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Ata nº 02/2019/CPG 

 

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

quatorze de março de 2019, no auditório da pós-graduação, no 8º andar do Bloco B. A reunião 2 

foi presidida pelo Pró-Reitor de Pós-Graduação, Professor Charles Morphy Dias dos Santos,  3 

contou com a presença do Pró-Reitor Adjunto, Professor João Paulo Gois, e dos seguintes 4 

membros: Sérgio Daishi Sasaki, David Correa Martins Júnior, Lúcia Helena G. Coelho, Janaína 5 

de Souza Garcia, Arlene Martinez Ricoldi,  Paris Yeros, Patrícia Aparecida da Ana, Luiz 6 

Henrique Bonani do Nascimento, Luciana Pereira,  Patrícia Fávero,  Alessandro Jacques Ribeiro, 7 

Gustavo Muniz Dias, Nathalie Bressiani, Silvia Passarelli, Paulo Tadeu da Silva e Bruno Rocha, 8 

Felipe Cesar Torres Antonio, Kleber Ferreira e Jussara Justi.  Informes da Pró-Reitoria de Pós-9 

Graduação. 1. O Presidente deseja boas-vindas aos novos representantes discentes, aos 10 

representantes técnico-administrativos e ao novo coordenador do Doutorado Acadêmico 11 

Industrial, professor Demétrio Jackson dos Santos. 2. O prazo para envio dos dados do Coleta 12 

Capes se encerra hoje, 14 de março de 2019. 3.  Foram publicados os primeiros editais para 13 

seleção dos bolsistas de doutorado sanduíche e professores visitantes no âmbito do Edital PrInt. 14 

Os editais e atas das reuniões estão disponíveis no site da PROPG.  4. Decreto n. 9.725, de 12 de 15 

março de 2019, que extingue cargos em comissão e funções de confiança e limita a ocupação, a 16 

concessão ou a utilização de gratificações. Sabe-se que as funções gratificadas recolhidas 17 

pertenciam a novas universidades e ainda não haviam sido concedidas a servidores. Informes 18 

das Coordenações. 1. Professora Janaína Garcia, coordenadora do programa de Química, 19 

discorre sobre a mudança na avaliação dos programas de pós-graduação. Em conversa com o 20 

coordenador da área de Química da Capes, ela soube que haverá alterações nos Qualis das áreas 21 

exatas e biológicas. Os periódicos passarão a ser classificados por uma única área, de acordo 22 

com o fator de impacto e a avaliação levará em conta a qualidade de produção. 2. Professor 23 

Sergio Sasaki informa que o Programa de Biossistemas está organizando um workshop para o 24 

período de 06 a 10 de maio de 2019. 3. Professora Silvia Passarelli, Coordenadora do Programa 25 

de Planejamento e Gestão do Território, informa que a ANPUR aprovou 30 artigos do programa 26 

para o próximo encontro, em maio, e uma dissertação foi pré-classificada no concurso Bienal de 27 

Teses e Dissertações. 4. Professor David Martins, Coordenador do Programa de Pós-Graduação 28 

em Ciência da Computação, informa que irá receber a visita do Comitê de Área da Capes nos 29 

dias 18 e 19 de março. Pauta. 1. Referenda das decisões do Presidente da CPG. A Comissão 30 

referenda as decisões do Presidente, que serão publicadas no Boletim de Serviço da UFABC e 31 

ficarão disponíveis para consulta no site da PROPG. 3. Proposta de Reestruturação do 32 

Programa de Evolução e Diversidade. Professor Gustavo Dias apresenta a proposta, 33 

destacando os seguintes pontos: 1. A linha de pesquisa “Sistemática e Biogeografia” passa a se 34 

chamar “Sistemática, Biogeografia e Diversidade Genética”. 2. Detalhes relacionados a 35 

processos seletivos serão especificados em edital. 3. Estágio em docência continua obrigatório, 36 

mesmo para alunos não bolsistas. 3. O exame de qualificação foi modificado em 2017, por meio 37 

de portaria, e agora está sendo integrado às normas. 4. Não será mais exigida a publicação de um 38 

artigo para a integralização dos créditos do doutorado, bastando apenas a submissão do artigo 39 

para publicação. As revistas em que os alunos deverão submeter os artigos serão definidas por 40 

meio de portaria do programa. 5. Houve alteração na pontuação das publicações para critérios de 41 

credenciamento e recredenciamento de docentes. 6. Os critérios para atribuição de bolsas serão 42 

definidos em portaria específica. Após a apresentação do prof. Gustavo, o relator da proposta, 43 

prof. Charles, informa que todos os assuntos que demandam mais flexibilidade seriam 44 
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estabelecidos por portarias específicas do programa. Ressaltou ainda que a principal mudança foi 45 

a adequação dos nomes das linhas de pesquisa, no intuito de facilitar a escolha dos discentes e 46 

orientadores. Com o mesmo objetivo ocorreram mudanças no exame de qualificação, que 47 

passará a ter um formato mais tradicional. Após considerações dos membros da comissão, o 48 

Presidente coloca a proposta em votação, que é aprovada por todos com apenas uma abstenção. 49 

Nada mais havendo a declarar, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Tálita R. 50 

D’Arruda, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes.  51 
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 Charles Morphy Dias dos Santos 

Pró-Reitor de Pós-Graduação 

 

 

 


