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Ata da reunião da Comissão de Pós-Graduação (CPG), realizada às quatorze horas e cinco minutos
do dia quatorze de abril de 2016, no auditório da pós-graduação, no 8º andar do bloco B. A reunião
foi presidida pelo Pró-Reitor Adjunto de Pós-Graduação, professor Alexandre Kihara, e contou com
a presença dos seguintes membros: Alysson Ferrari, André Fonseca, Charles Mophy dos Santos,
Fabio Furlan Ferreira, Fernando Carlos Giacomelli, Gilberto Martins, João Paulo Gois, Jussara Justi,
Kleber Ferreira, Lúcia Helena Coelho, Luciana Pereira, Luis Paulo Scott, Luiz Roberto Nunes,
Magno Mendoza Meza, Marcelo Oliveira da Costa Pires, Maria Teresa Goulart, Marcia Alvim,
Rafael Martins, Rodrigo Fresneda e Thales Sousa. Informes da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. 1.
Ofício Capes nº 04/2016 – utilização das bolsas do Programa Demanda Social. A Capes
determinou a suspensão temporária do cadastramento de novos bolsistas em cotas ociosas no mês de
março de 2016. Por conta disso, a UFABC perdeu 7 bolsas que estavam em processo de
transferência, mas já conseguiu recuperar 5 bolsas (4 de mestrado em Energia e 1 de doutorado em
Engenharia da Informação). 2. Bolsas PAEC/GCUB/OEA. A UFABC irá aderir novamente ao
programa em 2016, podendo oferecer até 7 bolsas de mestrado e 1 de doutorado da cota da PróReitoria. Aqueles que desejarem oferecer cotas específicas dos programas deverão consultar a seção
de bolsas da PROPG para se certificarem da disponibilidade de bolsas. O Presidente informa que
todos os programas seriam incluídos na lista para receberem candidatos, ao menos que se
manifestassem contrariamente. No mesmo momento, a coordenação do programa de Biossistemas
solicita sua exclusão da lista de participantes. 3. Propostas de novos programas 2016. O doutorado
em Ensino e História das Ciências e da Matemática foi aprovado pelos conselhos superiores. As
propostas de Economia e Economia Política Mundial já foram aprovadas no ConsEPE e serão
discutidas na reunião do ConsUni do mês de março. 4. Os credenciamentos e descredenciamentos
de docentes devem ser informados à Divisão de Apoio aos Cursos. A atualização do cadastro dos
docentes será realizada pela Divisão de Apoio às Coordenações, por meio do sistema SIG (Sistema
Integrado de Gestão). Para que as informações sejam mantidas sempre atualizadas, as coordenações
devem avisar a Divisão de Apoio aos Cursos sobre qualquer alteração no quadro de docentes. O
Presidente discorre que esta divisão está passando por uma reestruturação para melhor atender os
coordenadores. Ele passa a palavra a chefe da Divisão, Jussara Ramos, que relata que irá agendar
reuniões com os coordenadores para expor as mudanças que estão sendo realizadas e obter
informações sobre as necessidades dos cursos. Informes das Coordenações dos Cursos. 1.
Professor Fábio Furlan Ferreira, Coordenador do Programa de Nanociências e Materiais Avançados,
avisa que aquela era sua última participação na CPG, pois seu mandato se encerraria no final do mês
de abril. 2. Professor Rodrigo Fresneda também avisa que estava participando da última reunião
como coordenador do programa de Matemática. Professora Maria Tereza Carthery, ViceCoordenadora do Programa de Neurociência e Cognição, pergunta como proceder em relação aos
direitos autorais de trabalhos que são disponibilizados em bancos de teses e dissertações online
quando há a intenção de publicar manuscritos após a divulgação dos trabalhos. O Presidente
responde que se o texto da tese ou dissertação for muito semelhante ao que for submetido
posteriormente, aconselha-se não fazer a divulgação digital. Professor João Paulo Gois, Coordenador
do programa de Ciência da Computação, sugere divulgar os arquivos em formato de imagem para
dificultar a ação de softwares detectores de plágio. Informes dos Servidores TAs. Rafael Martins se
apresenta para os membros da comissão. O Presidente lhe deseja boas vindas. Kleber Ferreira
informa que ele e a servidora Jussara Ramos foram eleitos representantes técnico-administrativos do
comitê de Qualificação e Capacitação de Pessoal – CCQP. Pauta. 1. Aprovação da ata da II
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reunião ordinária da CPG de 2016. A ata é aprovada por todos os membros da comissão, com a
subtração da palavra “não” na linha 88. 2. Referenda das decisões do Presidente da CPG. A
Comissão referenda as decisões do Presidente, que deverão ser publicadas no Boletim de Serviço da
UFABC e ficarão disponíveis para consulta no site da PROPG. 3. Proposta de resolução CPG que
define procedimentos para as bancas por videoconferência. O Presidente passa a palavra ao
servidor Kleber Ferreira, Chefe da Divisão Administrativa, que apresenta a proposta de resolução.
Professor Rodrigo Fresneda questiona o inciso 2º do artigo 3º, que determina que o orientador que
participar por sistema remoto da banca não terá direito a voto. Após discussões, os membros decidem
manter a redação original do artigo. Professor Luis Scott, Coordenador do programa de Engenharia
da Informação, reforça a necessidade de se oferecer recursos adequados para a realização de bancas
por videoconferência. Profa. Marcia Alvim, Coordenadora do programa de Ensino, comenta que
houve problemas de infraestrutura nas duas bancas do curso realizadas por videoconferência. O
servidor Kleber responde que as salas 303 e 304 do terceiro andar do bloco B estão sendo providas
com novos equipamentos para melhor atender este tipo de banca. 4. Proposta de resolução CPG
que determina procedimentos para o estabelecimento de acordos de cotutela de tese. O
Presidente informa que a resolução será convertida em portaria conjunta PROPG/ARI, por isso,
solicita a retirada deste item de pauta. Nada mais havendo a declarar, o Presidente deu por encerrada
a reunião, da qual eu, Tálita R. D’Arruda, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os
presentes.

Alexandre H. Kihara
Pró-Reitor Adjunto de Pós-Graduação

