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Ata nº 09/2016/CPG 

 

Ata da reunião da Comissão de Pós-Graduação (CPG), realizada às quatorze horas do dia dez de 1 

novembro de 2016, no auditório da pós-graduação, no 8º andar do bloco B. A reunião foi 2 

presidida pelo Pró-Reitor Adjunto de Pós-Graduação, professor Wagner Carvalho, e contou com 3 

a presença dos seguintes membros: Claudio Nogueira de Meneses, Charles Morphy dos Santos, 4 

Diogo Coutinho Soriano, Eduardo Subtil, Fernando Giacomelli, Humberto Yoshimura, Janaína 5 

Garcia, Klaus Frey, Kleber Ferreira, Luís Paulo Scott, Lídia Lumi Kawano, Luciana Pereira, 6 

Magno Meza, Maria Gabriela Marinho, Marina Machado Mello, Marcia Alvim, Patrícia 7 

Velasco, Rafael Martins, Roberto Asano, Silvia Passarelli, Sonia Malmonge, Thales Sousa e 8 

Vinícius Lopes. Convidados: Arnaldo Rodrigues Jr e Marcela Sorelli Ramos. Apresentação 9 

Agência de Inovação. Prof. Arnaldo Rodrigues, Coordenador de Transferência de Tecnologia 10 

da Agência de Inovação, propõe a criação de um banco de dados para fomentar parcerias entre a 11 

UFABC e empresas de diversos setores. Ele também sugere a realização de mapeamento de 12 

linhas de pesquisa existentes e a identificação de interessados em oferecer as tecnologias 13 

desenvolvidas na UFABC para o público externo. Ele apresenta um questionário para a coleta 14 

dos dados. Sugestões de alteração poderão ser enviadas até a próxima semana à Pró-Reitoria. 15 

Financiamentos na Pesquisa e na Pós-Graduação. O Presidente apresenta alguns dados sobre 16 

financiamento fornecidos nos encontros do Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação 17 

(FOPROP) e da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). Um dos fatores que mais se 18 

destacou foi o aumento da produção científica nacional, com a diminuição do impacto destas 19 

publicações. Em relação às bolsas concedidas pela FAPESP em 2015, a taxa de sucesso de 20 

iniciação científica é de 60%, mestrado e doutorado 28%, doutorado direto 54%, pós-doutorado 21 

38%. Ele passa a palavra à profa. Marcela Sorelli Ramos, Pró-Reitora de Pesquisa, que ressalta 22 

que o impacto das pesquisas tenderá a ser fortemente considerado pelas agências de fomentos em 23 

avaliações futuras. Sobre a dificuldade de aquisição de recursos FAPESP, informa que embora 24 

tenha havido cortes no orçamento, a UFABC submete poucos pedidos de auxílio em comparação 25 

às outras universidades federais. Ela também incentiva os docentes a submeterem recursos 26 

quando receberem respostas negativas das agências de fomento. Informes da Pró-Reitoria de 27 

Pós-Graduação. 1. Calendário Acadêmico 2017. Profa. Janaína Garcia, Coordenadora do 28 

Programa de Química, faz comentários a respeito da proposta de calendário elaborada pela 29 

PROPG e fica acordado que uma nova proposta será apresentada no mês de dezembro. 2. 30 

Aprovação do programa de Economia. O Presidente informa a aprovação do novo programa. As 31 

propostas de Economia Política Mundial e do doutorado em Ensino e História das Ciências e da 32 

Matemática ainda aguardam o resultado da avaliação da Capes. 3. Resolução CPG que institui a 33 

Comissão de Novos Programas de Pós-Graduação. Neste ano foram recebidas três indicações 34 

de novos programas: Engenharia de Gestão; Relações Internacionais e Instrumentação Científica. 35 

A comissão consultiva que fará a primeira análise das propostas foi instituída por meio da 36 

resolução CPG nº 10, de 21 de outubro de 2016. 4. Prêmio PEAPG. Foi publicado o edital que 37 

estabelece a bolsa prêmio 2016. O período de inscrição inicia em 30 de janeiro de 2017 e a 38 

entrega do prêmio está prevista para o dia 29 de março de 2017. 5. Comissão Disciplinar 39 

Discente. Em atendimento ao ato decisório do ConsUni nº128, de 02 de agosto de 2016, a 40 

PROPG irá instituir sua Comissão Disciplinar Discente, com os seguintes membros: 41 

representantes docentes: Luciana Zaterka (titular) e Luciana Pereira (suplente). Representantes 42 

TAs: Lindalva Eufrázio (titular) e Aline Bella (suplente). Os representantes discentes serão 43 

eleitos pelos seus pares. 6. Portaria PROPG nº 04, que trata do desligamento de discentes. A 44 
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referida portaria, que será enviada por e-mail aos coordenadores dos programas, foi elaborada 45 

para atender as recomendações do Inquérito Civil Público nº 1.34.011.000122/2016-17: 1) 46 

estabelecimento de processo administrativo prévio anterior à decisão de desligamento, com a 47 

necessidade de cientificação prévia e formal do aluno para apresentação de sua defesa; 2) 48 

cientificação formal do aluno da decisão tomada e da possibilidade de interposição de recurso. 49 

Informes dos Coordenadores dos Programas. 1. Prof. Magno, Coordenador da Engenharia 50 

Mecânica, informa que uma aluna de mestrado da Engenharia Mecânica da UFPA está 51 

solicitando transferência para a UFABC. O Presidente responde que o ingresso aos programas 52 

ocorre exclusivamente por meio de processo seletivo. 2. Prof. Vinícius Lopes, Coordenador do 53 

Programa de Matemática, relata que encaminhará à CPG uma solicitação de prorrogação de 54 

prazo para defesa de dissertação do discente Alvaro Luiz Sechinel Junior. 3. Profa. Maria 55 

Gabriela Marinho, Vice-Coordenadora do Programa de Ciências Humanas e Sociais, informa que 56 

recebeu uma solicitação por meio do Registro de Pedido de Informação para envio das provas 57 

escritas aplicadas no processo seletivo de 2014. Em resposta, irá enviar apenas as questões da 58 

prova, pois entende que as provas respondidas se tratam de informações confidenciais dos 59 

candidatos. Informes dos Discentes. Os discentes Roberto Asano e Marina Mello perguntam se 60 

os discentes podem usar as impressoras que ficam alocadas no 8º, 9º e 10º andares do Bloco B, já 61 

que a impressora que eles usavam quebrou e não há previsão para conserto. O Presidente 62 

informa que verificará a disponibilidade de orçamento para a compra de uma nova impressora. 63 

Pauta. 1. Aprovação da ata da VIII reunião ordinária da CPG de 2016. A ata é aprovada 64 

com 5 abstenções. 2. Referenda das decisões do Presidente da CPG. A Comissão referenda as 65 

decisões do Presidente, que deverão ser publicadas no Boletim de Serviço da UFABC e ficarão 66 

disponíveis para consulta no site da PROPG. 3. Resolução CPG nº 12, de 27 de outubro de 67 

2016, que altera o artigo 11 da Resolução CPG nº 02, de 13 de abril de 2015, que 68 

regulamenta as normas e procedimentos para a concessão, renovação, cancelamento e 69 
extensão das bolsas de estudo de pós-graduação e de estudos pós-doutorais da UFABC. Foi 70 

negociado com a PROPLADI que neste ano será possível usar os restos a pagar para conceder 71 

bolsas a discentes ingressantes até o final de 2017. Por conta desta mudança, foi necessário 72 

estabelecer que, havendo disponibilidade orçamentária, haverá possibilidade de concessão de 73 

bolsas para período distinto do exercício orçamentário do ano corrente. A proposta de alteração 74 

da referida resolução é aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a declarar, o Presidente 75 

deu por encerrada a reunião, da qual eu Tálita R. D’Arruda, lavrei a presente ata, que foi lida e 76 

aprovada por todos os presentes.         77 

 

Wagner Alves Carvalho 

Pró-Reitor Adjunto de Pós-Graduação

 


