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Ata nº 02/2015/CPG 
 
Ata da reunião da Comissão de Pós-Graduação (CPG), realizada às quatorze horas do dia nove de 1 

março de 2015, na sala R-312, no 3º andar – Torre 1 do bloco A. A reunião foi presidida pelo Pró-2 

Reitor de Pós-Graduação, prof. Gustavo Martini Dalpian, com o apoio do Pró-Reitor Adjunto de Pós-3 

Graduação, prof. Alexandre Kihara, e a presença dos seguintes membros: Adalberto Azevedo, 4 

Alysson Ferrari, André Fenili, Andrea Cardoso, Claudio Luis Penteado, Daniele de Araújo, Emery 5 

Lins, Fabio Ferreira, Fernando Giacomelli, Fernando Mattos, Gilberto Martins, Hugo Suffredini, 6 

João Kleinschmidt, Luiz Nunes, Marcella Milazzotto, Marcia Alvim, Raphael Camargo, Ronaldo 7 

Prati, Silvia Passarelli, Sonia Malmonge e Wendel Alves. Convidados/Visitantes: Vânia Trombini, 8 

Humberto Yoshimura e Gerson Mantovani, proponentes do curso de Engenharia de Materiais.  9 

Informes da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. 1. Boas vindas aos novos representantes discentes e 10 

TAs. O Presidente apresenta os novos representantes e os parabeniza pela eleição. 2. Visita da 11 

Coordenadora da Biblioteca. A Coordenadora da Biblioteca, Maria do Carmo Kersnowsky, foi 12 

convidada a participar da reunião do mês de abril para conversar com os membros da comissão a 13 

respeito da guarda das dissertações e teses. 3. Plataforma Sucupira. Para atender ao prazo de 14 

submissão dos dados da Plataforma Sucupira estipulado pela Capes, as coordenações deverão lançar 15 

as informações dos cursos até o dia doze de março de 2015. 4. Aquisição de equipamentos em 2015. 16 

Foi agendada uma reunião extraordinária no dia vinte e três de março de 2015 para definir os 17 

equipamentos que serão adquiridos em 2015. Informes dos TAs. A servidora Jussara Justi informa 18 

que a Universidade está implantando um novo sistema SIG – Sistemas Integrados de Gestão – e a 19 

previsão de seu funcionamento na pós-graduação é até o final deste ano. Pauta. 1. Aprovação da ata 20 

da I reunião ordinária da CPG de 2015. A ata é aprovada por todos os membros da comissão. 2. 21 

Referenda das Decisões do Presidente da CPG. A Comissão referenda as decisões do Presidente, que 22 

deverão ser publicadas no Boletim de Serviço da UFABC e ficarão disponíveis para consulta no site 23 

da PROPG. 3. Proposta do curso de pós-graduação em Engenharia de Materiais. O Presidente passa 24 

a palavra ao professor Ronaldo Prati, Coordenador do curso de Ciência da Computação, que 25 

apresenta a relatoria da proposta. Os membros fazem questionamentos acerca de uma possível 26 

sobreposição com o curso de Nanociências e Materiais Avançados. O Presidente passa a palavra ao 27 

convidado Gerson Mantovani que esclarece que a possível sobreposição não irá causar danos ao 28 

curso de Nanociências. Ele ainda afirma que o perfil do candidato ao curso de Engenharia de 29 

Materiais é diferente do de Nanociências, não devendo ter prejuízo para nenhum dos dois cursos. Os 30 

membros fazem mais alguns questionamentos e avaliam positivamente a proposta do curso, que será 31 

submetida à apreciação dos Conselhos Superiores. 4. Proposta de resolução ConsEPE que 32 

estabelece normas e procedimentos para a concessão de bolsa-auxílio a estudantes de pós-33 

graduação e a pesquisadores bolsistas de estudos pós-doutorais financiados com recursos próprios 34 

UFABC. O Presidente passa a palavra ao Chefe da Divisão Administrativa da PROPG, Kleber 35 

Ferreira, que faz a apresentação da proposta. Os membros sugerem alguns ajustes e solicitam a 36 

submissão desta última versão à pauta do ConsEPE. 5. Proposta de resolução CPG que regulamenta 37 

as normas e procedimentos para a concessão, renovação, cancelamento e extensão das bolsas de 38 

estudo de pós-graduação e de estudos pós-doutorais da UFABC. O Presidente passa a palavra ao 39 
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servidor Vinicius Saito, da Divisão Administrativa da PROPG, que faz a apresentação da proposta. 40 

Após discussões, fica definido que este item de pauta voltará a ser discutido na próxima reunião da 41 

CPG, no mês de abril. 6. Proposta de resolução CPG que regulamenta normas e procedimentos para 42 

a concessão de bolsa-auxílio a estudantes de pós-graduação e a pesquisadores bolsistas de estudos 43 

pós-doutorais financiados com recursos próprios UFABC e PROAP CAPES. O Presidente sugere 44 

retirar a proposta de resolução da pauta e incluí-la novamente na reunião do mês de abril, uma vez 45 

que ainda há tempo suficiente até a aprovação da resolução ConsEPE, que estabelece as normas para 46 

a concessão de bolsa-auxílio. Os membros acatam a sugestão do Presidente. 7. Proposta de 47 

resolução que regulamenta a relação de impessoalidade na pós-graduação. O Presidente passa a 48 

palavra à professora Marcella Milazzotto, Coordenadora do curso de Biotecnociência, que faz a 49 

relatoria da proposta. Os membros acatam as sugestões da relatora e aprovam a resolução. 8. 50 

Proposta de adesão ao Mestrado Profissional (em rede) para o Ensino de Filosofia (PROF-FILO). 51 

O Presidente passa a palavra à professora Patrícia Velasco, que apresenta o histórico e os objetivos 52 

da proposta de curso. Após discussões, os membros decidem que a proposta de adesão é adequada à 53 

pós-graduação da UFABC e solicitam seu encaminhamento aos Conselhos Superiores. Nada mais 54 

havendo a declarar, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Tálita R. D’Arruda, lavrei a 55 

presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes. 56 
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