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Ata da reunião da Comissão de Pós-Graduação (CPG), realizada às quatorze horas do dia treze de
agosto de dois mil e vinte, de forma remoto. A reunião foi presidida pelo Pró-Reitor de Pós-Graduação,
Prof. Charles Morphy Dias dos Santos, e contou com a presença do Pró-Reitor Adjunto, João Paulo
Gois, e dos seguintes membros: Alessandro Jacques Ribeiro, Aline Neves, Arlene Ricoldi, Célio
Adrega de Moura, Delmo Alves de Moura, David Martins Júnior, Diego Paolo Feruzzo Correa,
Edmarcio Belati, Elizabeth Teodorov, Federico Marti, Fernando Bartoloni, Gilberto Rodrigues,
Gustavo Muniz Dias, Janaína Garcia, José Antônio Souza, Júlio Carlos Teixeira, Jussara Ap. Almeida
Pagani Justi , Karl Peter Burr, Klays Frey, Kleber Ferreira, Leandro Reverberi Tambosi , Maros Avila,
Marcus Antônio Marrocos, Maria Julia da Fonseca, Maurício Lima, Natalie Bressiani , Patrícia da Ana,
Patrícia Teixeira Leite Asano , Patrícia Velasco, Ramon Garcia Fernandez, Ricardo Gaspar, Rodrigo
Cabral, Rômulo Gonçalves Lins , Sandra Moon, Sergio Daishi Sasaki, Solange Locatelli, Sydney
Santos, Vanessa Oliveira, Vitor Schincariol e Yossi Zana. Informes da Pró-Reitoria de PósGraduação. 1. Professor Charles fala sobre proposta do Governo Federal de redução de cerca de
dezoito por cento no orçamento do Ministério da Educação para 2021, que possivelmente afetará,
além das instituições de ensino superior, a Capes. Se o corte se confirmar, na UFABC o impacto
será por volta de nove milhões de reais. A proposta já foi discutida no Executivo e irá para o
Congresso. 2. Edital de Bolsas CNPq – Não serão mais oferecidas cotas para os programas, mas
sim para projetos. O sistema Carlos Chagas, de operacionalização do CNPq, vincula as bolsas ao
CPF dos coordenadores institucionais, no caso da UFABC, são vinculadas ao Pró-Reitor de PósGraduação. Há tentativa de alterar esse formato. 3. Plano de Ensino – QS – a data limite para
entrega das disciplinas é até sexta-feira, dia 14 de agosto de 2020. 4. Indicação de representantes
discentes da Pós-Graduação para o Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial e Continuada
de Profissionais do Magistério da Educação Básica da UFABC- COMFOR – indicações: Karin
Salmazzi Guedes (titular) e Gesrael Silva de Lima (suplente) – ambos do curso de Ensino. Os
membros da CPG são favoráveis à indicação. 5. Nas discussões sobre o QS, ocorridas no Conselho
de Ensino Pesquisa e Extensão – ConsEPE, assumimos o compromisso de fazer uma
live/apresentação para os estudantes ingressantes. Há indicação de que as coordenações também
realizem alguma ação nesse sentido com os alunos, apresentando o programa, normas etc.
Informes das Coordenações dos Programas. 1. Professora Janaína fala sobre a Comissão de
Avaliação do ECE e faz duas solicitações aos coordenadores. A primeira delas é a indicação de
até três discentes para participarem do Grupo Focal de discentes de pós-graduação. Informa que o
número de participantes no grupo não será superior a dez pessoas e, embora não seja possível ter
representantes de todos os programas, haverá preocupação de formar um grupo o mais heterogêneo
possível. A segunda solicitação diz respeito aos discentes em situação de vulnerabilidade. Em
existindo discentes com dificuldade de comunicação e participação nas atividades remotas, solicita
que as coordenações indiquem. Isto possibilitará saber o real número de alunos em situação de
vulnerabilidade na pós-graduação. Além disso, esta lista será encaminhada à PROAP para auxiliar
nas ações de inclusão desses alunos. Professora Janaína enviará uma mensagem aos
coordenadores, com essas solicitações e prazo para devolução. Informes dos discentes. 1.
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Representante Maria Julia agradece os professores Charles, João Paulo e Janaína pelo diálogo
durante a elaboração das normas da pós-graduação para o quadrimestre suplementar. 2. Em relação
ao Comitê de Avaliação do ECE, informa que como representante discente apoia a iniciativa dos
grupos focais. 3. Maria Julia informa ainda ser participante do Plano Suplementar de Inclusão e
Permanência, que atenderá também os discentes de pós-graduação. Cita formulário que será
disponibilizado aos alunos e solicita que as coordenações enfatizem a importância do
preenchimento. Informes dos TAs. 1. Representante Kléber solicita aos Pró-Reitores que levem
à reunião de dirigentes o pedido de empréstimo de cadeiras e equipamentos para os servidores
técnico-administrativos, e também para os docentes que desejarem, durante o período em que
permanecer o teletrabalho. 2. Kléber informa que ainda não há previsão para início do processo
seletivo 2021.1. Somente quando o processo seletivo para o Quadrimestre Suplementar finalizar,
que será possível se pensar em novos editais. Pauta. 1. Aprovação da ata da II reunião ordinária
da CPG de 2020. Aprovada por unanimidade. 2. Referenda das decisões do Presidente da CPG.
A Comissão referenda as decisões do Presidente, que serão publicadas no Boletim de Serviço da
UFABC e ficarão disponíveis para consulta no site da PROPG. 3. Revisão das Normas do
Programa de Engenharia Mecânica. Professor Alessandro, relator da matéria, diz ter sugerido
alguns pequenos ajustes, que foram acatados pelo coordenador do programa. Alguns pontos
específicos são discutidos e esclarecidos. Professor Alessandro se posiciona favorável à aprovação
das alterações. Em votação, a proposta é aprovada com uma abstenção. 4. Acordo de Cooperação
UFABC e Universidade de Dortmund – Implementation of the joint M.SC. degree program
SPRING. Professor Klaus realiza a apresentação da proposta. Professora Sandra informa que
todas as disciplinas foram discutidas e aprovadas nas reuniões dos programas de PGT e PPU, já
havendo docentes alocados para as disciplinas, possibilitando uma maior interação entre os
programas. Por fim, Professora Vanessa ressalta a importância do projeto para o processo de
internacionalização. Em votação, o acordo é aprovado por unanimidade. 5. Prorrogação de
prazos para integralização dos cursos de pós-graduação stricto sensu da UFABC em virtude
da suspensão de atividades presenciais devido à pandemia COVID-19. O presidente faz um
breve histórico sobre as medidas adotadas desde o início da pandemia, tal como a prorrogação de
todos os prazos por 90 dias, realizada em abril. Ressalta que, embora exista certa autonomia de
atuação, é necessário observar as diretrizes da Capes. Após discussões, os membros entendem que
a melhor forma de operacionalizar a prorrogação excepcional de prazos é por meio de Resolução
da CPG, de modo que a Pró-Reitoria apresentará, na próxima sessão da Comissão, proposta de
redação. 5. Alteração da Resolução CPG Nº37/2018 – Bolsas. Professor Charles apresenta a
proposta de alteração, pontual, dos artigos 6º e 9º. Em votação a proposta de alteração é aprovada
por unanimidade. 6 . Revisão das Normas do Programa de Engenharia de Produção. Professor
Delmo informa que a revisão se faz necessária para adequação das normas ao regimento da pósgraduação stricto sensu, bem como demais portarias emitidas pelo programa. Faz breve
apresentação da matéria, que voltará à pauta da próxima reunião da CPG, para deliberações. O
professor Diego Feruzzo será o relator. Nada mais havendo a declarar, Professor Charles deu por
encerrada a reunião, da qual eu Juliana Dias de Almeida Martinez, lavrei a presente ata, que foi
lida e aprovada por todos os presentes.
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