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Ata da reunião da Comissão de Pós-Graduação (CPG), realizada às quatorze horas e quinze
minutos do dia vinte e um de julho 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 Adalberto
Mantovani de Azevedo, Alexandre Kihara, Alysson Fabio Ferrari, André Fenili, Camila Caldeira
Nunes Dias, Daniele Ribeiro de Araújo, Eduardo Leite Borba, Emery Cleiton Cabral Correira
Lins, Fábio Furlan Ferreira, Gilberto Martins, Hugo Barbosa Suffredini, Luis Paulo Barbour
Scott, Maísa Helena Altarúgio, Mariana Rodrigues da Silveira, Ronaldo Prati, Roseli Frederigi
Benassi, Silvia Helena Passarelli, Wagner Carvalho, o discente Allan Gonçalves da Silva e os
convidados Luciana Pereira, Fernando Costa Mattos e Hugo da Silva Carlos. Dando início a
reunião, o Presidente passa a palavra para o Coordenador do Doutorado Acadêmico Industrial
(DAI), Professor Wagner Carvalho, que faz uma apresentação sobre o programa e se dispõe a
esclarecer dúvidas. Os membros agradecem ao Coordenador pela apresentação. Informes da
Pró-Reitoria de Pós-Graduação 1. Pró-Equipamentos Institucional 2014. O Presidente
comenta que recebeu um comunicado da CAPES informando que os recursos para a compra dos
equipamentos do Edital Pró-Equipamentos 2014 só serão liberados após o mês de outubro, por
conta das eleições. 2. Comissão de Novos Cursos de Pós-Graduação (CNPG). Informa a todos
que a Comissão de Novos Cursos de Pós-Graduação (CNPG) será novamente instituída para
discutir os novos cursos e em breve será lançada uma chamada pública para o recebimento das
propostas. 3. Reunião no Ministério Público de São Bernardo do Campo. O Presidente comenta
que participou de uma reunião no Ministério Público Federal, juntamente com outros dirigentes e
professores da UFABC, sobre a criação de regras específicas para deficientes nos processos
seletivos dos cursos de pós-graduação. Ele relata que recebeu uma recomendação do procurador
federal (Steven Shuniti Zwicker) para que a Universidade adapte suas avaliações aos portadores
de necessidades especiais, especialmente para candidatos surdos que precisam fazer a prova de
LIBRAS. Informa que a recomendação deverá ser acatada e irá compartilhar com os presentes o
referido documento. Outro assunto abordado durante a reunião no Ministério Público foi o
processo de ingresso dos alunos, ficando acordado que os critérios gerais serão inseridos no
Regimento dos Cursos de Pós-graduação. 4. Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior
(PDSE). Informa a todos que foi enviado um ofício a CAPES solicitando cotas adicionais de
bolsas da Demanda Social, porém, o pedido foi indeferido. Ele incentiva os coordenadores a
utilizarem as bolsas do doutorado sanduíche, pois a cada discente que faz uso dessa bolsa, o
programa é contemplado com uma bolsa de doutorado. 5. Oferta de Disciplinas em Inglês. O
Presidente faz uma consulta sobre a oferta de disciplinas na língua inglesa. Os coordenadores dos
cursos de Neurociência e Cognição, Planejamento e Gestão do Território e Políticas Públicas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Pró-Reitoria de Pós-Graduação
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP
CEP 09210-580 · Fone: (11) 4996.0011
propg@ufabc.edu.br

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

afirmam oferecer tais disciplinas. 6. Bolsa de Estudos FAPESP. O Presidente ressalta
preocupação em relação ao numero de bolsas FAPESP, que é bem inferior ao número de bolsas
da UFABC. Pauta: 1. Aprovação da ata da V reunião ordinária da CPG do ano de 2014. A ata da
V 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 dos pedidos de
trancamento no curso da discente Katherine Benites Bonato (Energia), da discente Marília
Soares (Química) e do discente Marcel Henrique Arraya Aviles (Computação), para que sejam
concedidas justificativas adicionais para os trancamentos. 4. Normas da proposta de curso em
Engenharia e Gestão da Inovação. Professor Luis Paulo Scott, Coordenador do curso de
Engenharia da Informação, explica que o documento passou por revisões e recomenda a sua
aprovação. Os membros acatam a sugestão do prof. Scott e aprovam as normas do curso. 5.
Redação de teses e dissertações em espanhol. A Professora Silvia Helena Passarelli faz uma
consulta quanto à possibilidade da entrega de dissertação escrita na língua espanhola, pois um
discente do seu curso está em fase de conclusão do trabalho e, se for necessário traduzi-lo para o
português, perderá qualidade. Ela também argumenta que a UFABC vem recebendo um grande
número de alunos da América Latina que, segundo ela, não conseguem adquirir fluência na
língua portuguesa durante o curso. Os membros expressam suas opiniões e decidem que o
encaminhamento do assunto deverá ser por meio de uma proposta de alteração da resolução
01/2008, que regulamenta a utilização de língua estrangeira para atividades didáticas e redação
de dissertações de mestrado, teses de doutorado, exames e provas em geral dos cursos de pósgraduação. 6. Guarda da versão impressa de teses e dissertações. O Presidente comenta que
atualmente as teses e dissertações são recebidas nas versões impressa e digital. A versão digital é
armazenada no sistema da Biblioteca e a versão impressa é arquivada em uma sala no bloco B.
Como o número de consultas às versões impressas é quase nulo, e devido ao aumento do número
de alunos e ao pouco espaço para a guarda dos trabalhos, gostaria de saber a opinião dos
membros sobre a possibilidade de recebimento apenas da versão digital. Ele apresenta o
convidado Hugo Carlos, Bibliotecário, que informa que somente a versão digital já é válida para
ficar arquivada na Biblioteca. O Presidente ainda informa sobre a existência da resolução da
Capes nº 13/2006, que institui a divulgação digital das teses e dissertações produzidas pelos
programas de doutorado e mestrado reconhecidos, mas este documento não deixa claro se é
obrigatório o recebimento da versão impressa. Os membros discutem e sugerem fazer uma
pesquisa sobre as implicações legais do não recebimento das versões impressas junto a CAPES e
ao Conselho Nacional da Educação (CNE). 7. Alterações no calendário acadêmico 2014
(inclusão de inscrição de alunos especiais). O Presidente propõe alterar a data das inscrições de
alunos especiais, para que os coordenadores tenham mais tempo de analisar as candidaturas.
Após discussões é definido o período de 26 a 28 de agosto para as inscrições. 8. Oferta de
disciplinas na modalidade semipresencial. O Presidente faz uma consulta sobre a oferta de
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disciplinas semipresenciais na Pós-Graduação. Os membros comunicam que alguns programas já
oferecem tais disciplinas, porém ainda não há uma divisão específica entre o conteúdo presencial
e o semipresencial. O Presidente comenta que levará essas informações ao ConsEPE. 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 da Comissão de Pós-Graduação

Gustavo M. Dalpian
Presidente da Comissão de Pós-Graduação

