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Ata da reunião da Comissão de Pós-Graduação (CPG), realizada às quatorze horas e dez minutos do
dia sete de dezembro de 2015, no auditório da pós-graduação, no 8º andar do bloco B. A reunião foi
presidida pelo Pró-Reitor Adjunto de Pós-Graduação, professor Alexandre Kihara e contou com a
presença dos seguintes membros: Camila Nunes Dias; Charles Morphy dos Santos; Eduardo Subtil;
Fernando Luis da Silva; Fernando Giacomelli; Hugo Suffredini; João Paulo Gois; Juan Pablo Avila;
Jussara Justi; Lídia Lumi Kawano; Lúcia Helena Coelho; Luciana Pereira; Luis Paulo Scott; Raphael
Camargo; Rodrigo Fresneda; Silvia Passarelli; Sonia Malmonge e Wendel Andrade Alves.
Convidado: Guilherme Canuto da Silva. Informes da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. 1. Decreto
de limitação financeira nº8580/15. A Reitoria enviou um e-mail à comunidade acadêmica no dia
03/12/15, informando sobre decreto presidencial que proibia pagamentos a partir de 01/12/15. Tal
situação foi revertida na semana passada, por conta da revisão da meta fiscal pelo congresso. No caso
da pós-graduação, os gastos incluem o pagamento de bolsas de estudos. O Secretário de Ensino
Superior do Ministério da Educação assegurou à Reitoria que os recursos serão repassados à UFABC
no dia de hoje e é provável que o pagamento das bolsas seja efetuado até a próxima quarta-feira. 2.
Prêmio de Excelência Acadêmica de Pós-Graduação (PEAPG). A lista dos alunos premiados foi
divulgada no site da PROPG. O evento para a entrega dos certificados aos discentes será realizado no
dia 10 de dezembro de 2015, às 15h, no Bloco A do Campus Santo André. 3. Salas de defesas em
São Bernardo do Campo. O coordenador do Núcleo de Ciência, Tecnologia e Sociedade (NCTS),
professor Fernando Mattos, cedeu um auditório do bloco Delta para a realização de defesas de
dissertações e teses. A sala será compartilhada entre o NCTS e a pós-graduação. Para um momento
futuro, está sendo negociado um espaço de colóquios para a mesma finalidade. O Presidente
agradece a profa. Silvia Passarelli, Coordenadora do programa de Planejamento e Gestão do
Território, pela sugestão das salas. Informes dos Coordenadores dos Cursos. 1. Profa. Luciana
Pereira, Coordenadora do programa de Engenharia e Gestão da Inovação, acredita que está havendo
um conflito de interesses quanto ao Prêmio de Excelência Acadêmica, pois os Pró-Reitores de PósGraduação e Pesquisa foram contemplados com os prêmios. Professor Raphael Camargo,
Coordenador do programa de Neurociência e Cognição e membro da comissão julgadora do prêmio,
ressalta que os critérios de seleção foram muito objetivos e imparciais. Professora Silvia Passarelli,
que também fez parte da comissão julgadora, esclarece que os avaliadores não verificaram quem
eram os orientadores, apenas os discentes. Na opinião dela, os discentes não podem ser penalizados
por terem como orientadores docentes com cargo de direção. Ela esclarece que nenhum dirigente
participou das reuniões em que foram definidos os premiados. 2. Professor Rodrigo Fresneda,
Coordenador do programa de Matemática, comenta a respeito do fluxo de atribuição de créditos aos
docentes. Foi notado pelos Centros que os programas atribuem número de créditos diferentes aos
docentes em disciplinas que são comuns a todos, como o estágio docência. Ele sugere que haja uma
padronização de créditos. O Presidente solicita ao professor Fresneda que encaminhe uma proposta
para os membros discutirem e requeira formalmente a inclusão deste assunto na pauta da CPG.
Pauta. 1. Aprovação da ata da IX 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 criação de linha de pesquisa “Projeto
de Fabricação” da pós-graduação em Engenharia Mecânica. O Presidente passa a palavra ao
professor Guilherme Canuto da Silva, que faz a apresentação da proposta. Ele explica que a linha de
pesquisa pertencerá à área de concentração Mecânica dos Sólidos. Esta área já possui duas
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disciplinas e estão sendo sugeridas mais duas: “Tópicos Especiais e Projetos de Máquinas” e
“Análise de Falhas de Mecanismos e Danos”. Ele faz uma breve explicação dos projetos de pesquisa
pertencentes à área, bem como das parcerias colaborativas. O Presidente chama a atenção para o fato
do programa ter 3 áreas de concentração, sendo que o comum é ter uma ou no máximo duas. Os
membros fazem alguns questionamentos e aprovam a criação da referida linha de pesquisa. 4.
Proposta de calendário para as reuniões da CPG. A proposta é apresentada pelo Presidente
aprovada por todos os presentes. 5. Recurso do discente Pedro Sousa Lacerda contra o
desligamento do mestrado em Ciência da Computação. Professor João Gois, Coordenador do
programa, informa que o discente foi desligado porque reprovou em duas disciplinas. Também
informa que o discente argumentou que não foi reprovado por desempenho, porém, ele não
participou das aulas, não entregou os trabalhos e reprovou por faltas em uma das disciplinas. Além
disso, o orientador não tem mais interesse em orientá-lo. O Presidente comenta que pelo regimento
antigo o discente é desligado com 3 reprovações e, neste caso, ele poderia fazer a opção pelo
regimento que for mais favorável à situação dele. O coordenador argumenta que essa questão
comprova a displicência do discente, pois ele não está fazendo essa opção e, antes de ser reprovado,
ele poderia ter solicitado o trancamento das disciplinas. Os membros fazem algumas considerações e
por unanimidade votam a favor de manter o desligamento do aluno. 6. Guia de normalização de
trabalhos acadêmicos. A servidora Jussara Justi, da Coordenadoria Acadêmica, apresenta o guia de
normalização de trabalhos acadêmicos. Ela relata que os servidores da Biblioteca que elaboraram o
guia conseguiram adequá-lo às necessidades da pós-graduação, conforme discussão realizada na
última CPG. Com relação a separar as sugestões das normas, foi informado que todas as regras que
constam no guia fazem parte das normas da ABNT, IEEE ou Vancouver. Foi retirada a menção aos
centros na folha de rosto e foi inserida a obrigação de entregar os trabalhos em capa dura. A
servidora Jussara informa ainda que o guia será disponibilizado no site da PROPG. Os membros
concordam com as adequações e aprovam o guia por unanimidade. 7. Acordos de cotutela de tese
entre a UFABC e a Universidade de Nápoles Federico II. Discentes: Érika Cristina dos Santos e
Kelly Annes. Professor Fernando Giacomelli, Vice-Coordenador do programa de Biotecnociência,
informa que todos os trâmites foram realizados entre a Coordenadora do programa, profa. Marcella
Milazzotto, e a Assessoria de Relações Internacionais (ARI). O Presidente ressalta que a cotutela se
refere a discentes que têm interesse em ter dupla titulação. Do ponto de vista institucional, essa dupla
titulação é bem-vinda, pois proporciona a internacionalização do programa, e do ponto de vista
administrativo, todo o processo já foi acordado com a ARI. Os membros aprovam os acordos por
unanimidade. 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.

Alexandre H. Kihara
Pró-Reitor Adjunto de Pós-Graduação

