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Ata nº 07/2015/CPG 
 

Ata da reunião da Comissão de Pós-Graduação (CPG), realizada as quatorze horas e quatorze 1 
minutos do dia dez de agosto de 2015, no auditório da pós-graduação, no 8º andar do bloco B. A 2 
reunião foi presidida pelo Pró-Reitor de Pós-Graduação, prof. Gustavo Martini Dalpian, e a presença 3 
dos seguintes membros: Docentes: Alfeu Joãozinho Sguarezi Filho, Alysson Ferrari, Andrea de 4 
Oliveira Cardoso, Camila Dias,  Claudio Penteado, Fabio Furlan Ferreira, Fernando da Silva, 5 
Gilberto Martins, Gustavo Dias, Hugo Suffredini, João Paulo Gois, Klaus Frey, Luciana Pereira, Luis 6 
Scott, Marcella Milazzotto, Marcia Alvim, Rodrigo Fresneda, Silvia Passarelli, Sérgio Lourenço, 7 
Sonia Malmonge e Yossi Zana. Discentes: Roberto Asano Junior e Rian Lopes de Lima. Técnicos 8 
Administrativos: Lídia Lumi Kawano e Wilson Basso Júnior. Convidados/Visitantes: Maria Gabriela 9 
Marinho.  Informes da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. 1. Recomendação ConsEPE Nº11, de 13 10 
de julho de 2015. O ConsEPE recomenda aos docentes da UFABC que realizem estágio pós-doutoral 11 
no exterior, a fim de aumentar sua exposição internacional. Embora a política de estímulo para este 12 
fim ainda não esteja elaborada, professor Dalpian ressalta a importância dos coordenadores buscarem 13 
docentes com potencial dentro de seus programas e incentivá-los a realizar o estágio. Da mesma 14 
sorte, fala sobre o Projeto Jovem Pesquisador em Centro Emergente, sugerindo aos coordenadores 15 
que também identifiquem pessoas em potencial, para submeterem projetos, pois há inúmeros 16 
benefícios. 2. Programa de Assistência ao Docente. Houve mais de cento e oitenta inscritos para o 17 
programa. Enfatiza-se a aceitação por parte dos discentes, tanto dos participantes do programa, 18 
quanto dos alunos da graduação. Ressalta-se que nesta semana serão realizados ajustes e que 19 
sugestões podem ser enviadas ao Comitê Gestor. 3. Solicitações de Cursos e Programas à CAPES – 20 
Doutorado em Políticas Públicas, Mestrado e Doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais e 21 
Mestrado em Engenharia de Gestão. As propostas serão submetidas até o final desta semana. 4. 22 
Greve dos servidores TAs. Na PROPG, os serviços essenciais continuam sendo mantidos conforme 23 
acordo estabelecido com o Comando de Greve e a Reitoria. 5. Recursos Financeiros. Informa-se não 24 
haver novidades quanto à liberação de recursos da CAPES. Entretanto, ressaltou-se que a UFABC 25 
investe, fortemente, recursos próprios na pós-graduação – a PROPG possui um dos maiores 26 
orçamentos da universidade, com mais de quatro milhões destinados, majoritariamente, a bolsas e 27 
auxílios.  6. Estimativa das despesas com recursos PROAP. Solicita-se aos coordenadores que 28 
realizem a referida estimativa e enviem à PROPG. 7. Divulgação do Ciclo de Debates em Ciência e 29 
Tecnologia e Inovação.  O evento será realizado no dia 18 de agosto, às 10 horas e 30 minutos, no 30 
Campus Santo André, sobre “A Atuação do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e 31 
Perspectivas de Integração com a UFABC”, sendo o palestrante o Professor Armando Milioni, atual 32 
Secretário de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação/MCTI.  8. II Workshop de Coordenadores 33 
da Pós-Graduação. O Workshop ocorrerá no dia 19 de outubro. Solicita-se aos coordenadores 34 
elaborarem comparativo INDPROD com outros programas da área. Posteriormente serão enviados 35 
aos coordenadores modelo do gráfico que os cursos devem apresentar e tutorial de como encontrar as 36 
planilhas de indicadores dos cursos de cada comitê no site da CAPES. 9. Edital de livros da PROPG.  37 
Professor Kihara mostra aos presentes os dois livros que já foram publicados e fala sobre os que 38 
serão publicados. Observa que esta ação está sendo realizada em conjunto com a Pró-Reitoria de 39 
Extensão e visa tornar mais conhecidos os programas e cursos de pós, oferecidos pela UFABC. 10. 40 
Prêmio da Pós-Graduação para distinção de bons trabalhos. A minuta do edital está em elaboração 41 
e será divulgada em breve. O conceito é oferecer prêmios, em dinheiro, custeados pela PROPG, bem 42 
como facilidades para outros anos. 11. Processos seletivos 1º quadrimestre de 2016. Devido à greve 43 
dos técnicos administrativos não será possível a criação dos endereços eletrônicos institucionais para 44 
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a realização do processo. Como alternativas, levanta-se a possibilidade de utilização dos e-mails das 45 
coordenações ou a criação de e-mails com o domínio “gmail”. Informes dos Coordenadores dos 46 
Cursos. 1. Prof. Klaus Frey, Coordenador do Curso de Políticas Públicas, solicita algumas 47 
informações a respeito do Programa de Assistência ao Docente. Professor Dalpian esclarece alguns 48 
pontos e ressalta que o edital será revisto para o próximo ano. Solicita-se que sugestões sejam 49 
enviadas para o endereço assistente.docente@ufabc.edu.br e enfatiza-se o alto grau de aprovação do 50 
programa, uma vez que todas as avaliações são positivas.   2. Prof. Gilberto Martins, Coordenador do 51 
Programa de Energia, convida todos a participarem do COBENGE 2015 - XLIII Congresso 52 
Brasileiro de Educação em Engenharia, que ocorrerá de 08 a 10 de setembro no Campus São 53 
Bernardo.  Pauta. 1. Aprovação da ata da VI reunião ordinária da CPG de 2015. A ata é 54 

aprovada, com alteração da linha 75, de “Neurociências” para “Nanociências”. 2. Referenda das 55 
decisões do Presidente da CPG. A Comissão referenda as decisões do Presidente, que deverão ser 56 
publicadas no Boletim de Serviço da UFABC e ficarão disponíveis para consulta no site da PROPG. 57 
3. Avaliação das normas internas do programa de Energia. A proposta é aprovada por todos, com 58 
alterações. 4. Avaliação das normas internas do programa Matemática. A proposta é aprovada 59 
por todos, com alterações. 5. Avaliação das normas internas do programa de Engenharia da 60 
Informação. A proposta é aprovada por todos. 6. Avaliação das normas internas do programa de 61 
Ciências Humanas e Sociais. A proposta é aprovada por todos, com alterações. 7. Avaliação das 62 
normas internas do programa Ensino, História e Filosofia das Ciências e da Matemática. A 63 
proposta é aprovada por todos. Nada mais havendo a declarar, o Presidente deu por encerrada a 64 
reunião, da qual eu, Juliana Dias de Almeida, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos 65 
os presentes. 66 
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