
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação 
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 4996.0011 

propg@ufabc.edu.br 

 

Ata nº 03/2015/CPG 
 

Ata da reunião da Comissão de Pós-Graduação (CPG), realizada às quatorze horas do dia treze de 1 
abril de 2015, no auditório da pós-graduação, no 8º andar do bloco B. A reunião foi presidida pelo 2 
Pró-Reitor de Pós-Graduação, prof. Gustavo Martini Dalpian, com o apoio do Pró-Reitor Adjunto de 3 
Pós-Graduação, prof. Alexandre Kihara, e a presença dos seguintes membros: Adalberto Azevedo, 4 
Alysson Ferrari, André Fenili, Andrea Cardoso, Camila Dias, Daniele de Araújo, Emery Lins, Fabio 5 
Ferreira, Fernando Giacomelli, Fernando Mattos, Gilberto Martins, Guilherme Ribeiro, Hugo 6 
Suffredini, João Gois, Luis Scott, Mariana da Silveira, Silvia Passarelli e Yossi Zana. 7 
Convidados/Visitantes: Andre Cravo, Kleber Ferreira, Luis Rodrigo, Ricardo dos Santos e Vania 8 
Neves.  Apresentação. O Presidente apresenta o prof. André Cravo, da Comissão de Ética em 9 
Pesquisa e lhe passa a palavra. Prof. André Cravo explica sobre a submissão de projetos e o 10 
preenchimento da folha de rosto para pesquisa envolvendo seres humanos. O Presidente também 11 
apresenta a Coordenadora da Biblioteca, Maria do Carmo Cardoso Kersnowsky, que apresenta aos 12 
membros o sistema bibliotecário e os procedimentos para o depósito de teses.  Informes da Pró-13 
Reitoria de Pós-Graduação. 1. Aprovação de novos cursos de pós-graduação. O Presidente informa 14 
a aprovação do Doutorado em Ciência da Computação, com nota 4, e do Mestrado em Engenharia e 15 
Gestão da Inovação, com nota 3. 2. Revisão das normas internas dos cursos. Os coordenadores 16 
devem reformular as normas internas dos seus respectivos cursos dentro dos prazos previstos no 17 
novo regimento da pós-graduação, caso contrário não será permitido o ingresso de discentes no 18 
terceiro quadrimestre. 3. Simplificação das atas das reuniões das coordenações de cursos. O 19 
Presidente propõe uma simplificação no modelo da ata das reuniões das coordenações dos cursos 20 
para que o processo de elaboração se torne mais rápido. Após discussões e alguns ajustes no modelo 21 
apresentado pelo Presidente, os membros aprovam a versão simplificada da ata. 4. Inconsistências de 22 
dados preenchidos na Plataforma Sucupira. Como estão ocorrendo inconsistências entre os dados 23 
preenchidos na Plataforma Sucupira e as decisões tomadas nas reuniões de coordenação em relação 24 
ao cadastro de docentes, o Presidente solicita aos Coordenadores que mantenham sempre o cadastro 25 
atualizado. 5. Salas exclusivas para defesas de dissertações e teses. A Pró-Reitoria tem um projeto 26 
para a construção de salas exclusivas para defesas no 8º andar do bloco B, incluindo toda a 27 
infraestrutura apropriada. As possíveis recomendações que os coordenadores tiverem em relação à 28 
adequação destas salas devem ser transmitidas à Pró-Reitoria. 6. Aprovação de propostas de cursos 29 
no ConsUni. Na última reunião do Conselho Universitário, ocorrida em 24 de março de 2015, foram 30 
apresentadas as propostas de Mestrado e Doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais e 31 
Mestrado Profissional em Filosofia. Vários questionamentos foram feitos a respeito da pós-32 
graduação em geral, visto que o Conselho conta com novos membros. Também foi sugerido que os 33 
diferentes programas da Pós-Graduação ofereçam disciplinas compartilhadas. 7. Oferecimento de 34 
disciplinas preparatórias na Plataforma EAD. O Presidente passa a palavra ao Pró-Reitor Adjunto, 35 
prof. Alexandre Kihara. Ele informa que participou de uma reunião em que compareceram diversos 36 
setores da UFABC e ficou confirmado o interesse da Universidade em atuar no ensino EAD. Durante 37 
a referida reunião, surgiu a ideia de oferecer uma disciplina preparatória em EAD para discentes de 38 
pós-graduação, pois, como muitos irão atuar no ensino superior no futuro, é importante que eles 39 
saibam usar as ferramentas de forma adequada. A disciplina será ministrada pela UAB e a previsão 40 
de oferecimento é no terceiro quadrimestre deste ano. 8. Chamada pública para a publicação de 41 
livros. A edição dos livros selecionados pela chamada pública lançada em 2014 está sendo finalizada, 42 
em breve, será lançado um novo edital para a publicação de mais livros. 9. Prêmio de Excelência 43 
Acadêmica da Pós-Graduação. No mês de março de 2015, foi instituída uma comissão para definir 44 
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as normas para a premiação de discentes de pós-graduação que se destacarem no desempenho 45 
acadêmico-científico de seus respectivos programas. A intenção desta premiação, que será em 46 
dinheiro, é estimular o aluno a fazer ciência. 10. Comemoração 1000 dissertações ou teses. O 47 
Presidente finaliza os informes relatando que pretende fazer uma celebração quando a UFABC tiver a 48 
sua milésima tese ou dissertação. Informes das Coordenações dos Cursos. 1.  Profa. Silvia 49 
Passarelli, Coordenadora do Curso de Planejamento e Gestão do Território, informa que um dos 50 
trabalhos enviados à Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e 51 
Regional (Anpur) para concorrer ao prêmio de melhor tese está entre os oito melhores do Brasil. 2. 52 
Prof. Guilherme Ribeiro, Vice-Coordenador do Curso de Evolução de Diversidade, informa que seu 53 
mandato terminará no final do mês de maio. Pauta. 1. Aprovação da ata da II reunião ordinária da 54 
CPG de 2015. A ata é aprovada por todos os membros da comissão. 2. Aprovação da ata da I 55 
reunião extraordinária da CPG do ano de 2015. A ata é aprovada por todos os membros da 56 

comissão. 3. Referenda das decisões do Presidente da CPG. A Comissão referenda as decisões do 57 
Presidente, que deverão ser publicadas no Boletim de Serviço da UFABC e ficarão disponíveis para 58 
consulta no site da PROPG. 4. Proposta de resolução CPG que regulamenta as normas e 59 
procedimentos para a concessão, renovação, cancelamento e extensão das bolsas de estudo de pós-60 
graduação e de estudos pós-doutorais da UFABC. O Presidente passa a palavra ao Chefe da Divisão 61 
Administrativa da PROPG, Kleber Ferreira, e ao servidor Vinicius Saito, da Divisão Administrativa 62 
da PROPG, que fazem a apresentação da nova proposta. Os membros sugerem mais algumas 63 
alterações e aprovam a referida proposta. 5. Proposta de resolução CPG que regulamenta normas e 64 
procedimentos para a concessão de bolsa-auxílio a estudantes regulares de pós-graduação e a 65 
pesquisadores bolsistas de estudos pós-doutorais financiados com recursos próprios UFABC e 66 
PROAP CAPES. O Presidente passa a palavra ao servidor Kleber Ferreira, que faz a apresentação da 67 
proposta. Da mesma forma, após discussões, a resolução é aprovada pelos membros da comissão. 6. 68 
Proposta de resolução que autoriza que atividades de extensão sejam consideradas como parte dos 69 
requisitos para recebimento de bolsas de Mestrado ou Doutorado da UFABC. O Presidente 70 
apresenta a proposta de resolução e, após votação, é decidida a necessidade de aprovação do 71 
orientador que irá verificar se a atividade de extensão é relevante à formação do seu orientando. A 72 
resolução é aprovada por todos. 7. Recurso para aceite de transferência de disciplina com conceito 73 
“c” para o discente Jair Diaz Barbosa do curso de Mestrado em Energia para cumprimento dos 74 
créditos e liberação da Banca de Defesa agendada para 06 de maio de 2015. O Presidente passa a 75 
palavra aos professores Gilberto Martins, Coordenador do Curso de Energia, e o docente Ricardo dos 76 
Santos, que apresentam o recurso. Em acordo, fica sugerido que a resolução que regulamenta o 77 
reconhecimento de créditos de disciplina na pós-graduação será reformulada e apresentada 78 
oportunamente em outra reunião da CPG, para aprovação. O recurso é aprovado pela maioria dos 79 
presentes. Nada mais havendo a declarar, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, 80 
Monica Cavalcante, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes. 81 

 

 

Gustavo Martini Dalpian 

Pró-Reitor de Pós-Graduação

 


