
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 
Pró-Reitoria de Pós-Graduação 
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha· Santo André - SP 
CEP 09210-580 · Fone: (11) 4996.0011 
propg@ufabc.edu.br 

 

Ata nº 06/2018/CPG 
 
Ata da reunião da Comissão de Pós-Graduação (CPG), realizada às quatorze horas do dia catorze 1 
de junho de 2018, na sala S-206, no 2º andar do Alfa 1, no Campus São Bernardo do Campo. A 2 
reunião foi presidida pelo Pró-Reitor de Pós-Graduação, Professor Charles Morphy Dias dos 3 
Santos, e contou com a presença do Pró-Reitor Adjunto de Pós-Graduação, Professor João Paulo 4 
Gois, e os seguintes membros: Sérgio Daishi Sasaki, David Correa Martins Júnior, Humberto 5 
Yoshimura, Lúcia Helena Gomes Coelho, Janaína de Souza Garcia, Vitor Eduardo Schincariol, 6 
Ana Claudia Polato e Fava, Paris Yeros, Patrícia Teixeira Leite Asano, Patrícia Aparecida da 7 
Ana, Luiz Henrique Bonani do Nascimento, Luciana Pereira, Gustavo Muniz Dias, Cristian 8 
Coletti, José Antônio Souza, Maria Teresa Carthery Goulart, Silvia Helena F. Passarelli, Sinuê 9 
Dayan Barbero Lodovici, Paulo Tadeu da Silva, Luciano Puzer, Fernando Heering Bartoloni, 10 
Júlia Bertino Moreira, Flávia da Fonseca Feitosa, Anna Maria de Moura Cavalcanti, Leandro 11 
Amirati do Amaral e Fábio Henrique Coutinho Capeleiro. Convidado: Arlindo Francisco da 12 
Rosa. Informes da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. 1. Reunião ConsEPE: Exclusão do 13 
conceito J das normas da pós-graduação e revisão do Regimento da Pós-Graduação. Professor 14 
Charles informa que foi levada à pauta do ConsEPE a exclusão do conceito J do regimento da 15 
pós-graduação, conforme deliberado em sessões anteriores da CPG, em virtude da implantação 16 
do SIGAA. Comunica que alguns conselheiros quiseram debater outros itens das normas da pós 17 
e que se assumiu o compromisso de apresentar uma revisão do regimento até a penúltima sessão 18 
do ConseEPE deste ano. Dessa forma, o item será trazido à CPG, nas próximas reuniões, para 19 
discussão. 2. Possibilidade de concessão de bolsas de extensão para alunos de pós-graduação. 20 
Professor Charles informa que foi aprovado no ConsEPE resolução PROEC que regulamenta 21 
bolsas de extensão para alunos e que o texto prevê que alunos de pós-graduação também possam 22 
se beneficiar. 3. Apresentação do Presidente da Capes ao Conselho Universitário da UNESP 23 
em abril de 2018. Professor Charles agradece a sugestão de vídeo enviada aos coordenadores 24 
pela professora Luciana Pereira, em que o presidente da Capes, a nova diretora de avaliação e a 25 
diretora de relações internacionais discutem os rumos da pós-graduação brasileira e tópicos 26 
relacionados à internacionalização e avaliação dos PPGs. Professor Charles recomenda que os 27 
coordenadores assistam ao vídeo, pois se trata de uma discussão substancial sobre questões 28 
estratégicas para pós-graduação. 4. Boas-vindas à nova coordenação do PROF-FILO. Professor 29 
Charles dá as boas-vindas ao professor Paulo Tadeu da Silva, novo coordenador do Mestrado 30 
Profissional em Filosofia, e informa que a professora Marinê de Souza Pereira passa a ser a vice-31 
coordenadora. Pauta. 1. Aprovação da ata da I reunião extraordinária da CPG de 2018. A 32 
representante discente solicita correção do seu nome na relação de presentes. Em votação, a ata é 33 
aprovada por unanimidade. 2. Referenda das decisões do Presidente da CPG. A Comissão 34 
referenda as decisões do Presidente, que serão publicadas no Boletim de Serviço da UFABC e 35 
ficarão disponíveis para consulta no site da PROPG. 3. Apresentação do Projeto Institucional 36 
de Internacionalização da UFABC – Edital Capes/PrInt. Professor Charles apresenta aos 37 
presentes resumo do referido projeto enviado à Capes. Esclarece algumas dúvidas e informa que 38 
está disponível cópia integral e impressa do projeto, para consulta, no Gabinete da PROPG. 4. 39 
Revisão da Resolução CPG Nº12/2016, que regulamenta normas e procedimentos para a 40 
concessão, renovação, cancelamento e extensão das bolsas de estudo de pós-graduação da 41 
UFABC. Professor Charles convida o servidor Arlindo a expor a proposta de alteração da 42 
resolução. Com a palavra, Arlindo informa que a proposta agora apresentada é fruto de 43 
discussões com os pró-reitores e trata-se, em sua maioria, de adequar o texto a situações que 44 
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acontecem no dia-a-dia. Após apresentação da proposta de alteração, os membros da CPG 45 
discutem alguns pontos bastante relevantes, como a questão da proibição de vínculo 46 
empregatício para bolsistas, acúmulo de bolsas, extensão do prazo de recebimento de bolsa para 47 
discentes que tiverem filhos ou os adotarem, e o cancelamento de bolsas durante o período em 48 
que o aluno estiver participando do PDSE – Programa de Doutorado Sanduíche. Professoras 49 
Silvia e Janaína expõem, durante as discussões, as peculiaridades de seus programas. O 50 
Programa de Planejamento e Gestão do Território tem utilizado bolsas para auxiliar alunos que 51 
são professores no Ensino Médio. Eles são instruídos a reduzir sua jornada de trabalho, para 52 
assim receberem bolsa. Já no caso do Programa de Ciência e Tecnologia/Química todos os 53 
alunos bolsistas já têm dedicação exclusiva à pós-graduação, não sendo permitido que tenham 54 
vínculo empregatício. Em se tratando de acúmulo de bolsas, professora Janaína lembra a questão 55 
das bolsas da Universidade Aberta do Brasil – UAB, e professor Sinuê entende que esse caráter 56 
restritivo pode excluir os alunos dos mestrados profissionais que vierem a ser criados. Também 57 
alerta para a necessidade de incluir na resolução que adotantes também poderão ter extensão do 58 
prazo de recebimento de bolsas. Professor Charles esclarece que o objetivo da bolsa de estudos é 59 
permitir que o aluno realmente se dedique integralmente à pós-graduação. Arlindo esclarece que 60 
a proibição do vínculo empregatício para bolsistas trata-se de uma questão orçamentária e que, se 61 
alunos que já possuem renda não receberem bolsa, este recurso poderá ser destinado a outros 62 
discentes, tornando mais eficiente a utilização de recursos públicos. Professora Patrícia Leite faz 63 
algumas considerações, especialmente sobre a condição dos alunos que participam do PDSE. 64 
Arlindo esclarece que não existe suspensão de bolsa, ela deve ser cancelada e reimplantada 65 
quando o aluno voltar do exterior. Elucida que a resolução apenas regulamenta o que já acontece 66 
e que o aluno possui garantia de voltar a receber a bolsa, desde que haja recursos orçamentários. 67 
Professora Maria Teresa propõe que se pense numa solução intermediária. Ao invés de falar de 68 
vínculo empregatício, que o texto discorra sobre tempo de dedicação à pós-graduação. Professor 69 
Paulo Tadeu também faz considerações sobre o acúmulo de bolsas, da necessidade de se pensar 70 
na função da bolsa de estudo. Endossa a proposta da Professora Maria Teresa, pois entende que 71 
os critérios precisam ser os mais justos possíveis. Por fim, se diz incomodado com a redação do 72 
texto a respeito do aluno do PDSE. Mais alguns membros se manifestam, ainda sobre os pontos 73 
debatidos. Professor Charles informa que todas as sugestões foram anotadas e que a proposta de 74 
alteração da resolução retornará à pauta da próxima CPG, já com a inclusão das propostas 75 
realizados pelos membros, para votação. 5. Recurso à decisão do colegiado do programa de 76 
Ciências Humanas e Sociais que alterou o vínculo dos docentes Gilberto Rodrigues e José 77 
Blanes para professor colaborador. Professor Charles informa que recebeu esta solicitação dos 78 
professores Gilberto e Blanes. Trata-se de pedido de reconsideração da decisão tomada pelo 79 
colegiado de Ciências Humanas e Sociais que revisou e alterou as normas de credenciamento e 80 
recredenciamento de docentes no programa, acarretando a alteração de vínculo dos professores 81 
de permanente para colaborador. O Presidente informa que os professores foram convidados a 82 
participar da CPG, mas não compareceram. Na sequência, passa a palavra ao professor Vitor que 83 
explica que os critérios de recredenciamento foram alterados com o intuito de adequar o 84 
programa às exigências da Capes, evitando assim que uma avaliação negativa. Em discussão, os 85 
membros entendem que as alterações realizadas foram para o bem do programa. Professor Vitor 86 
reforça que todos os professores foram avaliados dentro desses novos critérios e que num 87 
próximo processo de recredenciamento os solicitantes poderão passar novamente a docente 88 
permanente. Em votação, os membros da CPG indeferem por unanimidade o recurso. 6. Revisão 89 
das Normas Internas do Programa de Engenharia Biomédica. Professora Silvia, relatora da 90 
matéria, informa que, após análise do regimento, conversou com a professora Patrícia da Ana 91 
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sobre alguns poucos pontos a serem discutidos. Tais pontos foram esclarecidos, o texto revisado 92 
no que era pertinente, de modo que a relatoria sugere a aprovação da alteração das normas. Em 93 
votação, o item é aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a declarar, o Presidente deu 94 
por encerrada a reunião, da qual eu Juliana Dias de Almeida Martinez, lavrei a presente ata, que 95 
foi lida e aprovada por todos os presentes.  96 
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Pró-Reitor de Pós-Graduação

 


