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Fundação Universidade Federal do ABC
Comissão de Pós-Graduação
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Ata da reunião da Comissão de Pós-Graduação (CPG), realizada às dezesseis horas do dia quinze de
outubro de dois mil e vinte, por meio de plataforma digital. A reunião foi presidida pelo Pró-Reitor de
Pós-Graduação, Professor Charles Morphy Dias dos Santos, e contou com a presença do Pró-Reitor
Adjunto, João Paulo Gois, e dos membros da CPG: Aline Panazio; Diego Ferruzzo; Edmarcio Belati;
Elizabeth Teodorov; Fernando Bartoloni; Gustavo Muniz Dias; Janaina Garcia; Jussara Justi; Karl
Peter Burr; Kleber Ferreira; Marcos Avila; Nathalie Bressiani; Patrícia da Ana; Patrícia Leite; Ramon
Fernandez; Sergio Daishi Sasaki; Solange Locatelli; Sydney Ferreira Santos; Vanderli Prieto; Vitor
Schincariol; Yossi Zana; Rosana Denaldi; Arlene Ricoldi; Celio Adrega de Moura; David Correa
Martins; Federico Fornazieri; Ivan Filipe Lopes; Leandro Tambosi; Marcus Marrocos; Maria Julia da
Fonseca; Delmo Moura e Gilberto Rodrigues. Pauta. 1. Ata da IV reunião ordinária da CPG do
ano de 2020. A ata é 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. Minuta da resolução
sobre extensão do período de integralização de créditos para defesa de mestrado e doutorado.
Após a apresentação da minuta, o documento é aprovado por unanimidade. 4. Acordo de Cotutela
entre a UFABC e a Universiteit Antwerpen (Bélgica), do programa de pós-graduação em
Ciência e Tecnologia/Química, para a discente Maria Cecília Oliveira. Prof. Fernando
Bartoloni apresenta a proposta de acordo, informando que já foi aprovada pela coordenação do
programa. Após análise e discussões, os membros aprovam a minuta do documento, que seguirá
para a Assessoria de Relações Internacionais. 5. Revisão das normas internas do programa de
pós-graduação em Filosofia. Profa. Nathalie apresenta a revisão das normas e fica acordado que
a profa. Vanderli Prieto, coordenadora do programa de Engenharia de Materiais, fará a relatoria
na reunião do mês de novembro. Informes da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. 1. Reabertura
do Coleta/Capes - Recoleta. Os programas que desejarem fazer alterações nos arquivos de 2017,
2018 e 2019 poderão submetê-las até o dia 30 de novembro por meio da Plataforma Sucupira. O
prazo para inserção das informações referentes ao ano de 2020 será até março de 2021. 2. Sobre o
pagamento das publicações de docentes, o Presidente informa que conseguiu estender o prazo da
utilização dos recursos junto à Capes e à Pró-Reitoria de Administração. Pretende incluir na pauta
de uma próxima reunião a revisão da resolução que trata das publicações, a fim de incluir a
possibilidade de financiamento dos trabalhos publicados em parceria com os egressos, uma vez
que a Capes avalia esse tipo de produção na Plataforma Sucupira. 3. Sobre a utilização de recursos
PROAP/Capes, a Pró-Reitoria está em contato com a Capes para verificar a possibilidade de
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extensão do prazo de empenho para permitir a melhor utilização do recurso. Foi realizado um
levantamento das atas de compras em aberto na Universidade, para identificar itens que possam
ser comprados ainda esse ano, como itens de laboratório, que serão repassados aos coordenadores
para manifestarem interesse. Ainda, está sendo estudada a viabilidade de parte do recurso ser usado
para compra de álcool em gel e equipamentos de proteção individual - EPI’s para uso nos
laboratórios de pesquisa. 4. O Presidente relata que participou de uma reunião na Capes sobre o
programa Capes PrInt, em que foi apresentado o sistema que será utilizado para fazer avaliações.
O referido sistema deve interagir com a Plataforma Sucupira e com o SCBA, mas ainda não se
sabem maiores detalhes sobre o seu funcionamento. 5. A Capes lançou um edital que estabelece a
possibilidade de colaboração entre as Fundações de Amparo à Pesquisa e a Capes com o objetivo
de estimular os programas nota 3, 4 e alguns nota 5 a se tornarem programas de excelência. O
Presidente ressalta que a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo – FAPESP informou que
não irá participar deste edital. Informes das Coordenações dos Programas. 1. Prof. Gilberto
Rodrigues, coordenador do programa de Relações Internacionais, informa que participou do
programa “UFABC para Todos” e deixa seu agradecimento à PROEC por ter viabilizado o evento.
Informa ainda que o programa realizou uma live de boas-vindas aos ingressantes para lhes
apresentar o projeto pedagógico. Ele sugere a possibilidade de credenciar professores
colaboradores que atuem apenas virtualmente, uma vez que os recursos remotos devem
permanecer nas atividades profissionais mesmo após a pandemia. O Presidente responde que está
verificando junto à Capes, por meio da Andifes, as possibilidades de expansão dos cursos de pósgraduação em meio às restrições orçamentárias, sendo que uma delas é a utilização de recursos
virtuais. 2. Prof. Vitor Schincariol, coordenador do programa de Ciências Humanas e Sociais,
relata o incidente ocorrido durante o seminário interno do programa no dia 13 de outubro, em que,
após a invasão da sala virtual, foram divulgados vídeos com cenas obscenas e de marchas nazistas,
ocasionando a perda de controle da sala pela organizadora do evento. Como providência, ressalta
que foi enviada uma nota pública à comunidade universitária e a coordenação do programa
pretende entrar em contato com a Reitoria para tentar identificar o responsável pelo ataque. O
Presidente responde que foi criado um grupo de ocorrência que está tomando medidas junto à
Procuradoria e à Polícia Federal. Ele também solicita a todos que entrem nas salas de reuniões
virtuais utilizando o e-mail institucional, para que seja possível fazer melhor controle dos
participantes. 3. Profa. Solange Locatelli, vice-coordenadora do programa de Ensino e História
das Ciências e da Matemática, pergunta se há cronograma de datas para divulgação de editais de
processo seletivo para o segundo quadrimestre de 2021. O presidente responde que deverá ser
divulgado em breve, assim que o calendário acadêmico for aprovado no ConsEPE. Não havendo
informes dos técnicos administrativos e dos discentes e nada mais havendo a declarar, Professor
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Charles 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.
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