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Ata nº 011/2014/CPG 
 

Ata da reunião da Comissão de Pós-Graduação (CPG), realizada às quatorze horas e cinco 1 

minutos do dia oito de dezembro de 2014, no auditório da pós-graduação, no 8º andar do bloco 2 

B. A reunião foi presidida pelo Pró-Reitor de Pós-Graduação, prof. Gustavo Martini Dalpian, 3 

com a presença dos seguintes membros: Adalberto M. Azevedo, Alfeu Sguarezi Filho, Alysson 4 

F. Ferari, Camila Caldeira Nunes Dias, Emery Correia Lins, Gilberto Martins, Hugo Barbosa 5 

Suffredini, Luiz Roberto Nunes, Luis Scott, Raphael Y. Camargo, Ronaldo C. Prati, Roseli 6 

Frederigi Benassi e Wendel Andrade Alves. Convidados/Visitantes: Luiz de Siqueira Martins 7 

Filho, representando o curso de Engenharia Mecânica e Maurício Lima, representando o curso de 8 

Matemática. Dando início a reunião, o Presidente passa a palavra ao Assessor de Relações 9 

Internacionais, prof. Carlos Kamienski, que apresenta as ações de internacionalização da 10 

Universidade. Os membros fazem seus questionamentos e, ao final, o Presidente agradece ao 11 

prof. Carlos Kamienski pela presença. Informes da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. 1. 12 

Reunião com prof. Brito Cruz, Diretor Científico da FAPESP. O Presidente relata que, conforme 13 

solicitação dos coordenadores dos cursos participou de uma reunião com o prof. Brito Cruz, na 14 

qual foi pautada a dificuldade de aprovação de bolsas de estudo e o valor limite para a compra de 15 

equipamentos. Comenta que, segundo o prof. Brito, terá prioridade de recebimento de bolsa o 16 

discente que não tiver nenhuma reprovação em disciplinas. Nesse caso, como a especificidade da 17 

UFABC em relação aos bacharelados interdisciplinares não será considerada, sugere-se ao 18 

docente que ao submeter o projeto, explique a reprovação em disciplina e argumente em favor do 19 

discente. O Presidente também informa que o valor limite para a compra de equipamentos deve 20 

ser o mesmo estabelecido em anos anteriores. Ele acrescenta que a UFABC possui seis projetos 21 

vigentes de Jovens Pesquisadores e, daqui em diante, o financiamento será aprovado apenas para 22 

aqueles que tiverem uma experiência importante no exterior. 2. Pró-Equipamentos 2014. O 23 

Presidente informa que não foi possível comprar todos os equipamentos que estavam na lista de 24 

aquisições, sendo que os recursos não utilizados foram devolvidos à Capes. Para evitar uma nova 25 

devolução de recursos em 2015, o processo de compras será antecipado para o mês de fevereiro. 26 

Por conta disso, solicita aos coordenadores que definam com antecedência os equipamentos que 27 

gostariam de comprar no próximo ano. 3. Portaria PROAP/CAPES nº 156 de 2014. Informa que 28 

a portaria que aprova o novo regulamento do Programa de Apoio à Pós-Graduação (PROAP). 4. 29 

XI Sessão Ordinária do ConsEPE de 2014. Relata que no dia 09 de dezembro de 2014 serão 30 

discutidos na ordem do dia do ConsEPE o novo Regimento da Pós-Graduação e a resolução que 31 

outorga à CPG a definição dos critérios de concessão de bolsa de estudos. 5. Recebimento das 32 

Versões Impressas das Teses e Dissertações. Informa que a Pró-Reitoria teve uma reunião com a 33 

Chefia da Biblioteca a respeito do recebimento das teses e dissertações, conforme deliberado 34 

pela CPG do dia 17 de novembro de 2014. Nesta reunião, acordou-se que a Biblioteca irá 35 

armazenar as dissertações e teses em papel e, por conta disso, será necessário estabelecer uma 36 
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formatação padrão para que os trabalhos fiquem disponíveis para consulta. Ele acrescenta que no 37 

mês de fevereiro de 2015 o assunto retornará à pauta da reunião. 6. Eleições para Representantes 38 

Discentes da CPG. O Presidente discorre que o edital será lançado no início de fevereiro de 2015 39 

e, de acordo com o novo regimento, os discentes assim como os servidores técnico-admistrativos 40 

terão direito a três vagas na Comissão. Informes dos coordenadores dos cursos. Prof. Maurício 41 

Lima, representante do curso de Matemática, faz um questionamento a respeito da resolução 42 

sobre as bolsas de estudo, que vincula o recebimento da bolsa UFABC à participação no 43 

programa de assistência ao docente pelo período de dois quadrimestres ao ano. Ele explica que 44 

no curso de Matemática os discentes devem cursar seis disciplinas no primeiro ano e a 45 

participação nesse programa poderá sobrecarregá-los.  O Presidente menciona que ainda não 46 

seria possível deliberar sobre esse assunto porque a referida resolução ainda seria discutida pelo 47 

ConsEPE. Ele argumenta que é o docente responsável pela disciplina quem irá definir as 48 

atividades do assistente, que poderá se dedicar às aulas por no máximo dez horas semanais. Ele 49 

também comenta que tem consciência das particularidades dos cursos e caso a experiência dos 50 

discentes se mostre negativa, o Programa de Assistência ao Docente poderá sofrer ajustes. 51 

Pauta. 1. Aprovação da ata da X reunião ordinária da CPG de 2014. A ata é aprovada por todos 52 

os membros da comissão. 2 e 3. São referendadas as decisões do Presidente da CPG e as 53 

decisões das Coordenações dos Cursos. 4. Proposta de Calendário das Reuniões da CPG em 54 

2015. O Presidente apresenta a proposta de calendário, que é aprovada por todos os membros. 5. 55 

Credenciamento da disciplina “Empreendedorismo, Gestão da Inovação e Propriedade 56 

Intelectual”. O Presidente ressalta que a profa. Anapatricia Vilha, Coordenadora da Agência de 57 

Inovação, irá ministrar a referida disciplina no segundo quadrimestre de 2015. Ele informa que 58 

os programas poderão optar pelo cadastro da disciplina, porém, mesmo que a coordenação não 59 

realize o cadastro, os discentes poderão se inscrever por meio de outros cursos já que será uma 60 

única turma de 30 discentes. Nada mais havendo a declarar, o Presidente deu por encerrada a 61 

reunião, da qual eu, Tálita R. D’Arruda, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos 62 

os presentes. 63 

 

 

Gustavo Martini Dalpian 

Pró-Reitor de Pós-Graduação

 


