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Ata da reunião da Comissão de Pós-Graduação (CPG), realizada às quatorze horas do dia vinte de
fevereiro de dois mil e vinte, no auditório da pós-graduação, no oitavo andar do Bloco B. 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: Sergio Daishi Sasaki,
Marcella Milazzotto, David Correa Martins Junior, Humberto Yoshimura, Leandro Reverberi
Tambosi, Janaína Garcia, Arlene Ricoldi, Ramon Fernandez, José Paulo Guedes Pinto, Patrícia
Teixeira Leite Asano, Patrícia da Ana, Luiz Henrique Bonani do Nascimento, Rômulo Gonçalves
Lins, Ricardo Gaspar, Edmarcio Belati, Diego Paolo Feruzzo Correa, Alessandro Jacques Ribeiro,
Gustavo Muniz Dias, Natalie Bressiani, Cristian Favio Coletti, Paulo Tadeu da Silva, Danilo Justino
Carastan, Fernando Augusto de Oliveira Ribeiro, Ivan Filipe de Almeida Lopes Fernandes, Kleber
Ferreira, Jussara Ap. Almeida Pagani Justi. Informes da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. 1. O
Presidente informa ter participado da Reunião da Associação Nacional de Dirigentes das
Instituições Federais de Ensino Superior – Andifes, para assumir o cargo de novo Coordenador do
Colégio de Pró-reitores de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação das IFES – COPROPI. Faz um
breve resumo dos temas discutidos, tais como possível descentralização de recursos do Ministério
da Educação para as Instituições e cortes de bolsas. Fala sobre a mudança na Presidência da Capes,
sendo o posto assumido pelo Professor Benedito Aguiar. Por fim, diz que retornará à Brasília em
março e manterá todos informados sobre os temas discutidos. 2. Acontecerá entre os dias 23 e 25
de setembro o Segundo Congresso da UFABC, de modo que o presidente destaca que seria
interessante que alguma coordenação participasse da organização dos trabalhos, que se dará de
forma remota. 3. O Presidente enfatiza a necessidade dos programas seguirem as recomendações
do Ministério Público de São Bernardo do Campo, para realização dos processos seletivos, uma
vez que a Pró-Reitoria teve de se manifestar sobre nova denúncia. Ressalta a importância de
transparência nos processos, com estabelecimento de critérios objetivos e bem definidos. 4.
Professor Charles informa que estão abertas as inscrições para representantes discentes e
servidores técnico-administrativos na CPG. Reforça a importância da participação e solicita aos
coordenadores que divulguem entre os alunos de seus programas. 5. O Presidente comenta sobre
a sugestão do Coordenador do Programa de Economia, de padronização de créditos em disciplinas.
Diante da sugestão, realizou-se um levantamento que demonstrou haver uma grande variação: há
disciplinas com 16, 12, 10, 9, 8, 7 e até 1 crédito. Dessa forma, a Pró-Reitoria entende não ser
viável a realização de tal padronização. Com a palavra, Professor Ramon fala sobre o caso
específico de um aluno do Programa de Economia, que gerou a discussão em pauta e expressa sua
discordância com o sistema integrado que não permite a realização de ajustes. Informes das
Coordenações dos Programas. 1. Professor Gustavo informa que os Coordenadores dos
programas de Biodiversidade se reuniram e redigiram uma carta para o Ministro da Educação,
expressando sua preocupação em haver na Presidência da Capes uma pessoa com crenças
transversais de ciência. 2. Professora Janaína relata problemas relacionados ao sistema integrado
e atuação de alguns servidores que vem gerando retrabalho. Professor Charles solicita que
problemas reiterados no sistema sejam reportados à PROPG. 3. Professor Alessandro menciona
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que o Programa de Ensino ganhou uma bolsa de produtividade. Informa também que foi assinado
acordo de cooperação coma a Universidade de Lisboa, já havendo dois pedidos de cocutela.
Pauta. 1. Aprovação das atas da X e XI reuniões ordinárias da CPG de 2019. As atas são
aprovadas com uma abstenção. 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
Neurociência e Cognição. Professor Sérgio, relator da matéria, sugere algumas alterações
pontuais. De modo geral, avalia que o documento está de acordo com o regimento da pósgraduação stricto sensu da UFABC. Seguem-se algumas discussões entre os membros e alguns
apontamentos também são realizados. A coordenação do Programa acata todas as alterações
sugeridas e, em votação, a proposta é aprovada por unanimidade. 4. Prestação de Contas do
Projeto Capes PrInt. Professor Charles informa que foi realizada a prestação de contas do
referido projeto e enviada à Capes. Os documentos estão disponíveis na Pró-Reitoria. Uma síntese
será disponibilizada no site e apresentada à comunidade. Relata problemas de comunicação e
gerenciamento, que dificultaram a execução do projeto e dá orientações sobre editais em aberto.
Em votação, a prestação de contas é aprovada com duas abstenções. 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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