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Ata nº 01/2017/CPG 
 
Ata da reunião da Comissão de Pós-Graduação (CPG), realizada às quatorze horas do dia 1 
dezesseis de fevereiro de 2017, no auditório da pós-graduação, no 8º andar do bloco B. A 2 
reunião foi presidida pelo Pró-Reitor de Pós-Graduação, professor Alexandre Kihara, e contou  3 
com a presença do Pró-Reitor Adjunto, Professor Wagner Alves Carvalho, e também dos 4 
seguintes membros: João Paulo Gois, Eduardo Lucas Subtil, Janaína de Souza Garcia, Ana 5 
Claudia Polato e Fava, Paulo Henrique de Mello Santana, Sônia Maria Malmonge, Thales Sousa, 6 
Magno Enrique Mendoza Meza, Marcello Zanotello, Charles Morphy Dias dos Santos, Vinícius 7 
Cifú Lopes, Iseli Lourenço Nantes, Maria Teresa Carthery Goulart, Klaus Frey, Marcella Pecora 8 
Millazzotto, Erik Conte, Diogo Coutinho Soriano, Luiz Henrique, Cristiane Negreiros Abbud 9 
Ayoub, Alexander de Freitas, Kleber Ferreira, Rafael Samarco Martins. Convidados: Artur 10 
Martins de Sá e Fujiko Miura. Apresentação da Assessoria de Cooperações Institucionais e 11 
Convênios - ACIC. Patrícia Guilhemitti, responsável pela área, inicia a apresentação. Explica 12 
que a ACIC está vinculada à Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional – 13 
PROPLADI. Cabe à ACIC orientar, auxiliar, contribuir, estruturar material de apoio e 14 
supervisionar as atividades relativas à celebração de parcerias com instituições públicas e 15 
privadas, nacionais e internacionais, celebradas por meio de convênio, termo de execução 16 
descentralizada, termo de parceria, termo de colaboração técnico-científico ou instrumento 17 
congênere. Esclarece que os convênios de cooperação de estágio de estudante e de mobilidade 18 
acadêmica nacional são de responsabilidade da Pró-Reitoria de Graduação e os Convênios de 19 
mobilidade acadêmica internacionais, são de responsabilidade da Assessoria de Relações 20 
Internacionais.  Na sequência, elenca e explica os tipos de instrumentos que podem ser 21 
celebrados, a saber: convênio, protocolo de intenções, termo de colaboração técnico-científico 22 
(TCTC), termo de execução descentralizada, contratos administrativos, contrato ou acordo 23 
tripartite, ajuste individualizado para gestão administrativa financeira, este último em estudo. 24 
Elucida que qualquer servidor da UFABC, seja ele docente ou técnico administrativo, pode 25 
propor a execução de um projeto em parceria com outra instituição, desde que esteja em 26 
consonância com a legislação vigente e em observância às normas internas da UFABC. Patrícia 27 
explica ainda os procedimentos para celebração de uma parceria (reunião com ACIC, elaboração 28 
de plano de trabalho, submissão do projeto para avalição do mérito e autorizações necessárias) e 29 
o fluxo interno a ser cumprido. Por fim, menciona as normas básicas aplicadas e fala sobre 30 
execução e acompanhamento. Finalizada a apresentação, alguns coordenadores fazem perguntas 31 
que são esclarecidas por Patrícia, que encerra sua participação deixando os contatos da ACIC e 32 
se colocando à disposição dos coordenadores. Informes da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. 1. 33 
Vídeo promocional do programa de Nanociências e Materiais Avançados.  A servidora 34 
Marcela, da WebTV, fala sobre os vídeos que estão sendo produzidos dos cursos de pós-35 
graduação. Ressalta tratar-se de uma série específica, sendo que cada curso terá um vídeo de 36 
quatro minutos, com a seguinte estrutura: introdução (informações gerais sobre a UFABC), 37 
capítulo do curso (informações específicas de cada curso) e parte final (informações gerais sobre 38 
infraestrutura da UFABC). Ressalta que a introdução e a parte final são comuns a todos os 39 
cursos. Na sequência, o vídeo do programa de Nanociências é exibido. Os coordenadores 40 
apresentam algumas sugestões, como uma demarcação mais perceptível da transição da parte 41 
específica, para a parte final do vídeo, bem como mais imagens do campus São Bernardo do 42 
Campo. Marcela informa que o vídeo do Programa de Engenharia e Gestão da Inovação está 43 
passando por ajustes e por isso não foi apresentado. Por fim, diz que será enviado aos 44 
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coordenadores e-mail com formulários a serem preenchidos para a produção dos vídeos dos 45 
demais programas. 2. Alteração na Coordenação de Nanociências e continuidade da 46 
Coordenação de Filosofia. Professor Kihara informa aos presentes sobre a alteração na 47 
coordenação do Programa de Nanociências e Materiais Avançados: professora Iseli passa a ser a 48 
coordenadora e o professor Adalberto Fazzio, o vice-coordeandor. Também fala sobre a 49 
continuidade da coordenação do Programa de Filosofia: professora Luciana Zateka como 50 
coordenadora e professora Cristiane Negreiros Ayoub como vice-coordenadora.  3. Solicitação 51 
de reformulação na publicação dos resultados dos processos seletivos. O presidente reforça que 52 
os programas de pós-graduação precisam publicar os resultados dos processos seletivos por 53 
ordem de classificação, divulgando, obrigatoriamente, a nota obtida por cada candidato. 54 
Esclarece que essas exigências seguem as recomendações da Procuradoria Jurídica da UFABC e 55 
do Ministério Público, embasados nos princípios de transparência e publicidade. 4. Indicação de 56 
responsáveis pelos Programas durante férias dos coordenadores e vice-coordenadores. 57 
Professor Kihara relembra que o ideal é que coordenador e vice-coordenador evitem se ausentar 58 
simultaneamente da coordenação, mas, caso seja inevitável, reforça a necessidade de que 59 
indiquem os docentes que responderão pelo programa durante o período.   5.Fluxo de bancas.  60 
Professor Kihara reforça aos coordenadores que a composição das bancas deve estar aprovada 61 
pela coordenação antes do agendamento na secretaria. 6. Prazos de qualificação e defesa. O 62 
Presidente pede atenção especial para o prazo de qualificação e defesa e reforça a necessidade de 63 
cumprimento dos prazos estipulados. A pedido da professora Janaína, o pró-reitor irá enviar às 64 
coordenações e-mail salientando a necessidade de cumprimento dos prazos. 7. Eleições CPG. 65 
Professor Kihara lembra aos presentes que está aberto o processo para eleição de representantes 66 
discentes e técnico-administrativos na CPG, sendo que as eleições ocorrerão em 07 de março. 8. 67 
Prêmio de Excelência Acadêmica - PEAPG. O Presidente informa a prorrogação do prazo de 68 
inscrições para o PEAPG, até 22 de fevereiro, lembrando que este prêmio destaca os alunos mais 69 
produtivos de cada programa, e solicita que os coordenadores incentivem a participação dos 70 
discentes.  Informes dos Coordenadores dos Programas. 1. Professor Vinícius menciona que o 71 
Programa de Matemática teve o seu primeiro doutorando diplomado. 2. Professora Sônia faz 72 
algumas perguntas sobre o Programa de Assistência ao Ensino – PRAE, que são esclarecidas. 3. 73 
Com a palavra, professora Marcella Milazzotto solicita alteração do item da pauta “Revisão das 74 
Normas Internas do programa de Nanociências e Materiais Avançados”, passando do item 5, 75 
para o item 3. A solicitação é atendida. Pauta. 1. Aprovação da ata da X reunião ordinária da 76 
CPG de 2016. A ata é aprovada por todos. 2. Referenda das decisões do Presidente da CPG. 77 
A Comissão referenda as decisões do Presidente, que deverão ser publicadas no Boletim de 78 
Serviço da UFABC e ficarão disponíveis para consulta no site da PROPG. 3. Revisão das 79 
Normas Internas do programa de Nanociências e Materiais Avançados. Trata-se de 80 
solicitação de alteração na redação do artigo 33 das Normas do Programa, referente ao prazo 81 
para solicitar inscrição no exame de qualificação, passando de 30 (trinta), para 45 (quarenta e 82 
cinco) dias de antecedência da data prevista para a realização do exame; e também referente ao 83 
aumento do número de indicações de nomes de titulares e suplentes para a comissão 84 
examinadora, sendo que a coordenação nomeará a comissão constituída por 03 (três) membros, 85 
no caso do curso de mestrado, e 04 (quatro) membros, no curso de doutorado.  A relatora, 86 
professora Marcella Milazzotto, diz ser pertinente a solicitação e mostra-se  favorável à sua 87 
aprovação. Em votação, as alterações são aprovadas por unanimidade. 4. Normas internas do 88 
programa de Economia. Professor Eduardo Subtil, relator da matéria, elenca alguns pontos a 89 
serem considerados, entre eles, o revisão do prazo para escolha de orientadores, pois poderia 90 
representar um risco ao cumprimento dos prazos; a exigência da proficiência em língua 91 
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estrangeira para os candidatos, durante o processo seletivo, como requisito para o ingresso, bem 92 
como a exigência de projeto; feitura de portaria do programa sobre credenciamento e 93 
recredenciamento de docentes, retirando-se este item das normas; alteração da redação artigo 14 94 
e seus parágrafos, garantindo-se a possibilidade de realização de mais um processo seletivo por 95 
ano. Todos os pontos são considerados e acatados, com exceção da necessidade de apresentação 96 
de projeto para o processo seletivo. Em votação, as normas do Programa de Economia são 97 
aprovadas. 5. Sugestão de Resolução CPG que delega competência às coordenações para 98 
homologar critérios de mérito acadêmico-científicos referentes à concessão de bolsas de 99 
estudos. A proposta de resolução é apresentada e aprovada por todos os membros da CPG.  100 
Nada mais havendo a declarar, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu Juliana Dias 101 
de Almeida Martinez, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes.            102 
 
 

Alexandre Hiroaki Kihara 
Pró-Reitor de Pós-Graduação

 

 

 

 


