passa a palavra ao Pró-Reitor Adjunto PósGraduação, professor Alexandre Kihara, que informa que será lançada uma chamada pública
para a publicação de dois livros voltados aos programas de pós-graduação. Os livros terão como
público alvo os alunos de ensino médio. Ele relata que o objetivo é aumentar a produção discente
e colocar em prática ações de extensão. 2. O Presidente informa que a Reitoria liberou recursos
da UFABC para adquirir três equipamentos que ficaram na lista de espera do Pró-Equipamentos
2014: a) Máquina de Corte a Laser (PPG Energia). b) Sequenciador de DNA (PPG
Biossistemas). c) ICP-MS – Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (PPG Química). 3.
Comenta que a Coordenadoria de Recursos Humanos deu o aval para a concessão de uma
Função de Coordenador de Curso (FCC) ao novo Coordenador do Doutorado Acadêmico
Industrial (DAI). 4. Informa que a Agência de Inovação está desenvolvendo uma disciplina
transversal a todos os cursos, a ser oferecida uma vez ao ano, chamada “Empreendedorismo,
Gestão da Inovação e Propriedade Intelectual”. 5. Sobre o teste TOEFL/ITP, que será aplicado a
todos os discentes da UFABC nas próximas semanas, pede a todos os coordenadores que
incentivem os discentes a realizarem os testes. 6. Informa que alguns cursos receberam bolsas do
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Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD) da CAPES. Uma cópia do ofício que informa a
concessão das bolsas será encaminhada aos coordenadores, juntamente com um modelo de edital
de seleção de bolsistas. 7. Faz uma explicação abrangente sobre a apresentação da Plataforma
Sucupira, que foi enviada por correio eletrônico aos membros da comissão, comentando sobre os
dados que devem ser inseridos na plataforma e os responsáveis por cada tipo de cadastro. 8.
Informa que o procurador federal Steven Shuniti Zwicker, do município de São Bernardo do
Campo, convocou uma reunião para conversar sobre os processos seletivos dos cursos e relata
que frequentemente tem ocorrido questionamentos por parte de candidatos que participam dos
processos seletivos. Ele alerta sobre a importância de buscar novas alternativas para selecionar
os discentes sem tornar o processo excessivamente burocrático. 9. O Presidente passa a palavra
ao professor Alexandre Kihara, que avisa que no próximo quadrimestre a matrícula de alunos
veteranos será realizada por meio de correio eletrônico, simplificando assim o processo que
vinha sendo adotado. 10. Professor Alexandre Kihara informa que a aluna Melissa Mederos
Vidal, do curso de Nanociências e Materiais Avançados, conseguiu a aprovação do ConsEPE
para defender sua tese. A justificativa da aprovação foi baseada na dificuldade que a discente
teve para realizar os experimentos referentes à sua pesquisa. 11. A respeito do início das aulas do
próximo quadrimestre, o Presidente sugere que o início das aulas ocorra no dia 24 de junho em
vez de 23 de junho, por conta do jogo do Brasil na Copa do Mundo. Todos acatam a sugestão do
Presidente. Informes das Coordenações dos Cursos 1. Professor Rodrigo Fresneda,
Coordenador do Curso de Matemática, comenta sobre uma resolução que está em discussão no
ConsEPE a respeito da vinda de professores visitantes estrangeiros. Ele chama atenção para o
fato do professor não poder solicitar afastamento remunerado e acredita que é preciso repensar a
função deste tipo de docente. 2. Professor Yossi Zana, Vice-Coordenador do curso de
Neurociência e Cognição, comenta que existe uma iniciativa para elaborar um sistema que
auxilie os coordenadores, orientadores e discentes a controlar os prazos do curso. 3. Professor
Alysson Ferrari, Coordenador do curso de Física, ressalta uma grande preocupação sobre a
concessão de bolsas FAPESP, uma vez que tem se tornado frequente a negativa de bolsas para
projetos considerados de excelência pela própria agência de fomento. Informes dos discentes 1.
A discente Aryane Toffanelo comunica que não consta mais na página eletrônica da pósgraduação uma tabela que divulga informações referentes ao recebimento de auxílio. Ela pede
que este tipo de informação continue sendo divulgada, para garantir a transparência. O
Presidente informa que irá verificar o que está ocorrendo e se compromete a retornar as
informações ao site. Pauta: 1. A ata da II reunião ordinária da CPG é aprovada por todos os
membros. 2 e 3. São referendadas as decisões do Presidente da Comissão e as decisões delegadas
aos Coordenadores dos Cursos, com exceção do pedido de trancamento de matrícula do discente
Fábio Mariano, do curso de Ciências Humanas e Sociais, e do discente Charles Henrique Porto
Ferreira, do curso de Ciência da Computação, a pedido dos respectivos coordenadores. 4.
Escolha dos representantes dos coordenadores dos cursos de pós-graduação no Conselho de
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Ensino e Pesquisa (ConsEPE). Em consenso, os membros da comissão elegem como titular o
professor Eduardo Borba, Coordenador do curso de Evolução e Diversidade, e como suplente a
professora Marcella Milazzotto, Coordenadora do Curso de Biotecnociência. Nada mais havendo
a declarar, o Presidente da Comissão 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 Executiva

Gustavo M. Dalpian
Pró-Reitor de Pós-Graduação

