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ATA Nº 07/2019/CPG 
 
Ata da reunião da Comissão de Pós-Graduação (CPG), realizada às quatorze horas do dia oito de 1 
agosto de dois mil e dezenove, no Auditório da pós-graduação, no oitavo andar do Bloco B. A 2 
reunião foi presidida pelo Pró-Reitor de Pós-Graduação, Professor Charles Morphy Dias dos Santos,  3 
e contou com a presença do Pró-Reitor Adjunto, João Paulo Gois, e dos seguintes membros: 4 
Marcella Pecora Milazzotto, David Correa Martins Júnior, Humberto Naoyuki Yoshimura, Lúcia 5 
Helena Gomes Coelho, Arlene Martinez Ricoldi, Ramon Vicente Garcia Fernandez, Paris Yeros, 6 
Patrícia Teixeira Leite Asano, Rômulo Gonçalves Lins, Vanderli Correa Pietro, Gustavo Muniz Dias, 7 
Maria Teresa Carthery Goulart, Sandra Irene Momm Schult, Paulo Tadeu da Silva, Gilberto 8 
Rodrigues, Luciano Puzer, Fernando Heering Bartoloni, Diego Paolo Ferruzzo Correa, Solange 9 
Wagner Locatelli,  Matteo Raschietti, Kleber Ferreira, Vinícius Ikezu Saito e Ricardo Suyama, 10 
representando o programa de Engenharia da Informação. Informes da Pró-Reitoria de Pós-11 
Graduação. 1. Edital Be_a_Doc. O Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras – GCUB  12 
lançou novamente o edital Be_a_Doc, com o objetivo de ofertar vagas de doutorado e de 13 
pesquisa a estudantes europeus nos programas de pós-graduação das Universidades associadas 14 
ao GCUB. A UFABC irá aderir ao programa, no entanto, é necessário definir quais cursos irão 15 
aceitar receber esses estudantes e quantas vagas serão disponibilizadas. Nesse sentido, será 16 
enviado e-mail, com o número de vagas ofertadas por cada curso em 2017, para que os 17 
coordenadores se manifestem quanto à adesão e ao número de vagas. A servidora Tálita lembra 18 
que os possíveis candidatos serão analisados e aprovados pela coordenação antes de virem. 19 
Esclarece ainda que não há comprometimento de recursos financeiros por parte dos cursos. 2. 20 
Bolsas de doutorado em áreas estratégicas CNPq. O Presidente fala sobre a adesão ao edital do 21 
CNPq para formação de doutores em áreas estratégicas. Seriam disponibilizadas até 10 bolsas de 22 
doutorado para os três programas mais bem avaliados dentro da instituição, no caso da UFABC, 23 
Química, Física e Nanociências. Em visita realizada na semana anterior, para lançamento do 24 
Mestrado Acadêmico para Inovação, o Presidente do CNPq informou que esses editais ainda 25 
estão suspensos, aguardando complementação financeira para serem liberados. 3. Visita do 26 
professor Stephan Hollensteiner. O diretor do Escritório para a América Latina da 27 
Universitätsallianz Ruhr, da Alemanha, doutor Stephan Hollensteiner, é membro do comitê 28 
gestor do nosso Projeto Institucional de Internacionalização (PrInt) e visitará a UFABC entre os 29 
dias 26 e 29 de agosto, para falar sobre possibilidades de colaboração Brasil-Alemanha e 30 
políticas de internacionalização.  Na próxima semana será enviada programação a todos. Pauta. 31 
1. Aprovação da ata da VI reunião ordinária da CPG de 2019. A ata é aprovada com 5 32 
abstenções. 2. Referenda das decisões do Presidente da CPG. A Comissão referenda as 33 
decisões do Presidente, que serão publicadas no Boletim de Serviço da UFABC e ficarão 34 
disponíveis para consulta no site da PROPG. 3. Revisão das Normas do Programa de 35 
Biotecnociência.  Professora Marcella apresenta as alterações propostas. Algumas sugestões são 36 
realizadas, para melhora do texto. Em votação, a revisão é aprovada por unanimidade. 4. 37 
Revisão das Normas do Programa de Pós-Graduação em Energia. Professora Patrícia Leite 38 
apresenta a proposta de revisão das normas do programa. O item retornará à próxima reunião da 39 
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CPG e será relatado pelo professor Rômulo.  5. Entrega da versão impressa das dissertações e 40 
teses.  Professor Charles informa que não há na Biblioteca espaço para armazenar as versões 41 
físicas das teses e dissertações, entretanto, elas continuam disponíveis para consulta, sendo 42 
necessário solicitar no balcão. A Pró-Reitoria pensa na possiblidade de não haver mais a 43 
obrigatoriedade da entrega das versões impressas e traz o assunto à CPG, para discussão. A ideia 44 
é debater o tema nesta reunião, para que na próxima seja apresentada uma proposta de resolução. 45 
Segue-se discussão em que os coordenadores elencam pontos positivos e negativos sobre a 46 
medida, bem como refletem sobre possíveis desdobramentos da decisão. Algumas questões são 47 
levantadas, como segurança dos dados, racionalidade no uso dos espaços, forma em que os 48 
arquivos digitais seriam entregues e até a possibilidade de se pensar em dissertações e teses em 49 
formato de artigos científicos. De forma geral, os membros concordam com a possibilidade de 50 
extinguir a obrigatoriedade da versão impressa, desde que seja facultativo às coordenações 51 
deliberar a respeito. Nada mais havendo a declarar, Professor Charles deu por encerrada a 52 
reunião, da qual eu Juliana Dias de Almeida Martinez, lavrei a presente ata, que foi lida e 53 
aprovada por todos os presentes. 54 
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