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Ata nº 02/2017/CPG 
 
Ata da reunião da Comissão de Pós-Graduação (CPG), realizada às quatorze horas do dia 1 
dezesseis de março de 2017, no auditório da pós-graduação, no 8º andar do bloco B. A reunião 2 
foi presidida pelo Pró-Reitor de Pós-Graduação, professor Alexandre Kihara, e contou  com a 3 
presença do Pró-Reitor Adjunto, Professor Wagner Alves Carvalho, e também dos seguintes 4 
membros: Danieli Ribeiro de Araújo, Fernando Carlos Giaccomelli, Humberto N. Yoshimura, 5 
Eduardo Lucas Subtil, Maria Gabriela Marinho, Ana Claudia Polato e Fava, Paulo Henrique de 6 
Mello Santana, Sônia Maria Malmonge, Luis Paulo Scott, Luciana Pereira, Thales Sousa, Magno 7 
Enrique Mendoza Meza, Marcello Zanotello, Vinícius Cifú Lopes, Iseli Lourenço Nantes, Maria 8 
Teresa Carthery Goulart, Silvia Helena Passarelli, Patrícia Velasco, Cláudio Nogueira de 9 
Meneses, Bruno de Paula Rocha, Gustavo Muniz Dias, Sinuê Dayan Barbero Lodovici, Diogo 10 
Ramos, Glaucia Ferreira, Geovane Sousa, Jussara Aparecida Justi, Lidia Lumi Kawano, Kleber 11 
Ferreira, Patrícia Guilhermitti Pereira e Ronny Mattos. Convidados: Fábio Neves Margarido e 12 
Paulo Victor Fernandes da Silva. Informes da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. 1. Novos 13 
representantes discentes e TAs na CPG.  Professor Kihara dá as boas-vindas aos novos 14 
representantes discentes: Diogo Ramos (titular) / Aline Ramos (suplente); Glaucia Silveira 15 
(titular) / Geovane Sousa (suplente); e aos representantes TAs: Jussara Justi (titular) / Lumi 16 
Kawano (suplente); Kleber Ferreira (titular) / Marly Conceição do Rego (suplente); Patrícia 17 
Guilhermitti Pereira (titular) / Ronny Mattos (suplente). 2. Alteração do período de ajuste de 18 
matrícula de 2017.2. Professor Kihara informa aos presentes sobre a alteração do período de 19 
ajuste de matrícula do 2º quadrimestre de 24 e 25/04, para 26 e 27/04, para que os coordenadores 20 
e Seção de Matrículas tenham tempo hábil de analisar as turmas e realizar os ajustes necessários 21 
para a abertura do Portal. 3. Extinção do conceito J a partir de 2017.2 A extinção do conceito J 22 
se faz necessária em virtude da implantação do SIGAA, que não reconhece situação diferente de 23 
aprovado e reprovado. O servidor Paulo Victor, do Núcleo de Tecnologia da Informação – NTI, 24 
explica que está sendo realizada a migração dos dados do SIE para o SIGAA e que o novo 25 
sistema possui um conceito padrão unificado. Sair do modo padrão geraria custos adicionais, 26 
tanto neste momento, quanto para atualizações futuras. Como o sistema foi comprado da UFRN, 27 
esta realiza, periodicamente, atualizações do sistema. Modificações realizadas pela UFABC 28 
teriam de ser atualizadas pela própria UFABC. Alguns questionamentos são realizados e 29 
esclarecidos. 4. Visita Professora Rita de Cássia Barradas Barata. Professor Kihara fala sobre a 30 
visita da Professora Rita Barata, Diretora de Avaliação da CAPES, à UFABC, na última segunda-31 
feira, 13 de março. Informa que a professora teve uma boa impressão da UFABC, e ressalta que a 32 
visita ocorreu num momento importante, durante o período de análise da coleta de dados e 33 
também no ano de avaliação quadrienal. Professor Kihara reforça a importância de conversas e 34 
discussões com os coordenadores de áreas da CAPES e coloca a PROPG à disposição para 35 
auxiliar as coordenações caso desejem promover debates ou discussões dentro da UFABC. 36 
5.Evento com a Diretora de Relações Internacionais da CAPES, Professora Concepta 37 
(Connie) Margaret Mcmanus Pimentel.  Professor Kihara comenta ter participado de evento 38 
sobre a internacionalização das instituições de ensino superior, com enfoque na pós-graduação, 39 
no qual estava presente a Diretora Connie. Destaca que a UFABC está bem neste quesito, 40 
considerando seu corpo docente, pesquisa e pontuação nos rankings. Por fim, informa que a 41 
Diretora será convidada a fazer uma visita à UFABC, à semelhança da visita da professora Rita 42 
Barata. 6. Alteração da data de entrega do Prêmio de Excelência Acadêmica da Pós-43 
Graduação. Professor Wagner informa que houve alteração na data de entrega do Prêmio, de 29 44 
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de março, para 03 de maio, em virtude de agendas, especialmente a do Reitor. 7. Ouvidoria: 45 
Demanda 377. Professor Kihara passa a palavra ao professor Paulo Sant’Ana que explica tratar-46 
se de solicitação de uma candidata ao mestrado de Energia que não foi aprovada no processo 47 
seletivo. Ao ser reprovada, a candidata fez alguns questionamentos a respeito das notas 48 
atribuídas ao seu projeto. Ressalta-se que a candidata se mostrou nervosa durante a entrevista e 49 
não possuía a documentação exigida em edital, entregando-a posteriormente. Destaca-se, ainda, 50 
que a candidata não entrou com pedido de recurso dentro do prazo, mas mesmo assim lhe foi 51 
enviada a pontuação que o projeto obteve em cada um dos itens previstos no edital. Discordando 52 
da avaliação, a candidata recorreu à Ouvidoria.  Novamente lhe foram passadas informações 53 
sobre notas do projeto, que continuaram não sendo aceitas. A Ouvidoria, por sua vez, 54 
encaminhou a demanda à Reitoria, que solicitou manifestação da Comissão de Pós-Graduação. 55 
Professor Kihara reforça que confia nas decisões das coordenações e que, considerando todo o 56 
exposto, preservaria a decisão do professor Paulo. Não havendo manifestações contrárias dos 57 
membros, opta-se por acatar o parecer da coordenação. Informes dos Coordenadores dos 58 
Programas. 1. Professor Giacomelli menciona o término do mandato da professora Marcela 59 
Milazzotto no ConsEPE, como representante da CPG, e sinaliza a necessidade de indicação de 60 
um novo representante. Professor Kihara pede que os professores se articulem, a fim de 61 
indicarem novos representantes. 2. Professora Gabriela fala sobre o mandado de segurança 62 
impetrado contra a UFABC, em que candidato a uma vaga na pós-graduação, em CHS, solicitava 63 
o envio de todas as provas de processos seletivos ocorridos em anos anteriores. Informa que o 64 
juiz considerou inoportuna a solicitação e não houve necessidade de prestar todas as informações 65 
solicitadas. 3. Professora Silvia pede esclarecimentos a respeito da CI nº008/2017/SG, sobre 66 
análise preliminar para reconhecimento de diplomas estrangeiros, encaminhada aos 67 
coordenadores. Tálita esclarece que se trata de procedimento de pré-avaliação decorrente de 68 
Portaria do MEC. 4. Professora Luciana fala sobe a experiência positiva da Inovação com a 69 
internacionalização, com aulas ministradas em língua inglesa e outras ações. Propõe uma 70 
reflexão sobre a questão da internacionalização; entende que a UFABC será internacional quando 71 
receber pessoas de outros países e exportar seu conhecimento.  Ainda sobre o assunto em pauta, 72 
professor Wagner ressalta que as páginas na internet dos programas de pós-graduação são, 73 
majoritariamente, em língua portuguesa, e que páginas em inglês e espanhol favoreceriam muito 74 
a vinda de alunos estrangeiros. O Pró-Reitor Adjunto diz saber das dificuldades dos programas 75 
para realizarem este trabalho, inclusive da falta de servidores técnico-administrativos, mas 76 
reforça a importância de fazê-lo. 5. Professor Scott informa estarem abertas, até 23, de maio 77 
inscrições para Programa de Bolsas para Pesquisa Capes/Humboldt em que serão ofertadas 78 
bolsas de pós-doutorado e para pesquisadores experimentes. Em relação ao item discutido 79 
anteriormente, menciona que o Programa de Engenharia da Informação foi o primeiro programa 80 
a utilizar novo layout de página, importando informações do SIGAA, e se coloca à disposição 81 
para auxiliar os demais programas.  Informes dos Discentes.  Diogo traz algumas solicitações 82 
dos discentes. A primeira delas trata-se da disponibilização de uma impressora aos alunos. 83 
Professor Wagner esclarece que este tema foi abordado na última reunião de dirigentes. 84 
Realizou-se um estudo sobre o uso de fotocopiadoras na Universidade e constatou-se que há um 85 
custo muito elevado. Na reunião houve solicitação de uma impressora para os alunos, mas esta 86 
possibilidade fora descartada imediatamente. Inclusive mencionou-se que fortes restrições 87 
passariam a vigorar em breve. Professor Scott sugere que os laboratórios atendam a esta 88 
demanda, com a aquisição de equipamentos e suprimentos com verbas de projetos, dentro de 89 
grupos de pesquisa. Com a palavra, professora Iseli lembra aos presentes da questão da 90 
sustentabilidade, em que cada vez mais é necessário poupar recursos naturais e sugere a 91 
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utilização de equipamentos como tabletes. Diogo ressalta que a impressão de documentos se faz 92 
necessária entre muitos discentes e reforça a relevância da solicitação. Na sequência, fala da 93 
importância de criação de uma área de estudo, para proporcionar interação e discussões entre os 94 
alunos dos diversos programas. Frisa que os locais de estudo disponíveis atualmente são, em sua 95 
maioria, salas de informática, com baias que impossibilitam uma interação satisfatória. O 96 
Presidente corrobora a solicitação de Diogo e afirma que será realizada uma reunião com Kléber 97 
Ferreira, chefe da Divisão Administrativa da PROPG, para tratar desta demanda. Por fim, faz 98 
alguns questionamentos sobre o Programa de Assistência ao Docente - PRAD. Professor Kihara 99 
explica que o programa sofreu alterações, para beneficiar aos alunos, e passou a chamar-se 100 
Programa de Assistência ao Ensino – PRAE. Esclarece que houve dispensa de todos os discentes 101 
que deveriam participar do programa no 1º quadrimestre de 2017 e que não haverá prejuízo a 102 
eles. A fim de se esclarecer mais dúvidas trazidas pelo representante discente, professor Kihara 103 
sugere que seja feita uma reunião entre eles, para que Diogo leve todas as suas questões.  Pauta. 104 
1. Aprovação da ata da I reunião ordinária da CPG de 2017. A ata é aprovada com inclusão 105 
de solicitação da professora Janaína. 2. Referenda das decisões do Presidente da CPG. A 106 
Comissão referenda as decisões do Presidente, que deverão ser publicadas no Boletim de Serviço 107 
da UFABC e ficarão disponíveis para consulta no site da PROPG. 3. Acordo de cotutela de tese 108 
do programa de Biotecnociência. Discente: Aline Forgatti Hell. Professor Giacomelli, relator 109 
da matéria, informa que, à semelhança da PROPG, o PPG-BTC também incentiva o double 110 
degree e ressalta que ações de cotutela são vistas com muitos bons olhos. Giacomelli comunica 111 
que a aluna entrou em contato com a coordenação e vários pontos foram ajustados. Informa 112 
ainda que a coordenação deferiu o pedido de prorrogação do tempo de titulação da aluna, a fim 113 
de que a permanência na universidade estrangeira fosse possível. Com a palavra, professor 114 
Kihara elucida que todos os acordos de cotutela da pós-graduação devem ser avaliados pela 115 
CPG, antes de seguirem à Reitoria. Trata-se de um procedimento padrão. Em votação, o acordo 116 
de cotutela é aprovado por unanimidade.  Nada mais havendo a declarar, o Presidente deu por 117 
encerrada a reunião, da qual eu, Juliana Dias de Almeida Martinez, lavrei a presente ata, que foi 118 
lida e aprovada por todos os presentes.            119 
 
 

Alexandre Hiroaki Kihara 
Pró-Reitor de Pós-Graduação

 

 

 

 


