
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 

 

Ata nº 03/2017/CPG 

 

Ata da reunião da Comissão de Pós-Graduação (CPG), realizada às quatorze horas do dia oito de 1 

junho de 2017, no auditório da pós-graduação, no 8º andar do bloco B. A reunião foi presidida 2 

pelo Pró-Reitor de Pós-Graduação, professor Alexandre Kihara, e contou  com a presença do 3 

Pró-Reitor Adjunto, Professor Wagner Alves Carvalho, e também dos seguintes membros: 4 

Danieli Ribeiro de Araújo, Fernando Carlos Giaccomelli, Humberto N. Yoshimura, Eduardo 5 

Lucas Subtil, Maria Gabriela Marinho, Ana Claudia Polato e Fava, Paulo Henrique de Mello 6 

Santana, Sônia Maria Malmonge, Luis Paulo Scott, Luciana Pereira, Thales Sousa, Magno 7 

Enrique Mendoza Meza, Marcello Zanotello, Vinícius Cifú Lopes, Iseli Lourenço Nantes, Maria 8 

Teresa Carthery Goulart, Silvia Helena Passarelli, Patrícia Velasco, Cláudio Nogueira de 9 

Meneses, Bruno de Paula Rocha, Gustavo Muniz Dias, Sinuê Dayan Barbero Lodovici, Diogo 10 

Ramos, Glaucia Ferreira, Geovane Sousa, Jussara Aparecida Justi, Lidia Lumi Kawano, Kleber 11 

Ferreira, Patrícia Guilhermitti Pereira e Ronny Mattos. Convidados: Fábio Neves Margarido e 12 

Paulo Victor Fernandes da Silva. Informes da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. 1. Auxílios.  13 

Professor Kihara lembra aos presentes que a Seção de Auxílios esteve aberta para o recebimento 14 

de solicitações e neste momento faz-se necessário que os coordenadores avaliem os pedidos. 2. 15 

Flexibilização do horário das disciplinas. Professor Kihara comenta que  grande parte das 16 

disciplinas da pós-graduação são ofertadas no período da tarde e solicita que as coordenações 17 

verifiquem a possibilidade de ofertá-las, também, nos períodos de manhã e noite, e sugere que os 18 

alunos sejam consultados a este respeito. 3. Resolução sobre disciplinas e atribuições didáticas.  19 

Professor Kihara comenta sobre uma demanda dos Diretores de Centros sobre o planejamento 20 

anual de disciplinas (horários, docentes responsáveis etc) que está em discussão e será enviado 21 

para os Conselhos Superiores.  4. Portaria da PROPG que trata das exigências e documentos 22 

para ingresso de discentes regulares e Portaria da PROPG que estabelece normas para 23 
admissão de aluno especial em disciplinas de pós-graduação. A servidora Jussara Justi explica 24 

aos presentes que a edição de tais portarias visa revisar o documento anterior e separar as regras 25 

para alunos regulares e especiais, bem como simplificar e reduzir a quantidade de documentos 26 

solicitados. 5.Proposta de Resolução que estabelece normas para admissão de aluno especial 27 

em disciplinas de pós-graduação da UFABC.  Professor Kihara ressalta que a intenção com a 28 

edição desta resolução e da portaria sobre alunos especiais mencionada no item anterior é tornar 29 

a resolução mais simplificada e incluir na portaria procedimentos administrativos. Professor 30 

Sinuê observa a impossibilidade dos alunos do PROFMAT poderem cursar disciplinas de outros 31 

programas como alunos especiais, uma vez que as disciplinas dos mestrados profissionais são 32 

semestrais e as dos demais programas, quadrimestrais, e solicita alteração na redação da 33 

resolução. Dessa forma, o documento é aprovado com abertura para alunos especiais dos 34 

mestrados e doutorados profissionais. 6. Portaria da PROP que trata da implementação do 35 

conceito D – Aproveitamento mínimo satisfatório, da extinção do conceito J – Incompleto 36 
Justificado e alteração do conceito R – Reprovado para F - Reprovado. Conforme explicado na 37 

sessão de março da CPG, o novo sistema informatizado da UFABC, SIGAA, não aceita conceito 38 

nulo. Dessa forma, não será mais possível a utilização do conceito J. Pensou-se como alternativa 39 

a utilização do conceito D; assim os professores teriam o período de um quadrimestre para lançar 40 

os conceitos A, B, C ou F, em substituição ao D. Esta ideia não é bem aceita pelas coordenações.  41 

Entende-se a necessidade de pensar numa alternativa e alterar a redação da portaria. 7. Edital 42 

CGUB Be-a. Pró-Reitor Adjunto, Professor Wagner lembra as coordenações sobre . Informes 43 

dos Coordenadores dos Programas. 1. Professor Giacomelli menciona o término do mandato 44 
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da professora Marcela Milazzotto no ConsEPE, como representante da CPG, e sinaliza a 45 

necessidade de indicação de um novo representante. Professor Kihara pede que os professores se 46 

articulem, a fim de indicarem novos representantes. 2. Professora Gabriela fala sobre o mandado 47 

de segurança impetrado contra a UFABC, em que candidato a uma vaga na pós-graduação, em 48 

CHS, solicitava o envio de todas as provas de processos seletivos ocorridos em anos anteriores. 49 

Informa que o juiz considerou inoportuna a solicitação e não houve necessidade de prestar todas 50 

as informações solicitadas. 3. Professora Silvia pede esclarecimentos a respeito da CI 51 

nº008/2017/SG, sobre análise preliminar para reconhecimento de diplomas estrangeiros, 52 

encaminhada aos coordenadores. Tálita esclarece que se trata de procedimento de pré-avaliação 53 

decorrente de Portaria do MEC. 4. Professora Luciana fala sobe a experiência positiva da 54 

Inovação com a internacionalização, com aulas ministradas em língua inglesa e outras ações. 55 

Propõe uma reflexão sobre a questão da internacionalização; entende que a UFABC será 56 

internacional quando receber pessoas de outros países e exportar seu conhecimento.  Ainda sobre 57 

o assunto em pauta, professor Wagner ressalta que as páginas na internet dos programas de pós-58 

graduação são, majoritariamente, em língua portuguesa, e que páginas em inglês e espanhol 59 

favoreceriam muito a vinda de alunos estrangeiros. O Pró-Reitor Adjunto diz saber das 60 

dificuldades dos programas para realizarem este trabalho, inclusive da falta de servidores 61 

técnico-administrativos, mas reforça a importância de fazê-lo. 5. Professor Scott informa estarem 62 

abertas, até 23, de maio inscrições para Programa de Bolsas para Pesquisa Capes/Humboldt em 63 

que serão ofertadas bolsas de pós-doutorado e para pesquisadores experimentes. Em relação ao 64 

item discutido anteriormente, menciona que o Programa de Engenharia da Informação foi o 65 

primeiro programa a utilizar novo layout de página, importando informações do SIGAA, e se 66 

coloca à disposição para auxiliar os demais programas.  Informes dos Discentes.  Diogo traz 67 

algumas solicitações dos discentes. A primeira delas trata-se da disponibilização de uma 68 

impressora aos alunos. Professor Wagner esclarece que este tema foi abordado na última reunião 69 

de dirigentes. Realizou-se um estudo sobre o uso de fotocopiadoras na Universidade e constatou-70 

se que há um custo muito elevado. Na reunião houve solicitação de uma impressora para os 71 

alunos, mas esta possibilidade fora descartada imediatamente. Inclusive mencionou-se que fortes 72 

restrições passariam a vigorar em breve. Professor Scott sugere que os laboratórios atendam a 73 

esta demanda, com a aquisição de equipamentos e suprimentos com verbas de projetos, dentro de 74 

grupos de pesquisa. Com a palavra, professora Iseli lembra aos presentes da questão da 75 

sustentabilidade, em que cada vez mais é necessário poupar recursos naturais e sugere a 76 

utilização de equipamentos como tabletes. Diogo ressalta que a impressão de documentos se faz 77 

necessária entre muitos discentes e reforça a relevância da solicitação. Na sequência, fala da 78 

importância de criação de uma área de estudo, para proporcionar interação e discussões entre os 79 

alunos dos diversos programas. Frisa que os locais de estudo disponíveis atualmente são, em sua 80 

maioria, salas de informática, com baias que impossibilitam uma interação satisfatória. O 81 

Presidente corrobora a solicitação de Diogo e afirma que será realizada uma reunião com Kléber 82 

Ferreira, chefe da Divisão Administrativa da PROPG, para tratar desta demanda. Por fim, faz 83 

alguns questionamentos sobre o Programa de Assistência ao Docente - PRAD. Professor Kihara 84 

explica que o programa sofreu alterações, para beneficiar aos alunos, e passou a chamar-se 85 

Programa de Assistência ao Ensino – PRAE. Esclarece que houve dispensa de todos os discentes 86 

que deveriam participar do programa no 1º quadrimestre de 2017 e que não haverá prejuízo a 87 

eles. A fim de se esclarecer mais dúvidas trazidas pelo representante discente, professor Kihara 88 

sugere que seja feita uma reunião entre eles, para que Diogo leve todas as suas questões.  Pauta. 89 

1. Aprovação da ata da I reunião ordinária da CPG de 2017. A ata é aprovada com inclusão 90 

de solicitação da professora Janaína. 2. Referenda das decisões do Presidente da CPG. A 91 
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Comissão referenda as decisões do Presidente, que deverão ser publicadas no Boletim de Serviço 92 

da UFABC e ficarão disponíveis para consulta no site da PROPG. 3. Acordo de cotutela de tese 93 

do programa de Biotecnociência. Discente: Aline Forgatti Hell. Professor Giacomelli, relator 94 

da matéria, informa que, à semelhança da PROPG, o PPG-BTC também incentiva o double 95 

degree e ressalta que ações de cotutela são vistas com muitos bons olhos. Giacomelli comunica 96 

que a aluna entrou em contato com a coordenação e vários pontos foram ajustados. Informa 97 

ainda que a coordenação deferiu o pedido de prorrogação do tempo de titulação da aluna, a fim 98 

de que a permanência na universidade estrangeira fosse possível. Com a palavra, professor 99 

Kihara elucida que todos os acordos de cotutela da pós-graduação devem ser avaliados pela 100 

CPG, antes de seguirem à Reitoria. Trata-se de um procedimento padrão. Em votação, o acordo 101 

de cotutela é aprovado por unanimidade.  Nada mais havendo a declarar, o Presidente deu por 102 

encerrada a reunião, da qual eu, Juliana Dias de Almeida Martinez, lavrei a presente ata, que foi 103 

lida e aprovada por todos os presentes.            104 

 

 

Alexandre Hiroaki Kihara 

Pró-Reitor de Pós-Graduação

 

 

 

 


