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Ata da reunião da Comissão de Pós-Graduação (CPG), realizada as quatorze horas e cinco minutos
do dia seis de julho de 2015, no auditório da pós-graduação, no 8º andar do bloco B. A reunião foi
presidida pelo Pró-Reitor de Pós-Graduação, prof. Gustavo Martini Dalpian, e a presença dos
seguintes membros: Docentes: Alysson Ferrari, Camila Dias, Charles Morphy dos Santos, Daniele de
Araújo, Fabio Furlan Ferreira, Fernando Giacomelli, Gilberto Martins, Hugo Suffredini, Janaina
Souza Garcia, João Gois, Luciana Pereira, Luis Scott, Luiz Nunes, Magno Meza, Marcelo Zanotello,
Mariana Rodrigues da Silveira, Raphael Camargo, Rodrigo Fresneda, Roseli Benassi, Rovilson
Mafalda, Silvia Passarelli, Sonia Malmonge e Wendel Alves. Discentes: Roberto Asano Junior,
Ricardo Drudi, Rian Lopes de Lima e Marieli de Almeida. Técnicos Administrativos: Lídia Lumi
Kawano. Convidados/Visitantes: Wagner Carvalho. Apresentação. O Presidente passa a palavra ao
prof. Wagner Carvalho, Coordenador do Doutorado Acadêmico Industrial (DAI). Ele apresenta a
situação atual do programa e transmite informações sobre o próximo processo seletivo. Atualmente,
o programa conta com 14 empresas e 68 docentes credenciados. No último processo seletivo houve
30 inscritos e, no momento, 9 alunos estão fazendo o curso. O objetivo para o futuro é receber 30
doutorandos por processo seletivo, sendo um processo por ano. Para isso, algumas medidas estão
sendo tomadas, dentre elas verificar quais áreas mais interessam as empresas e também aos docentes
credenciados no programa. Tais informações serão disponibilizadas no novo site, que está passando
por reformulações. Ao final da apresentação, os membros fazem alguns questionamentos e o
Presidente agradece ao prof. Wagner pela presença. Informes da Pró-Reitoria de Pós-Graduação.
1. Disponibilização do áudio das reuniões da CPG no site da PROPG. Está na pauta da reunião do
ConsUni uma proposta de resolução que estabelece que todas as gravações das reuniões de
comissões devem ser disponibilizadas nos respectivos sites. Se aprovada, a CPG deverá se adequar à
nova resolução. 2. Processos seletivos dos cursos de pós-graduação. Na semana passada foram
finalizadas as inscrições para os processos seletivos para ingresso no terceiro quadrimestre, tendo
havido um número bastante significativo de inscritos. 3. Pagamento de gratificação por
participação em bancas para convidados com pendências junto a Secretaria da Receita Federal.
Por conta do parecer PGFN/CJU 401, a UFABC só pode fazer pagamentos a quem estiver em dia
com a Receita Federal. Até o momento os membros de bancas negativados perante a Receita estavam
recebendo gratificação, mas, a partir de agora não poderão mais recebê-la. 4. Composição de bancas
apenas com membros internos e diminuição de créditos nos programas. Todas as novas normas
internas dos cursos devem passar pela revisão da PROPG, que é feita pela Divisão Acadêmica.
Quando as normas entram na pauta da CPG, compreende-se que todas as pendências foram sanadas.
Quanto à composição de bancas de defesa somente com membros internos, permitida pelo novo
Regimento da Pós-Graduação, o Presidente alerta que as coordenações podem usar esse recurso com
moderação, pois se a frequência de membros externos em bancas for muito baixa, a Capes pode
interpretar de forma negativa. Da mesma forma, está havendo uma tendência de diminuição de
créditos nos programas que também pode não ser bem vista pela Capes. 5. Greve dos servidores TAs.
É muito provável que a greve dos TAs continue no mês de julho. Na PROPG, os serviços essenciais
estão sendo mantidos conforme acordo estabelecido com o Comando de Greve e a Reitoria. 6.
Sistema Integrado de Gestão - SIG. A Universidade está comprando um novo sistema para substituir
o SIE, que foi desenvolvido pela UFRN. A PROPG está bem avançada na implementação desse novo
sistema, que é muito eficiente e irá facilitar o trabalho dos coordenadores dos cursos. Informes dos
Coordenadores dos Cursos. 1. Prof. Alysson Ferrari, Coordenador do Curso de Física, informa que
houve uma tentativa de fraude no processo seletivo, pois recebeu documentos falsos pelo correio
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eletrônico. Prof. João Paulo Gois, Coordenador do Curso de Ciência da Computação, pergunta como
proceder nesse caso. O Presidente responde que no momento da matrícula é verificada a veracidade
dos documentos. Sendo identificados como falsos, a matrícula não é realizada. Ele alerta que nesse
momento ainda é melhor aceitar os documentos eletrônicos do que burocratizar o sistema. 2. Prof.
Raphael Camargo, Coordenador do Curso de Neurociência e Cognição, pergunta se é possível manter
o e-mail dos egressos por pelo menos alguns anos, pois muitas vezes eles precisam receber
comunicações importantes de revistas científicas, por exemplo. Os membros concordam com a
sugestão do prof. Raphael e aprovam o encaminhamento de uma solicitação ao Comitê Estratégico
de Tecnologia da Informação e Comunicação (CETIC). 3. Profa. Roseli Benassi, Vice-Coordenadora
do curso de Ciência e Tecnologia Ambiental, solicita aos presentes que as discussões das normas
internas dos cursos de Ciência e Tecnologia Ambiental e Engenharia Biomédica sejam antecipadas,
pois precisará se ausentar da reunião. Todos aprovam a solicitação da profa. Roseli. Pauta. 1.
Aprovação da ata da V reunião ordinária da CPG de 2015. A ata é aprovada por todos os
membros da comissão. 2. Referenda das decisões do Presidente da CPG. A Comissão referenda as
decisões do Presidente, que deverão ser publicadas no Boletim de Serviço da UFABC e ficarão
disponíveis para consulta no site da PROPG. 3. Proposta de tabela de valores de referência para
bolsa-auxílio para discentes de pós-graduação. O servidor Kleber Ferreira, Chefe da Divisão
Administrativa, apresenta a proposta de valores. Profa. Silvia Passarelli, Coordenadora do Curso de
Planejamento e Gestão do Território, sugere aumentar os valores de diárias para a região norte e
nordeste. O representante discente Roberto Asano Junior sugere retirar o limite de valores das taxas
de inscrições em eventos. A proposta da profa. Silvia é aprovada com os seguintes valores: 1dia = R$
600,00 / 2 dias = R$ 800,00 / 3 dias = R$ 1000,00 / 4 dias = R$ 1200,00 / 5dias = R$ 1400,00. A
proposta do discente Roberto Asano é reprovada pela maioria dos presentes. 4. Avaliação das
normas internas do programa de Ciência e Tecnologia Ambiental. A proposta é aprovada por
todos, com alterações. 5. Avaliação das normas internas do programa de Engenharia Biomédica.
A proposta é aprovada por todos, com alterações. 6. Avaliação das normas internas do programa
de Engenharia Mecânica. A proposta é aprovada por todos. 7. Avaliação das normas internas do
programa de Ciência e Tecnologia/Química. A proposta é aprovada por todos, com alterações. 8.
Avaliação das normas internas do programa de Energia. A pedido do coordenador do curso, a
avaliação das normas é postergada para o mês de agosto, pois o relator não conseguiu concluir a
relatoria. 9. Avaliação das normas internas do programa de Nanociências e Materiais
Avançados. A proposta é aprovada por todos. Nada mais havendo a declarar, o Presidente 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.

Gustavo Martini Dalpian
Pró-Reitor de Pós-Graduação

