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Ata nº 03/2019/CPG 
 
Ata da reunião da Comissão de Pós-Graduação (CPG), realizada às quatorze horas do dia onze 1 
de abril de 2019, no auditório da pós-graduação, no 8º andar do Bloco B. A reunião foi presidida 2 
pelo Pró-Reitor de Pós-Graduação, Professor Charles Morphy Dias dos Santos, e contou com a 3 
presença do Pró-Reitor Adjunto, Professor João Paulo Gois, e dos seguintes membros: David 4 
Correa Martins Júnior, Humberto N. Yoshimura, Lúcia Helena G. Coelho, Janaína de Souza 5 
Garcia, Arlene Martinez Ricoldi,  Demétrio Jackson dos Santos, Paris Yeros, Patrícia Teixeira 6 
Leite Asano, Patrícia Aparecida da Ana, Luiz Henrique Bonani do Nascimento, Carlos Eduardo 7 
Capovilla,  Nathalie de Almeida Bressiani, Gustavo Muniz Dias, Roberto Menezes Serra, Laura 8 
Paulucci Marinho, Silvia Helena F. Passareli, Paulo Tadeu da Silva, Gilberto Rodrigues, Luciano 9 
Puzer,  Solange Wagner Locatelli, Marcos de Abreu Ávila, Marcus Antônio Mendonça 10 
Marrocos, Ivan Felipe de Almeida L. Fernandes, Vinícius Ikezu Saito, Kléber Ferreira, Felipe 11 
Cesar Torres Antonio, Ricardo Gaspar, representando o programa de Engenharia e Gestão da 12 
Inovação, e o servidor da PROPG, Leandro Amirati. Informes da Pró-Reitoria de Pós-13 
Graduação. 1. Bolsas GCUB. Professor Charles informa que a UFABC irá aderir ao Programa 14 
de Bolsas Brasil PAEC OEA-GCUB, disponibilizando duas bolsas de mestrado e uma de 15 
doutorado, para início no segundo quadrimestre de 2020. Conforme e-mail enviado aos 16 
coordenadores, caso algum programa não queria participar deverá se manifestar até o dia doze de 17 
abril, caso contrário a Pró-Reitoria irá inscrever todos os PPGs.  2. Projeto do CNPq para 18 
Formação de Doutores em Áreas Estratégicas. O Presidente informa que foi enviado ao CNPq 19 
um projeto para formação de doutores em áreas estratégicas, que atenderá os cursos nota cinco, a 20 
saber: Ciência e Tecnologia/Química, Física e Nanociências e Materiais Avançados.  3. Negativa 21 
dos APCNs de Doutorado em Filosofia e Mestrado Profissional em Administração. O presidente 22 
informa que foram divulgados no dia quatro de abril os resultados das reuniões do CTC-ES 23 
realizadas entre os dias vinte sete e vinte e nove de abril, nos quais constaram a não aprovação 24 
dos APCNs citados. 4. Atualização dos representantes da pós-graduação no CTC-NTEL. 25 
Professor Charles fala sobre a necessidade de substituição dos professores Nelson Studart 26 
(titular) e Jesús Mena (suplente) no Conselho Técnico Científico do Núcleo de Tecnologias 27 
Educacionais e Línguas. 5. Indicação de representantes da Pós-Graduação na Comissão de 28 
Pesquisa – CoPes. Professor Charles informa que no dia primeiro de março foi publicada a 29 
Resolução ConsUni Nº193, que instituiu a Comissão de Pesquisa da UFABC, e dentre os seus 30 
membros deve haver um representante da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Nesse sentido, 31 
pergunta aos membros se alguém gostaria de compor a CoPes. Professora Patrícia Leite se 32 
predispõe a participar. 6. Projeto ESPPIRAL. Professor Charles lembra aos presentes que foi 33 
enviado, por correio eletrônico, Ofício Circular da Capes sobre o projeto de repositório de 34 
produtos intelectuais da pós-graduação, denominado ESPPIRAL. O projeto será reavaliado e tão 35 
logo haja novas informações disponibilizadas pela Capes, elas serão encaminhadas. 7. Verba 36 
PROAP. O presidente informa que chegou à Pró-Reitoria a previsão orçamentária para o PROAP 37 
2019, ressaltando que os recursos de fato ainda não foram liberados. Os valores variaram pouco 38 
em relação aos de 2018, agora incluindo o PPG em Economia Política Mundial. 8. Reunião do 39 
COPROPI. Professor Charles informa ter participado no dia 09 de abril da Reunião do Colegiado 40 
de Pró-Reitores de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação das IFES – COPROPI, organizada pela 41 
Andifes. Inúmeros assuntos importantes foram discutidos, dentre eles o corte de 42% no 42 
orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC. A este 43 
respeito está sendo construído um documento pelas Pró-Reitorias das IES federais e a intenção é 44 
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que sejam marcadas audiências com o Ministro Marcos Pontes e outros setores. Outro tema 45 
bastante discutido foi a comunicação e divulgação do conhecimento acadêmico- científico 46 
produzido nas universidades. Nesse sentido, ficou clara a necessidade de que a comunicação seja 47 
realizada de forma profissional e amplamente divulgada, inclusive pelas pós-graduações, para 48 
que os próprios estudantes possam construir suas carreiras sabendo e reforçando a importância 49 
de suas atividades na sociedade. Pensando nisso, a PROPG irá criar uma disciplina, comum a 50 
todos os programas, que vai ao encontro desta necessidade. Outra ação importante é pautar a 51 
Capes, para que desenvolva ferramentas de avaliação que levem em consideração esses fatores, 52 
ainda mais neste momento em que as fichas de avaliação estão sendo revisadas. Professor 53 
Charles relata que as dificuldades na gestão do Projeto Capes PrInt, reflexo em grande parte das 54 
muitas alterações que a Capes vem sofrendo nos últimos meses, também foram amplamente 55 
discutidas na reunião. Falou-se sobre a alteração de regras para bolsas de doutorado da FAPESP, 56 
mudando de trinta e seis para quarenta e oito meses o período de concessão, sendo um indicativo 57 
da possibilidade de que sejam privilegiadas, a partir de agora, bolsas de doutorado. A negativa na 58 
aprovação de solicitações de novos cursos, bem como a orientação para fusão de cursos já 59 
existentes, demonstra uma tendência à diminuição do tamanho do sistema de pós-graduação 60 
nacional.  9. FOPROP. Professor Charles informa que nos dias 15 e 16 de maio ocorrerá a 61 
reunião regional sudeste do fórum de pró-reitores de pesquisa e pós-graduação. Ele irá participar 62 
e trará informações sobre os assuntos discutidos. Informes das Coordenações. 1. Professora 63 
Janaína comenta sobre iniciativas do Programa de Ciência e Tecnologia/Química, que vão ao 64 
encontro da necessidade de uma melhor divulgação e comunicação da pós-graduação. O 65 
programa pensa em realizar no mês de junho um evento no shopping Grand Plaza, de Santo 66 
André, aproveitando uma parceria já existente com a UFABC. Outra estratégia é a criação de 67 
uma página dentro do site do programa, com depoimento de ex-alunos falando sobre suas 68 
pesquisas. Por fim, professora Janaína parabeniza a ideia de criação da disciplina relatada pelo 69 
professor Charles. 2. Professor Gilberto agradece os informes detalhados realizados pelo 70 
Presidente e pergunta sua opinião sobre a fusão de programas e compartilhamento de disciplinas. 71 
Charles diz que mesmo havendo uma diretriz da Capes, não significa que seja o melhor a se 72 
fazer, e ressalta a autonomia das instituições na gestão das suas pós-graduações. De qualquer 73 
modo, aconselha que os programas alimentem dados e informações na plataforma SUCUPIRA 74 
da melhor forma possível, demonstrando a importância e relevância dos cursos. Quanto ao 75 
compartilhamento de disciplinas, pondera que talvez não seja algo estratégico a se fazer neste 76 
momento. 3. Professora Arlene fala sobre a I Semana de Pesquisa Interdisciplinar do Programa 77 
de Ciências Humanas e Sociais, que visa realizar intercâmbio entre pessoas que já estão com 78 
suas pesquisas avançadas. O evento acontecerá em junho. A professora também comenta que o 79 
CHS está reformulando suas linhas de pesquisa, e que em breve serão pautadas na CPG. 4. 80 
Professora Patrícia Leite informa que apenas 49% dos docentes do PPG de Energia estão com 81 
dedicação exclusiva ao programa, sendo que o recomendado pelo documento de área são, no 82 
mínimo, 50%. Nesse sentido, solicita esclarecimentos, sobre até que ponto a coordenação pode 83 
atuar, se a CPG pode deliberar algo a respeito. Por se tratar de um tema a ser discutido, professor 84 
Charles solicita que a professora envie esta demanda como ponto de pauta para a próxima 85 
reunião da CPG. 5. Professor David informa que no dia 18 de março o Programa de Ciência da 86 
Computação recebeu a visita de avaliadores da Capes. Fala brevemente sobre a situação do 87 
programa, que possui muitos docentes e um número pequeno de alunos e bolsas, e com isso vem 88 
crescendo o número de discentes que abandonam o curso. A coordenação tem pensando em 89 
estratégias para atrair alunos, especialmente os da graduação da própria UFABC. A pedido da 90 
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professora Maria Teresa, coordenadora da Neurociência e Cognição, professor David questiona a 91 
possibilidade de o referido programa participar do PDSE, uma vez que não possui muita 92 
aderência ao PrInt. Professor Charles esclarece que os programas que estão no PrInt, caso do 93 
PPG em NCG, não podem participar do PDSE, e ressalta que já conversou com a professora 94 
Maria Teresa a este respeito. Informes dos discentes. O representante discente, Felipe Cesar 95 
Torres Antonio, diz ter gostado da ideia de criação de disciplina, conforme informou o 96 
Presidente. Reforça a importância de a comunicação ser a mais clara possível, citando a 97 
necessidade de reestruturação da página da PROPG na internet. Professor Charles informa que 98 
houve um GT no ano de 2018 que trabalhou a reestruturação da PROPG, incluindo a melhora do 99 
site. O discente solicita o relatório do GT que será disponibilizado a ele, conforme solicitado.  100 
Pauta. 1. Aprovação da ata da I reunião ordinária da CPG de 2019. A ata é aprovada com 101 
três abstenções. 2. Referenda das decisões do Presidente da CPG. A Comissão referenda as 102 
decisões do Presidente, que serão publicadas no Boletim de Serviço da UFABC e ficarão 103 
disponíveis para consulta no site da PROPG. 3. Normas do Mestrado Acadêmico para 104 
Inovação – MAI. Professor Demétrio se apresenta, lembrando aos presentes já ter sido vice-105 
coordenador do Doutorado Acadêmico Industrial – DAI, no passado. Ressalta que as normas do 106 
MAI, em pauta, foram escritas nos mesmos moldes das normas do DAI. Neste ponto observa que 107 
o termo “industrial”, utilizado para o doutorado, foi substituído pelo termo “inovação” tornando 108 
o programa ainda mais abrangente. O MAI será uma modalidade de ingresso nos cursos de 109 
mestrado da UFABC. De forma geral, o MAI contará com um número menor de fases, 110 
comparado ao DAI. O aluno terá um prazo de seis meses para prospecção na empresa e 111 
elaboração do projeto. Não haverá necessidade de banca nesta primeira fase, uma vez que o 112 
próprio professor responsável poderá avaliar o projeto. Não existirá bolsa de pré-mestrado, ou 113 
seja, o aluno não receberá bolsa antes de ingressar, de fato, em um dos cursos de mestrado da 114 
pós-graduação da UFABC. Professor Demétrio esclarece que as empresas já cadastradas no DAI 115 
não serão, automaticamente, cadastradas no MAI, sendo necessário elaborar novos termos de 116 
Colaboração Técnico-Científico – TCTC. Finda a explanação, alguns questionamentos são 117 
realizados e dúvidas esclarecidas. As normas do MAI voltarão à pauta da próxima CPG, para 118 
votação, e contará com a relatoria da Professora Patrícia Leite. 4. Proposta de alteração da 119 
Resolução CPG Nº31, sobre auxílio para discentes em eventos. Professor Charles passa a 120 
palavra ao servidor Leandro que relata alterações pontuais, para adequar o texto no que diz 121 
respeito a auxílios para os pesquisadores bolsistas de estudos pós-doutorais, uma vez que o 122 
PNPD está migrando da PROPG para a PROPES. Fala-se também sobre aumento do prazo para 123 
prestação de contas, de quinze para vinte dias, e ainda sobre critérios e competências para 124 
julgamento e aprovação das solicitações. São realizados alguns esclarecimentos e, em votação, a 125 
proposta de alteração é aprovada por unanimidade.  5. Proposta de Resolução sobre auxílio 126 
para docentes em eventos. Trata-se de formalizar os procedimentos já realizados para 127 
concessão de auxílios para docentes, atendendo a uma recomendação da Auditoria. Seguem-se 128 
algumas discussões, especialmente sobre a obrigatoriedade de o docente solicitante ter sob sua 129 
responsabilidade ao menos um discente coautor do trabalho a ser apresentado. Professor Charles 130 
esclarece que a proposta de redação visa, de fato, promover a formação de estudantes, e ressalta 131 
que os docentes possuem outras possibilidades de financiamento para suas pesquisas. Fala 132 
também da necessidade de coerência nas decisões desta Comissão, uma vez que a Capes está 133 
valorizando a formação de discentes em suas últimas avaliações. Alguns coordenadores 134 
discordam da posição da Pró-Reitoria e a Comissão aprova uma nova redação para o parágrafo 135 
único do artigo 3º, conforme segue: “Preferencialmente, para solicitação do auxílio, é 136 
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aconselhável que docente solicitante tenha um discente coautor do trabalho a ser apresentado.”. 137 
A comissão também vota pela alteração no parágrafo 1º do artigo 10, em que o termo CoPG é 138 
substituído por “coordenador de curso ou um membro da CoPG indicado”.  A proposta de 139 
resolução é colocada em votação com as alterações mencionadas e é aprovada por unanimidade. 140 
6. Prorrogação de prazo de qualificação do discente Maciej John Wojciechowski. Professora 141 
Silvia relata os problemas pessoais enfrentados pelo discente canadense, cujo pai adoeceu, 142 
fazendo com que Maciej tivesse que deixar o Brasil e trancar seus estudos. Enfatiza tratar-se de 143 
um excelente aluno, continuando com suas atividades acadêmicas, tais como pesquisas e 144 
publicações em livros e periódicos, contribuindo sobremaneira com o Programa, apesar das 145 
adversidades relatadas. Nesse sentido, solicita que a CPG autorize que o doutorando realize seu 146 
exame de qualificação no próximo mês de maio, ressaltando que a defesa ocorrerá dentro do 147 
prazo, final de 2019. Em votação a solicitação é aprovada por unanimidade. Nada mais havendo 148 
a declarar, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Juliana Dias de Almeida 149 
Martinez, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes.  150 

 Charles Morphy Dias dos Santos 
Pró-Reitor de Pós-Graduação 

 
 
 


