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Ata da reunião da Comissão de Pós-Graduação, realizada às quatorze horas do dia vinte de janeiro
de 2014, na sala 306, no 3º andar do bloco B. A reunião foi presidida pelo Pró-Reitor de PósGraduação e Presidente da Comissão, professor Carlos Alberto Kamienski, e contou com a presença
dos professores Alessandro Jacques Ribeiro, Alysson Fábio Ferrari, Ana Keila Mosca Pinezi, Andrea
de Oliveira Cardoso, Fábio Furlan Ferreira, Federico Bernardino Trigoso, Guilherme Cunha Ribeiro,
Janaina de S. Garcia, João Henrique Kleinschmidt, José Kenichi Mizukoshi, Klaus Frey, Magno
Mendoza Meza, Marcos Duarte, Noberto Aníbal Maidana, Raphael Yokoingawa de Camargo,
Roberto Menezes Serra, Tiago Rodrigues, os discentes Aryane Tofanello de Souza e Camila Sanches
e a convidada Luciana Pereira. 1. Dando início a reunião, os membros aprovam a ata da XI reunião
ordinária de 2013. 2 e 3. São referendadas as decisões do Presidente da comissão e as decisões
delegadas aos Coordenadores dos Cursos, com as seguintes exceções: a. O pedido de trancamento de
matrícula do discente Roberto Aparecido de Souza, do programa de Mestrado Profissional Nacional
em Ensino de Física, é denegado por não apresentar argumentos suficientes para o trancamento e por
não ter efetivado a matrícula no último quadrimestre. b. Os pedidos de prorrogação de prazo para
defesa dos alunos Amaury de Souza Amaral e José Roberto dos Santos são retirados de pauta por não
ter comparecido na reunião nenhum representante do curso. 4. Pedido de reconsideração da decisão
de desligamento de Sergio José Custódio, do mestrado em Ciências Humanas e Sociais. Professor
Tiago Rodrigues (relator) faz um breve relato da situação acadêmica do discente: ele recebeu bolsa
CAPES por 24 meses e logo depois pediu prorrogação de prazo de 6 meses para defesa, conforme
prevê o regimento, que foi deferida pela coordenação do curso. Atualmente, a coordenação do curso
está solicitando seu desligamento por ter ultrapassado o prazo máximo para integralização dos
créditos. Ao mesmo tempo, o discente solicita a reconsideração da decisão de seu desligamento, bem
como uma prorrogação de prazo adicional para a defesa. O relator argumenta ainda que o regimento
da pós-graduação delimita claramente os prazos previstos para defesa e, como não há base legal para
deferir o pedido, opina por sua denegação. A coordenadora do curso de Ciências Humanas e Sociais,
professora Ana Keila Pinezi, apresenta o professor Sydney Jard, que é coorientador do discente. O
Presidente passa a palavra ao professor Sydney, que informa que o discente tem dificuldade de focar
o objeto de pesquisa e tanto ele quanto o orientador do aluno concordam com a opinião do relator.
Professora Ana Keila apresenta um documento redigido pelo orientador do aluno, professor Marcos
Vinicius Pó, que fornece informações a respeito do seu progresso acadêmico e explica que o trabalho
não tem condições de ser defendido perante uma banca. Os membros da comissão discutem e
decidem denegar o pedido de reconsideração do desligamento do discente Sérgio José Custódio.
Diante da decisão da comissão, o Presidente explica que o discente tem as seguintes opções: entrar
com recurso junto ao Conselho de Ensino e Pesquisa (CONSEPE) e solicitar uma nova análise do seu
pedido e/ou tentar um novo ingresso no curso. Caso a nova matrícula seja aprovada, ele poderá
convalidar as disciplinas e aproveitar o trabalho realizado no primeiro ingresso, mas não poderá
receber uma nova bolsa de estudos. . 5. O Vice-Coordenador do Programa de Pós-Graduação em
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Engenharia Mecânica, professor Magno Meza, apresenta a proposta de criação de uma nova área de
concentração. Ele explica que o curso possui atualmente três áreas de concentração: Fenômenos de
Transporte, Mecânica dos Sólidos e Dinâmica de Sistemas, porém, atualmente, o curso necessita de
uma área dedicada à projetos, ensaios mecânicos e fabricação. Ele argumenta que essa nova área de
concentração tem potencial para atrair novos alunos e professores para o curso. O Presidente
pergunta se a criação de uma nova linha de pesquisa já atenderia a demanda do curso. O Assessor
Acadêmico da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, professor Roberto Serra, explica que a criação de uma
nova linha de pesquisa é simples, pois não precisa da aprovação da CAPES, o que é necessário no
caso da criação de uma nova área de concentração. O relator da proposta afirma que a criação de uma
nova linha de pesquisa atenderia a demanda do curso e, por isso, o pedido de criação de uma nova
área de concentração é retirado de pauta. 6. São apresentadas as possíveis datas para as reuniões da
CPG, mas, por haver discordância em relação a algumas datas, uma nova proposta será apresentada
na reunião de março, que fica agendada para o dia 17. 7. Professora Luciana Pereira apresenta a
nova proposta de criação do curso Pós-Graduação em Engenharia Gestão e Inovação, conforme a
solicitação dos membros na reunião do mês de dezembro de 2013. Os membros aprovam a proposta
do curso com 11 votos a favor e 2 contra (discentes), que deverá ser encaminhada aos conselhos
superiores, e parabenizam a professora Luciana pelo trabalho realizado. 8. O Presidente informa que
Pró-Reitoria de Pós-Graduação agora é responsável por designar as comissões que analisam as
solicitações de reconhecimento de diplomas estrangeiros e gostaria de receber sugestões para agilizar
a escolha dos componentes, uma vez que o prazo para a análise dos diplomas é de apenas 45 dias.
Comunicados da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. 1. O Presidente pede a todos que o resultado da
avaliação trienal seja tema de discussão nos programas e que considerem os critérios de avaliação da
CAPES. 2. Informa que deixará o cargo de Pró-Reitor de Pós-Graduação no próximo mês e que esta
é a sua última reunião como Presidente da comissão. Os membros agradecem ao Presidente pelo
trabalho desenvolvido nos últimos anos. Nada mais havendo a declarar, o Presidente da Comissão
deu por encerrada a reunião, da qual eu Tálita Roberta D’Arruda, lavrei a presente ata, que foi lida e
aprovada por todos os presentes.
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