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Ata da reunião da Comissão de Pós-Graduação (CPG), realizada às quatorze horas do dia
quatorze de julho 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: Danieli Ribeiro de Araújo, Fernando Carlos Giacomelli, João
Paulo Góis, Humberto Naoyuki Yoshimura, Janaína de Souza Garcia, Paulo Henrique de Mello
Santana, Sônia Maria Malmonge, Luciana Pereira, Thales Sousa, Magno Henrique Mendoza
Meza, Fernando Costa Mattos, Adalberto Fazzio, Yossi Zana, Rafael de Matos Grisi, Lúcia
Helena Gomes Coelho, Juliana Kelmy M. de Faria Daguano, Gustavo Muniz Dias, Alex Gomes
Dias, Marcelo Oliveira da Costa Pires, Alexander de Freitas, Roberto Asano Junior, Lidia Lumi
Kawano e Kleber Ferreira. Apresentação da Professora Anne Cristine Chinellato, da
Agência da Inovação, sobre Proposta de divulgação patentaria da UFABC. Professora Anne
fala sobre a proposta de apresentar a Agência de Inovação aos ingressantes da pós-graduação,
com enfoque na proteção por patente, e faz uma pequena apresentação aos presentes. Ao final de
sua exposição ressalta a possibilidade de oferecer palestras aos cursos que se interessarem e se
coloca à disposição das coordenações. Informes da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. 1. Folder
da PROPG. Professor Kihara fala sobre os folders de divulgação dos cursos, elaborado pela
PROPG em parceria com a Assessoria de Comunicação e Imprensa. Cada um dos presentes
recebe um exemplar. 2. Edital do Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE) da
CAPES. Professor Kihara informa sobre a abertura do edital e ressalta a importância dos
coordenadores divulgarem esta informação junto aos discentes. Informes dos Coordenadores
dos Programas. 1. Professor Fernando informa que o processo seletivo do curso de Filosofia,
em andamento, teve 83 inscritos, 50% a mais do que no ano anterior. 2. Professora Luciana
menciona fazer parte, juntamente com a professora Maria Gabriela, da Comissão de Avaliação
Docente. Fala da necessidade dos discentes de pós-graduação avaliarem as disciplinas e docentes
e pede sugestões para a formulação do instrumento de avaliação. Sugere-se verificar como este
procedimento está sendo realizados em outras Universidades Federais e ainda o modelo utilizado
pela Pró-Reitoria de Graduação. Quanto a este último ponto, entende-se que o perfil do aluno da
pós é bem diferente do perfil do aluno da graduação. Professor Kihara sugere à professora
Luciana que elabore uma proposta de como a avaliação se dará e que esta seja trazida à CPG,
para discussão. 3. Professor Yossi ressalta a escassez de recursos provenientes do Programa de
Apoio à Pós-Graduação – PROAP da CAPES e ressalta não entender porque os recursos da
PROPG, temporariamente não utilizados retornam à Reitoria, ao invés de permanecerem na
PROPG. Professor Kihara explica que esses recursos não retornam à Reitoria propriamente, mas
sim ao fundo de recomposição orçamentária, para suprir as necessidades de áreas da
Universidade que não possuem orçamento algum, como, por exemplo, a Assessoria de Relações
Internacionais. Ressalta também que a Pró-Reitoria está em constante negociação com a
Reitoria, e há uma expectativa positiva a este respeito. Ainda com a palavra, professor Yossi
reforça a falta de espaços destinados aos alunos de pós-graduação no Campus São Bernardo do
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Campo. Professor Kihara corrobora a necessidade desses espaços e segure a criação de um
Grupo de Trabalho, para estudar alternativas a curto, médio e longo prazo. Decide-se que o GT
será composto pelos professores Yossi e Fernando Mattos e pelo administrador da PROPG,
Kleber Ferreira, e será instituído por portaria da PROPG, a ser publicada no Boletim de Serviço
da UFABC. 4. Professor Paulo comenta sobre a tentativa de plágio, levado à plenária do Curso
de Energia. Para minimizar esse tipo de problema, sugere a aquisição de um software e sua
disponibilização aos coordenadores e cita como exemplo o Copy Spider. Após discussões sobre o
fórum adequado para tratar do assunto, se Comissão de Ética ou Comissões Disciplinares, fica
clara a necessidade de cautela ao se tratar de assunto tão delicado. 5. Professora Sônia comenta
sobre uma banca de Biomédica em que ambos os membros externos designados não puderam
comparecer, sendo necessário o reagendamento da banca. Professor Kihara ressalta que o
programa agiu corretamente. Pauta. 1. Aprovação da ata da V reunião ordinária da CPG
de 2016. A ata é aprovada por todos os membros da comissão, com inclusão do nome do
professor Humberto. 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. Revisão do Regimento Profissional em
Física – MNPEF. Professor Rafael Grisi, relator da matéria, expõe ao grupo que não há
observações a serem feitas, uma vez que a revisão se dá em virtude da mudança do regimento
nacional. Dessa forma, sugere a aprovação do regimento revisado, que é aprovado por
unanimidade. 4. Proposta de Portaria que estabelece critérios e procedimentos para
credenciamento e recredenciamento de docentes no programa de pós-graduação em
Ciência e Tecnologia Ambiental. Professor Paulo, relator da proposta, ressalta que o texto está
muito bom e sugere apenas alteração no artigo 5º. Após discussões e deliberações dos membros,
a proposta é aprovada com acréscimo de um terceiro parágrafo no artigo 5º - sobre a possível
conversão pelo fator de impacto, para os períodos da área de CTA que não constarem no Qualis,
e modificações e inclusões no Artigo 6º, sobre credenciamento e recredenciamento. Nada mais
havendo a declarar, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu Juliana Dias de
Almeida, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes.
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