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Ata da reunião da Comissão de Pós-Graduação (CPG), realizada às quatorze horas do dia quinze de
junho de 2015, no auditório da pós-graduação, no 8º andar do bloco B. A reunião foi presidida pelo
Pró-Reitor de Pós-Graduação, prof. Gustavo Martini Dalpian, com o apoio do Pró-Reitor Adjunto de
Pós-Graduação, prof. Alexandre Kihara, e a presença dos seguintes membros: Adalberto Azevedo,
Alysson Ferrari, Andrea Cardoso, Camila Dias, Charles Morphy dos Santos, Daniele de Araújo,
Fabio Ferreira, Fernando Mattos, Gilberto Martins, Janaina Souza Garcia, João Gois, João Henrique
Kleinschmidt, Lídia Lumi Kawano, Luciana Pereira, Luciana Zaterka, Luiz Roberto Nunes, Magno
Meza, Marcia Alvim, Rafael Grisi, Raphael Camargo, Roberto Asano Junior, Rodrigo Fresneda,
Silvia Passarelli, Sonia Malmonge e Wendel Alves. Convidados/Visitantes: Carlos Kamienski.
Apresentação. O Presidente passa a palavra ao prof. Carlos Kamienski, Assessor de Relações
Internacionais, que apresenta o relatório do Grupo de Trabalho de Internacionalização. Ao final da
apresentação, os membros fazem alguns questionamentos e o Presidente agradece ao prof. Kamienski
pela presença. Informes da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. 1. Greve dos servidores técnicoadministrativos. O Presidente informa que as atividades consideradas mais importantes estão sendo
negociadas com a Reitoria e o Comando de Greve, de acordo com o e-mail que foi encaminhado aos
coordenadores no dia 05 de junho de 2015. A Pró-Reitoria gostaria de manter as seguintes ações:
processos seletivos dos cursos, bancas de qualificação e defesas, matrículas de discentes, pagamento
de bolsas e cadastro de novos bolsistas, processo de compra de equipamentos e auxílios já abertos.
Embora o encaminhamento de novos pedidos de auxílio seja uma tarefa importante, provavelmente
será paralisada. 2. Submissão de propostas de doutorado à Capes. No período de 13 de julho a 12 de
agosto a Capes irá receber as propostas de novos mestrados e doutorados acadêmicos. As
coordenações que quiserem submeter propostas de doutorado devem avisar a Pró-Reitoria de PósGraduação. 3. Proposta de Alteração da resolução ConsEPE n. 99. Recentemente a Capes publicou
a portaria 174, instituindo que o docente permanente pode atuar em até 3 programas de pósgraduação. Por conta desta nova regra, o Presidente consulta os coordenadores sobre uma possível
alteração na resolução do ConsEPE nº 99, que limita a atuação do docente permanente em no
máximo 2 programas. Informes dos Coordenadores dos Cursos. Profa. Camila Dias informa que
os coordenadores dos cursos de Ciências Humanas e Sociais, Planejamento e Gestão do Território,
Filosofia, Políticas Públicas e Ensino não irão participar do Prêmio de Excelência da Pró-Reitoria de
Pesquisa. A decisão foi formalizada por meio uma carta encaminhada à Pró-Reitora de Pesquisa,
profa. Marcela Ramos, que agendou uma reunião com o grupo de coordenadores para discutir
possíveis ajustes no projeto. Profa. Silvia Passarelli, Coordenadora do Curso de Planejamento e
Gestão do Território, solicita que a carta seja encaminhada a todos os coordenadores dos cursos.
Pauta. 1. Aprovação da ata da IV reunião ordinária da CPG de 2015. A ata é aprovada por todos
os membros da comissão. 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 da CPG que estabelece
normas para a admissão de aluno especial em disciplinas de pós-graduação da UFABC. O
Presidente passa a palavra à Chefe da Divisão Acadêmica da PROPG, Lídia Lumi Kawano, que faz a
apresentação da nova proposta. Os membros discutem e aprovam a resolução com as seguintes
alterações: no segundo parágrafo do segundo artigo - “§ 2º - O número máximo de alunos especiais
em determinada disciplina poderá ser até 50% (cinquenta por cento) do número de discentes
regulares matriculados nesta disciplina. Para turmas com até 10 alunos regulares inscritos, o
número máximo de alunos especiais será de até 05 alunos.” No mesmo artigo, foi incluído o terceiro
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parágrafo - “não serão permitidas turmas somente com alunos especiais”. 4. Avaliação das normas
internas do programa de Filosofia. A proposta é aprovada por todos, com a supressão do parágrafo
único do artigo 16: “a CoPG poderá sugerir outros critérios de seleção e classificação à Comissão
de Seleção”. 5. Avaliação das normas internas do programa de Neurociência e Cognição. A
proposta é aprovada por todos. 6. Avaliação das normas internas do programa de Engenharia
Mecânica. A proposta é retirada de pauta para a inclusão dos critérios de credenciamento de
docentes. 7. Avaliação das normas internas do Mestrado Profissional em Matemática em Rede
Nacional (PROFMAT). A proposta é aprovada por todos. 8. Avaliação das normas internas do
programa de Engenharia e Gestão da Inovação. A proposta é aprovada por todos. 9. Avaliação
das normas internas do programa de Física. A proposta é aprovada por todos. 10. Avaliação das
normas internas do programa de Engenharia Elétrica. A proposta é aprovada por todos. 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.

Gustavo Martini Dalpian
Pró-Reitor de Pós-Graduação

