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Ata da reunião da Comissão de Pós-Graduação (CPG), realizada às dezesseis horas do dia
primeiro de março de 2018, no auditório da pós-graduação, no 8º andar do bloco B. A reunião foi
presidida pelo Pró-Reitor Adjunto de Pós-Graduação, professor Wagner Carvalho, e contou com
a presença dos seguintes membros: Luiz Roberto Nunes, David Correa Martins Júnior, Vânia
Trombini Hernandes, Lúcia Helena Gomes Coelho, Janaína de Souza Garcia, Erik Gustavo Del
Conte, Ana Claudia Fava, Paris Yeros, Diogo Coutinho Soriano, Luciana Pereira, Carlos
Capovilla, Gustavo Muniz Dias, Luciana Zaterka, Vinícius Cifú Lopes, Jean-Jacques Bonvent,
Maria Teresa Carthery Goulart, Silvia Helena Passarelli, Vanessa Elias de Oliveira e Glaucia
Bambirra Silveira. Também estava presente o Professor Charles Morphy Dias dos Santos, como
convidado da Pró-Reitoria. Informes da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. 1. Nomeações PróReitor e Pró-Reitor Adjunto. Professor Wagner informa que deverá sair na próxima segundafeira sua nomeação como Pró-Reitor de Pós-Graduação e a do professor Charles Morphy Dias
dos Santos como Pró-Reitor Adjunto de Pós-Graduação. 2. Edital Capes de
Internacionalização. Sobre o edital Capes PrInt, o presidente informa que há duas frentes de
trabalho, uma voltada à formulação e estruturação do Plano Institucional de Internacionalização,
e uma segunda voltada à elaboração do projeto institucional de internacionalização a ser enviado
à Capes. Na sequência, passa a palavra ao professor Charles que agradece o retorno dos
coordenadores às solicitações enviadas durante o mês de janeiro. Relembra que a Capes realizou
mudanças substanciais no edital e que mesmo os programas já não mais contemplados no Edital
ProPG 01/2018 enviaram seus projetos para subsidiar a montagem do projeto geral de
internacionalização da UFABC; no total, foram recebidos trinta e um projetos. Diz entender que
as datas e prazos estabelecidos não foram favoráveis, entretanto, o cronograma enviado pela
Capes impossibilitou a ampliação dos prazos. Nesse sentido, agradece novamente o empenho de
todos. Informa que o Plano de Internacionalização já foi aprovado na Comissão de Relações
Internacionais e será encaminhado aos Conselhos Superiores. Informa também que o projeto está
em elaboração e pretende-se apresentar uma primeira versão na próxima reunião da CPG.
Professora Maria Teresa pede a palavra, explica que, devido a problemas internos da
coordenação, os projetos de NCG não foram encaminhados. Entende que a inclusão desses
projetos contribuiria muito para a proposta da UFABC e faz um apelo para que, embora fora do
prazo, sejam considerados. Professor Charles explica que por uma questão de transparência, um
dos critérios fortemente enfatizados pelo próprio edital Capes-PrInt, não é possível acolher a
solicitação. Enfatiza que todos os programas se organizaram e enviaram seus projetos, com
exceção justamente da Neurociência e de Energia. Ressalta aos coordenadores a importância de
seguir os ritos, lerem editais e se atentarem para os prazos. Como sugestão, recomenda que a
coordenação do PPG-NCG entre em contato com professores dos projetos que já foram aceitos, e
tentem uma inserção dentro de uma das grandes áreas elencadas. O presidente relembra aos
presentes que este assunto está na sessão de informes seria mais apropriado discutí-lo como
ponto de pauta da reunião da CPG. Lembra que há uma Comissão de Seleção do Edital da Capes
e que é esta comissão que decidirá a respeito do assunto. Reforça que dúvidas e questionamentos
devem ser encaminhados à Comissão, por meio do endereço eletrônico propg@ufabc.edu.br,
conforme previsto no edital ProPG 01/2018. Ressalta, ainda, que itens que merecem discussão
nesta Comissão devem ser incluídos na pauta, de modo a favorecer as discussões e
encaminhamentos da matéria. Informes das Coordenações. 1. Professor Vinícius entende que o

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

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
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

pedido da professora Teresa é legítimo e que o fórum de discussão é sim na CPG. Relembra que
por vezes foram feitos comentários e discussões durante a sessão de informes e que acabaram
não retornando à pauta, de modo que solicita que os assuntos elencados sejam, de fato, trazidos à
discussão. Além disso, entende que, por não haver ordem do dia e expediente, as discussões
devem sim ocorrer na sessão de informes. 2. Professora Ana Fava comenta sobre curso de
desenvolvimento econômico que será ministrado no PPG de Economia e que possui intersecção
com outros programas. Também fala sobre o Prêmio de Cerimônia Bancária de Inovação na Era
Digital ter sido atribuído a uma professora do Programa. 3. Professor Capovilla informa aos
presentes sobre o pedido de reconsideração da nota do PPG-EEL enviado à Capes. O parecer foi
favorável e a nota do programa subiu de três para quatro. Foi o único pedido aceito no comitê,
demonstrando que o programa está trabalhando e seguindo pelo caminho correto. 4. Professora
Janaína realiza uma série de falas, a saber: a) solicita que a questão do formato das capas das
teses e dissertações entre na pauta; b) solicita que sejam definidas regras e prazos para alunos de
mobilidade, citando o exemplo de uma aluna de seu programa; c) relembra a questão do
monitoramento dos egressos, reforça que não há apoio da universidade, que já se falou em
algumas ações, mas nada de efetivo foi realizado, sempre se atribuindo à implantação do sistema
possíveis soluções. Professor Charles fala que este assunto já está sendo pensando pela nova
gestão e que se pretende criar uma Coordenadoria de Acompanhamento de Avaliação dos
Programas com a intenção, justamente, de dar suporte aos coordenadores em questões como
essas. 5. Professora Luciana Zaterka solicita, em nome do PPG-FIL, se a Pró-Reitoria poderia
trazer à CPG os critérios de distribuição de bolsas. Professor Wagner informa que a Pró-Reitoria
pretende realizar uma política de destinação de bolsas com critérios claros, transparentes e
baseados na situação de cada programa. Ainda em relação à questão levantada pela Professora
Maria Teresa, informa que a Comissão de Seleção do Edital da Capes será convidada a participar
da próxima CPG, quando haverá discussão do tema em item de pauta. Pauta. 1. Aprovação da
ata da IX reunião ordinária da CPG de 2017. A ata é aprovada com sete abstenções. 2.
Referenda das decisões do Presidente da CPG. Professor Wagner fala sobre o processo para
eleição de representantes discentes e técnico-administrativos na CPG. São três vagas para cada
segmento. Entretanto, houve apenas uma chapa de discentes inscrita: Ana Maria de Moura
Cavalcanti, titular, e Roberto Gutierrez Beraldo, suplente; e duas de TAs: Fujiko Yoshimoto
Miura, titular, Leandro Amirati do Amaral, suplente; Vinícius Ikezu Saito, titular, e Fabio
Henrique Coutinho Capeleiro, suplente. Conforme previsto no item 4.6 do edital CPG nº01/2018
tais chapas estão automaticamente eleitas, sem a necessidade de realização eleições. 3.
Aprovação do calendário da CPG de 2018. São propostas as seguintes datas para as reuniões:
22/03, 12/04, 10/05, 14/06, 12/07, 09/08, 20/09, 11/10, 08/11 e 06/12. Acorda-se que a pauta
continuará sendo enviada com uma semana de antecedência da reunião e que sugestões de
inclusão na pauta deverão ser propostas pelos membros com, no mínimo, quinze dias de
antecedência da data da reunião, possibilitando assim que relatores sejam designados, caso haja
necessidade. O calendário é aprovado por unanimidade. 4. Acordo de Cotutela de Tese com a
Universidade de Rennes 1: Luciana Fernandes-Ciência e Tecnologia/Química. Professora
Janaína explica que o documento está redigido no padrão determinado pela Assessoria de
Relações Internacionais, já foi aprovado pela Universidade da França e não há pendências. Em
votação, o projeto é aprovado por unanimidade. 5. Proposta de alteração das normas, linhas
de pesquisa e disciplinas do Programa de Engenharia Mecânica. Prof. Luiz Nunes, relator da
matéria, informa tratar-se de uma série de propostas de alteração na estrutura geral do Programa,
de maneira a melhor adequá-lo às exigências da avaliação quadrienal da CAPES. Estas
alterações envolvem, a saber: a) alteração no processo seletivo, que passa a contemplar entrada
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por fluxo contínuo, além dos ingressos em períodos definidos, ao início dos quadrimestres
letivos; b) atualização de ementas, criação e cancelamento de disciplinas; c) eliminação de
exigência por disciplinas obrigatórias; d) revisão das Normas Internas do PPG-MEC, visando
adequá-las às alterações acima descritas, bem como estabelecer novas diretrizes para os
processos de seleção e ingresso de alunos, acompanhamento de atividades discentes e critérios
de credenciamento/recredenciamento docentes, entre outras questões. Ressalta que a
documentação encaminhada pela Coordenação do PPG-MEC foi submetida à avaliação
detalhada, tanto por parte desta relatoria, como também pela Coordenadoria Administrativa dos
Programas de Pós-Graduação da PROPG. Professor Wagner questiona sobre a ausência de
disciplinas obrigatórias e suas implicações na formação dos alunos. Tanto o relator quanto a
coordenação do programa relataram que as Normas preveem condições que limitam a escolha de
disciplinas, evitando prejuízos aos alunos. Pequenas pendências, eventualmente verificadas nos
documentos encaminhados, foram prontamente sanadas pela Coordenação, de maneira que o
relator entende que todas as alterações podem ser aprovadas, dando seu parecer favorável. Em
votação, as alterações das normas, linhas de pesquisa e disciplinas são aprovadas por
unanimidade. Nada mais havendo a declarar, o Presidente 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.

Wagner Alves Carvalho
Pró-Reitor de Pós-Graduação

