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Ata da reunião da Comissão de Pós-Graduação (CPG), realizada às quatorze horas do dia nove
de agosto de 2018, no auditório da pós-graduação, no 8º andar do Bloco B. A reunião foi
presidida pelo Pró-Reitor de Pós-Graduação, Professor Charles Morphy Dias dos Santos, e
contou com a presença do Pró-Reitor Adjunto de Pós-Graduação, Professor João Paulo Gois, e
dos seguintes membros: Sérgio Daishi Sasaki, Fernando Carlos Giacomelli, Humberto Naoyuki
Yoshimura, Vitor Eduardo Schincariol, Alfeu Joãozinho Sguarezi Filho,Patrícia Teixeira Leite
Asano, Luiz Henrique Bonani do Nascimento, Luciana Pereira, Carlos Eduardo Capovilla,
Marcello Zanotello, Gustavo Muniz Dias, Luciana Zaterka, Laura Paulucci Marinho, Maria
Teresa Carthery Goulart, Silvia Helena F. Passarelli, Vanessa Elias de Oliveira, Sinuê Dayan
Barbero Lodovici, Paulo Tadeu da Silva, Leandro Reverberi Tambosi, Fernando Heering
Bartoloni, Bruno de Paula Rocha, Maria Caramez Carlotto, Marcos de Abreu Avila, Marcus
Antônio Mendonça Marrocos, Flávia da Fonseca Feitoza, Anna Maria de Moura Cavalcanti,
Leandro Amirati do Amaral e Fábio Henrique Coutinho Capeleiro. Convidada: Lumi Kawano.
Informes da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. 1. Divulgação Científica. Professor Charles fala
sobre blog criado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura para realizar divulgação científica, que
pode ser acessado pelo link: http://proec.ufabc.edu.br/ufabcdivulgaciencia/. 2. Capes PrInt. O
presidente informa o atraso na divulgação dos resultados do Edital. 3. Bolsas. Professor Charles
informa que, após estudo e levantamento realizado junto às coordenações, houve um aumento de
10% no valor solicitado pela PROPG para o orçamento de 2019 (em relação ao orçamento de
2018). Foram considerados os pedidos de doutorados dos programas já existentes e pedidos de
novos cursos. 4. MEC/Capes. O presidente fala sobre a possibilidade de cortes no orçamento do
Ministério da Educação e Capes e possíveis impactos na pós-graduação. Informes das
Coordenações dos Cursos. 1. Professora Luciana Pereira fala sobre a falta de definição clara
sobre o que são considerados periódicos predatórios. Ter esta clareza é muito importante para o
curso de Inovação, pois o programa está estabelecendo suas regras de credenciamento e alocação
de recursos. Acrescenta que, em consulta à Capes, houve indicativo de que a instituição é
responsável por julgar tal mérito. Professor Charles fala sobre a possibilidade de a PROPG
organizar, ainda este ano, um workshop em que seja discutida a questão dos periódicos tidos
como predatórios e também a mercantilização da ciência. Essa discussão conjunta certamente
será importante para o estabelecimento de critérios mais objetivos para identificação de
periódicos e conferências sem política editorial efetiva - ou que não coadunam com nossos
princípios acadêmicos institucionais. 2. Professor Marcelo Zanotello fala sobre o II Simpósio da
Pós-Graduação em Ensino e História das Ciências e Matemática, a ser realizado no dia 27 de
agosto, no Campus Santo André, e convida os presentes a divulgarem e participarem do evento.
3. Professora Luciana Zaterka fala sobre a questão das salas de defesa no Campus São Bernardo
do Campo, solicitando atenção especial para esta questão, frisando a necessidade de adequação
para acesso remoto. Pauta. 1. Aprovação da ata da VI reunião ordinária da CPG de 2018. A
ata é aprovada com seis abstenções. 2. Referenda das decisões do Presidente da CPG. A
Comissão referenda as decisões do Presidente, que serão publicadas no Boletim de Serviço da
UFABC e ficarão disponíveis para consulta no site da PROPG. 3. Decisão ad referendum do
Convênio firmado entre a Universidade Federal do ABC e o CNPq para o Mestrado
Acadêmico para Inovação (MAI). A Comissão de Pós-Graduação aprova a decisão de firmar o
convênio entre a UFABC e o CNPq para o MAI, por entender que será benéfico para a
instituição. 4. Recurso do aluno Leonel de Miranda Sampaio, do doutorado em
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Planejamento e Gestão do Território, por ter excedido o prazo para realizar exame de
qualificação. Professor Charles informa ter recebido os documentos enviados pela coordenação
do PGT, solicitando prorrogação de prazo. Explica que, à semelhança do ocorrido na última
reunião, sua sugestão é pela aprovação do pedido. Professora Silvia complementa a fala do
presidente, esclarecendo que o discente é também servidor da UFABC e que se envolveu
bastante com o novo cargo, Pró-Reitor Adjunto da Pró-Reitoria de Planejamento e
Desenvolvimento Institucional, mas que a defesa ocorrerá dentro do prazo, conforme
cronograma enviado. Em votação, o recurso é aprovado por unanimidade. 5. Proposta de
inclusão da língua espanhola no artigo 2º da resolução CPG nº 01, de 12 de agosto de 2008,
que regulamenta a utilização de língua estrangeira para atividades didáticas e redação de
dissertações de mestrado, teses de doutorado, exames e provas em geral dos cursos de pósgraduação Professor Charles informa que a Capes foi consultada a respeito da utilização da
língua espanhola e sinalizou que a universidade tem autonomia para decidir a respeito.
Professoras Silvia e Flávia explicam a importância da utilização da língua espanhola, citando o
grande número de alunos latino-americanos, a possibilidade destes discentes publicarem na
referida língua, a publicidade que seria dada à Universidade, tratando-se, portanto, de uma ação
de internacionalização. Os membros realizam um breve debate, dúvidas são esclarecidas, alguns
coordenadores demonstram a importância do emprego da língua espanhola em suas áreas. Outros
demonstram sua preocupação com a questão da correção linguística, uma vez que nem todos os
professores possuem fluência em espanhol. A este respeito, professor Charles esclarece que no
plano de internacionalização da Universidade há a diretriz de implementação, dentro da
Assessoria de Relações Internacionais, de trabalhos de tradução, que ajudariam nesta questão. De
forma geral, os membros concordam com a possibilidade de utilização da língua espanhola,
cabendo a cada coordenação de curso avaliar e autorizar. Nesse sentido, a proposta de
encaminhamento da mesa, aprovada pela CPG, é que na próxima reunião a PROPG traga uma
sugestão de texto de alteração da resolução, para apreciação e deliberação da Comissão. 6.
Pagamento de anuidades a associações de pesquisa e pós-graduação. Professora Silvia
informa ter trazido o assunto à CPG, pois entende que é de grande relevância para alguns
programas. Enfatiza a importância da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em
Planejamento Urbano e Regional – ANPUR, para o PGT, pois é uma forma de estimular a
pesquisa dos alunos, bem como de manter contato com outros programas de pós-graduação na
mesma área de concentração. Professor Charles esclarece que não há recursos disponíveis para
pagar anuidades de associações para todos os programas, ressaltando que o cerne da discussão
não é a importância das associações, mas sim a questão orçamentária. A ideia é identificar o
interesse dos cursos de pós-graduação, estabelecendo-se uma divisão equânime, e também
pensar de onde irá sair este recurso, uma vez que todo o orçamento já está comprometido. Na
sequência, Professora Luciana Zaterka se mostra muito preocupada com a possibilidade de não
pagamento da anuidade da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia – ANPOF.
Enfatiza a importância, para o programa de Filosofia, de estar vinculado a esta associação, uma
vez que reúne, em seus encontros, pesquisadores e discentes de todo o país, sendo considerado o
maior encontro de filosofia do mundo. Além disso, seus grupos de trabalho representam os
principais expoentes de pesquisa no Brasil. Professora Vanessa também fala sobre a Associação
Nacional e Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais – ANPOCS. Ressalta que seus
encontros anuais são o principal espaço de interação entre os pesquisadores da área, de modo que
a presença de professores do PPU e também de outros cursos, como CHS e EPM, é essencial
para a visibilidade dos programas, as troca de ideias e construção de parcerias. Os professores
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Vitor e Maria Carlotto corroboram a fala da professora Vanessa. Segue-se discussão, em que
dúvidas são esclarecidas. A fim de realizar um levantamento preciso do interesse dos programas,
o presidente informa que será enviado e-mail aos coordenadores solicitando que manifestem o
interesse em destinarem recursos para o pagamento de anuidades de associações, indicando o
nome da associação, valor da anuidade, data de vencimento do pagamento e importância para o
PPG. Esta mensagem deverá ser respondida até o dia 14 de agosto, visando dar celeridade aos
processos e atender ao prazo para realização de empenhos. 7. Proposta de resolução CPG que
estabelece normas e procedimentos para a concessão de auxílio para publicação de artigos
científicos a docentes, discentes regulares e condicionais de pós-graduação e a
pesquisadores bolsistas de estudos pós-doutorais. O servidor Leandro apresenta a proposta.
Alguns dos presentes levantam a discussão sobre a mercantilização da ciência e seu impacto
negativo na produção de pesquisa e da pós-graduação no Brasil. Os membros avaliam os
critérios para concessão do auxílio. Serão critérios para classificação Qualis Capes nos estratos
A1, A2 e B1. Além disso, nos casos em que não constem no Qualis Capes do quadriênio os
periódicos devem ser analisados pelas coordenações, considerando a política editorial da revista
e o seu impacto na área do conhecimento. Determina-se também que o artigo publicado deverá,
obrigatoriamente, ter um discente regular matriculado no momento da submissão. Os membros
concordam com o restante do texto proposto e a resolução é aprovada por unanimidade. 8.
Proposta de portaria que estabelece procedimentos para atribuição de conceitos em
disciplinas. A servidora Lumi apresenta a proposta e esclarece, na sequência, algumas dúvidas.
Professor Marcos Avila sugere melhoria na redação do segundo parágrafo do artigo 2º. A
portaria é aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a declarar, o Presidente deu por
encerrada a reunião, da qual eu Juliana Dias de Almeida Martinez, lavrei a presente ata, que foi
lida e aprovada por todos os presentes.
Charles Morphy Dias dos Santos
Pró-Reitor de Pós-Graduação
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