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ATA Nº 06/2019/CPG 
 
Ata da reunião da Comissão de Pós-Graduação (CPG), realizada às quatorze horas do dia onze de 1 
julho de dois mil e dezenove, no Auditório da pós-graduação, no oitavo andar do Bloco B. A reunião 2 
foi presidida pelo Pró-Reitor Adjunto de Pós-Graduação, Professor João Paulo Gois,  e contou com a 3 
presença dos seguintes membros: Sérgio Daishi Sasaki, David Correa Martins Júnior, Humberto 4 
Naoyuki Yoshimura, Janaína de Souza Garcia, Arlene Martinez Ricoldi, Demétrio Jackson dos 5 
Santos, Ramon Vicente Garcia Fernandez, Patrícia Teixeira Leite Asano, Patrícia Aparecida da Ana, 6 
Rômulo Gonçalves Lins, Carlos Eduardo Capovilla, Alessandro Jacques Ribeiro, Gustavo Muniz 7 
Dias, Nathalie de Almeida Bressiani, Roberto Menezes Serra, Cristian Favio Coletti, Laura Paulucci 8 
Marinho, José Antônio Souza, Gilberto Rodrigues, Leandro Reverberi Tambosi, Fernando Heering 9 
Bartoloni, Maria Caramez Carlotto, Ricardo Gaspar, Marcos de Abreu Avila, Fernando Augusto de 10 
Oliveira Ribeiro, Ivan Filipe de Almeida Lopes Fernandes, Felipe Cessar Torres Antonio, Kleber 11 
Ferreira, Ricardo Suyama, representando o programa de Engenharia da Informação, Rosana Denaldi, 12 
representando o programa de Planejamento e Gestão do Território e Delmo Alves de Moura, 13 
representando o Programa de Engenharia de Produção. Convidados: Vanessa Carmo, Lilian Santos 14 
Leite Menezes e Thiene Pelosi. Informes da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. 1. Apresentação 15 
da Seção de Divulgação Científica da PROEC. As servidoras Vanessa Carmo e Thiene Pelosi 16 
realizam breve apresentação sobre a seção e suas ações, enfatizando que há várias formas de 17 
divulgar a ciência. O objetivo principal da área é levar para a sociedade a ciência feita pela 18 
UFABC de forma descomplicada, em linguagem mais acessível. Convidam os membros da CPG 19 
a participar, deixando seus contatos: telefone: 3356-7286 e e-mail: dc@ufabc.edu.br. Professor 20 
João Paulo agradece a apresentação. 2. Corte de bolsas da Capes. O Presidente informa aos 21 
presentes sobre a descontinuidade de cinco bolsas de mestrado da cota da Pró-Reitoria. Esclarece 22 
que o Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação – FOPROP vem ajudando a 23 
intermediar as conversas com a Capes.  3. Editais PrInt publicados. Professor João Paulo 24 
informa que estão disponíveis no endereço http://propg.ufabc.edu.br/capesprint/ os editais para 25 
as bolsas que ainda não foram ocupadas no âmbito do Programa Capes PrInt.  4. Assinatura de 26 
Auxílios. O Setor Financeiro da PROPG solicita que os coordenadores se dirijam até o local, 27 
para assinatura dos pedidos de auxílios. Informes das Coordenações. 1. Professor Demétrio 28 
informa que há previsão de 15 bolsas do CNPq disponíveis para o Doutorado Acadêmico 29 
Industrial – DAI, a serem preenchidas até novembro na plataforma. Avisa também que o 30 
contrato do Mestrado Acadêmico para Inovação - MAI está quase finalizado. O MAI contará 31 
com 10 bolsas de mestrado e, provavelmente, 20 para iniciação científica tecnológica, com 32 
previsão de lançamento dos editais em agosto. Será enviada mensagem com orientações para o 33 
cadastro no MAI. Por fim, fala sobre a visita do Presidente do CNPq à UFABC, no dia 29/07, 34 
para lançamento do MAI. O convite formal será enviado posteriormente. 2. Professora Patrícia 35 
fala sobre o VI Simpósio do Programa de Energia, que acontecerá entre os dias 22 e 24 de 36 
outubro, no Campus Santo André. A página do evento será lançada no próximo dia 15. Como 37 
segundo informe, fala sobre a retirada dos exemplares físicos de dissertações e teses da 38 
Biblioteca e também sobre a dificuldade de acesso remoto aos trabalhos, parece haver algum 39 
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problema na página da Biblioteca. Diante do exposto, professor João Paulo informa que a Pró-40 
Reitoria entrará em contato com a Biblioteca para verificar o ocorrido e também para retomar a 41 
conversa sobre o SIGAA como ferramenta facilitadora para a disponibilização dos trabalhos de 42 
forma virtual. O assunto retornará à pauta da CPG. Pauta. 1. Aprovação da ata da V reunião 43 
ordinária da CPG de 2019. A ata é aprovada com 5 abstenções. 2. Referenda das decisões do 44 
Presidente da CPG. A Comissão referenda as decisões do Presidente, que serão publicadas no 45 
Boletim de Serviço da UFABC e ficarão disponíveis para consulta no site da PROPG. 3. 46 
Alterações nas linhas de pesquisa do Programa de Ciências Humanas e Sociais.  Professora 47 
Maria Carolotto informa que a relatoria foi realizada em conjunto com o professor Paris. Inicia a 48 
apresentação contextualizando que o CHS foi o programa do qual se originaram outros 49 
programas de pós-graduação, sendo até hoje o mais procurado na área de humanidades na 50 
UFABC, uma referência no Estado de São Paulo. O programa passou, portanto, por uma fase de 51 
transição, com rotatividade e alteração do corpo docente, entrando agora num período mais 52 
estável, em que há a possibilidade de realização de ajustes nas disciplinas e modificação dos 53 
focos de pesquisa. Fala da configuração atual do programa, com uma área de concentração: 54 
Cultura, Desenvolvimento e Políticas Públicas, e três linhas de pesquisa: L1) Estado, políticas 55 
públicas e sociedade civil; L2) Economia, desenvolvimento e sociedade; L3) Cultura, 56 
comunicação e dinâmica social. Na sequência, apresenta a proposta de reestruturação, com duas 57 
áreas de concentração: i) Democracia, Sociedade Civil e Desigualdades; ii) Cultura, 58 
Comunicação e Relações de Poder e cinco linhas de pesquisa: L1: Direitos Humanos, 59 
Diversidade e Violência; L2: Políticas Públicas, participação social e ação coletiva; L3: 60 
Trabalho, migrações e políticas sociais; L4: História e memória, identidade e 61 
interseccionalidade; L5: Comunicação, cultura digital e tecnologia. Esclarece que a CPG pode 62 
aprovar apenas a alteração das linhas de pesquisa, cabendo à coordenação do programa solicitar 63 
a alteração das áreas de concentração junto à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 64 
Nível Superior – Capes. Fala brevemente sobre as adequações das disciplinas e passa à avaliação 65 
da proposta. A relatoria entende que há correspondência e equilíbrio entre as linhas de pesquisa, 66 
refletindo focos de pesquisa e tende a reforçar a produção. Há também compartilhamento de 67 
docentes entre as linhas de pesquisa, algo visto com bons olhos pelo comitê interdisciplinar da 68 
Capes.  Ademais, as linhas propostas contemplam temas novos que não são abordados em outros 69 
programas, de modo que a relatora sugere aprovação da proposta. Não há questionamentos por 70 
parte dos membros da CPG e, colocada em votação, a proposta é aprovada por unanimidade. 4. 71 
Revisão do Regimento da Pós-Graduação Stricto Sensu. Professora Janaína Garcia informa 72 
que a relatoria foi realizada em conjunto com a Professora Vanessa Elias de Oliveira. Lembra 73 
que na última sessão da CPG o regimento já foi discutido, de modo que apresenta, pontualmente, 74 
os itens a serem revistos. Finda a exposição, os membros debatem as alterações.  Os pontos mais 75 
sensíveis e mais discutidos dizem respeito ao número de membros das bancas de teses, prazo 76 
mínimo para solicitação de agendamento de banca, prazo máximo para entrega da versão final 77 
das dissertações e teses defendidas e possível normatização para número de discentes por 78 
orientador. A respeito deste último ponto, os membros decidem não incluir no regimento tal 79 
dispositivo, de modo que a proposta de texto é retirada. Quanto ao número de membros nas 80 
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bancas de tese, após longa discussão, a CPG vota pela manutenção do texto atual, com cinco 81 
membros, portanto. No tocante ao agendamento de bancas, fica estabelecido que o prazo será 82 
definido pela PROPG.  Outro ponto bastante discutido é o prazo para entrega da versão final dos 83 
trabalhos. Fica evidente que há dois pontos a serem considerados O primeiro deles é a 84 
necessidade da coordenação incluir na plataforma Sucupira os trabalhos defendidos. O segundo é 85 
a versão final como requisito para homologação do título do discente. O Presidente chama 86 
atenção para o cuidado em que as bancas devem ter em não realizar aprovações condicionais, o 87 
aluno deve ser aprovado ou reprovado, sendo a versão final, ou revisada, apenas uma 88 
possibilidade do aluno incluir melhorias sugeridas pela banca.  Após amplo debate, a Comissão 89 
opta por manter o prazo de 90 dias, a contar da data de defesa. Findo esse prazo, a coordenação 90 
poderá inserir na plataforma Sucupira a versão disponível. Entretanto, o título do aluno não será 91 
homologado sem a entrega da versão revisada. A revisão do regimento é aprovada pela 92 
Comissão e será enviada ao Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão - ConsEPE. 5. 93 
Apresentação da proposta de alteração das Normas do Programa de Nanociências e 94 
Materiais Avançados.  Professor José Antônio apresenta as solicitações de alterações. Os 95 
membros da CPG fazem alguns comentários e, após discussões, a norma é aprovada com apenas 96 
alguns ajustes no parágrafo 4º do artigo 13 e no parágrafo 4º do artigo 24. 6. Revisão das 97 
Normas do Programa de Biotecnociência. Devido à ausência da Coordenação do Programa na 98 
reunião, este item voltará à pauta da sessão de agosto 7. Solicitação de prorrogação do prazo 99 
de qualificação de Mestrado do discente Thales Rocha de Macedo, do Programa de 100 
Energia. Professora Patrícia Leite explica que o aluno perdeu a segunda data para qualificação, 101 
sendo, automaticamente, jubilado. Nesse sentido, a coordenação não pode autorizar um novo 102 
prazo, sendo necessário que a CPG delibere a respeito. A primeira prorrogação foi para o final de 103 
fevereiro de 2019, não sendo cumprida em virtude de problemas com a presidência da banca, 104 
optando-se, na sequência, pelo trancamento do primeiro quadrimestre. O aluno foi orientado a 105 
solicitar nova qualificação, assim que realizasse nova matrícula, uma vez que o primeiro prazo já 106 
fora perdido. O aluno argumenta que seu histórico escolar não foi atualizado, gerando dúvidas e 107 
confusões sobre o prazo limite para realizar a qualificação. Além disso, houve problemas de 108 
agenda com os membros da banca e orientadora, impossibilitando que o novo prazo fosse 109 
cumprido, acarretando, como consequência, sua jubilação. O discente solicita que lhe seja 110 
concedida permissão para realizar qualificação no final de agosto, informando que o texto está 111 
pronto desde janeiro. Embora não esteja explícito em seu pedido, o aluno diz ter intenção de 112 
defender sua dissertação até setembro, cumprindo, desta forma, o prazo regimental. Após 113 
comentários de alguns membros, o presidente coloca o item em votação, que é aprovado com 2 114 
votos contrários e 3 abstenções.  8. Proposta de Doutorado em Políticas Públicas.  Professor 115 
Ivan apresenta a proposta aos membros da CPG, explicando tratar-se do projeto que já foi 116 
discutido e aprovado anteriormente na CPG, com alguns ajustes pontuais, como atualização do 117 
quadro de docentes, da produção discente, bem como adequação de disciplinas. O prazo para 118 
envio deste APCN é 09 de agosto, daí a necessidade de que a CPG avalie nesta sessão a 119 
proposta. Desculpa-se por ter solicitado a inclusão do item, na pauta, após o prazo ter se 120 
expirado. Após discussões, dúvidas são esclarecidas e, em votação, o item é aprovado por 121 
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unanimidade. Nada mais havendo a declarar, Professor João Paulo Gois deu por encerrada a reunião, 122 
da qual eu Juliana Dias de Almeida Martinez, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos 123 
os presentes.124 
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