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Ata da reunião da Comissão de Pós-Graduação (CPG), realizada às quatorze horas do dia
dezesseis de junho de 2016, no auditório da pós-graduação, no 8º andar do bloco B. A reunião
foi presidida pelo Pró-Reitor de Pós-Graduação, professor Gustavo Martini Dalpian, com o apoio
do Pró-Reitor Adjunto de Pós-Graduação, professor Alexandre Kihara, e contou com a presença
dos seguintes membros: Adalberto Fazzio, Alysson Ferrari, Charles dos Santos, Eduardo Subtil,
Fernando Giacomelli, Fernando Mattos, Iseli Nantes, Humberto Naoyuki Yoshimura, Janaína
Garcia, João Paulo Gois, Kleber Ferreira, Lídia Kawano, Luis Paulo Scott, Magno Meza, Paulo
Henrique Santana, Patrícia Velasco, Paulo Santana, Priscilla de Souza, Rafael Martins, Sônia
Malmonge, Thales Sousa, Vanessa de Oliveira, Vinicius Lopes, Wagner Carvalho e Yossi Zana.
Convidados: Klaus Capelle, Alda Sanchez, Paulo Victor Fernandes. Apresentação do Reitor
Klaus Capelle. O Reitor relata as ações que estão sendo tomadas pela Reitoria em relação aos
concursos de docentes. 1. Será criada uma equipe de trabalho para auxiliar a Superintendência de
Gestão de Pessoas (SUGEPE) na realização de concursos, uma vez que o setor está funcionando
com um número reduzido de servidores. A Reitoria está aceitando voluntários TAs para trabalhar
na equipe que irá fornecer suporte à SUGEPE 2. Um edital específico de Professor Visitante
Sênior está sendo elaborado para que os bolsistas do programa Professor Visitante Nacional
Sênior (PVNS) da Capes possam continuar trabalhando na UFABC por um período maior que o
da vigência da bolsa Capes, que se encerra neste ano. 3. Um novo edital de redistribuição de
docentes será lançado em 2016. O edital de 2015 recebeu 121 candidatos, dos quais apenas 4
docentes foram selecionados. Com o intuito de ajustar as falhas e aprimorar o processo, em 2016
os cursos de graduação serão responsáveis pelas indicações às vagas, com a condição de
apresentar professores capazes de atuarem na pós-graduação. 4. Serão contratados novos
servidores técnico-administrativos, sendo a maioria das vagas para a reposição de servidores.
Haverá apenas duas vagas adicionais que foram destinadas à Divisão de Apoio aos Cursos da
PROPG, para melhor satisfazer as demandas administrativas dos programas. Apresentação do
Sistema Integrado de Gestão (SIG). A servidora Alda Sanchez, Coordenadora do Comitê
Gestor de Implantação do SIG, apresenta o histórico de implantação do sistema na UFABC. Ela
ainda informa que a UFABC está usufruindo o conhecimento de seus próprios servidores nesse
processo, garantindo à Universidade o total domínio sobre o sistema. Ela acrescenta que a pósgraduação está em fase bastante avançada de implantação. O servidor Kleber Ferreira,
representante da PROPG no Comitê Gestor, discorre sobre a aplicação do SIG nos cursos stricto
sensu. Ele apresenta o fluxograma de matrícula online, com o apoio do estagiário Evandro
Ortolani, e informa que todos os processos seletivos do terceiro quadrimestre já estão sendo
realizados pelo novo sistema. Ressalta que as páginas eletrônicas dos programas também foram
finalizadas, ficando a cargo dos coordenadores a decisão de utilizá-las como páginas oficiais dos
programas. Informes da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. 1. Bancas Secretas. Verificou-se
que algumas bancas estão ocorrendo em dias e horários diferentes do que foi informado ao setor
de bancas. Como é do conhecimento de todos, as defesas de mestrado ou doutorado devem
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ocorrer em sessão pública, portanto toda e qualquer modificação na banca deve ser informada à
Divisão Acadêmica. O Presidente esclarece que as coordenações são responsáveis pela
composição das bancas, por isso devem avaliar com bastante critério cada nome indicado pelos
orientadores. 2. Orçamento. O Presidente informa que não há previsão de recebimento de
recursos da UFABC para a concessão de novas bolsas. Atualmente a PROPG tem recursos para
conceder bolsas adicionais, mas, em virtude de um acordo com a Reitoria, o valor economizado
das bolsas deve retornar à fonte para utilização em outros projetos. 3. Matrícula do segundo
quadrimestre de 2016. Solicita-se aos coordenadores que ainda não deferiram as matrículas, que
tomem as devidas providências o mais breve possível. 4. Ofício CAPES nº 19/2016. A Capes
comunicou que haverá necessidade de parecer de junta médica para os casos de desistência do
curso por motivos de saúde. 5. Retificação das normas internas do programa de Engenharia
Elétrica. Título X. Onde se lê: Das Exigências para Integralização do Curso de Mestrado. Leiase: Do desligamento. 6. Proposta de resolução ConsUni que regulamenta a criação de cursos
de pós-graduação lato sensu. O objetivo desta resolução é estruturar o processo de criação dos
cursos. A sugestão é que os cursos sejam propostos pelos seguintes setores: PROPG, PROEC,
Agência de Inovação, Núcleo de Tecnologias Educacionais e Assessoria de Relações
Internacionais. Será instituída uma comissão com representantes destes setores para analisar o
interesse institucional das propostas. Informes dos Coordenadores dos Programas. 1.
Professor Alysson Ferrari, Coordenador do Programa de Física, informa que estava participando
de sua última reunião da CPG, devido ao encerramento de seu mandato. 2. Professor José
Kenichi, coordenador do programa de Ensino de Física, informa que foi realizada a primeira
defesa de mestrado do curso. 3. Professor João Paulo Gois, Coordenador do Programa de
Computação, informa que o discente Danilo Carastan dos Santos, orientando do professor Luiz
Carlos Rozante, está entre os dez finalistas do XXIX Concurso de Teses e Dissertações (CTD)
do Congresso da Sociedade Brasileira de Computação (CSBC). Pauta. 1. Aprovação da ata da
IV reunião ordinária da CPG de 2016. A ata é aprovada por todos os membros da comissão,
com a correção do nome do representante dos servidores TAs, Rafael Martins, na linha 100. 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. O Presidente pede licença aos presentes para se ausentar da
reunião, que passa a ser presidida pelo professor Alexandre Kihara. 3. Proposta de resolução
ConsUni que estabelece o fluxo de apresentação e aprovação das propostas de novos
programas de pós-graduação. A proposta foi relatada pelo professor Fernando Mattos,
Coordenador do Programa de Filosofia. Além de correções no texto, são sugeridas as seguintes
modificações: No artigo 2º, inciso III, atribuir à CPG a decisão de solicitar parecer de
especialista externo à UFABC para avaliar as propostas caso julgue necessário. Na proposta
original, esta atribuição seria da ProPG. O relator também coloca em discussão a possibilidade
de suprimir o referido inciso. Ainda no artigo 2º, sugere-se incluir o parágrafo 1: - § 1º Quando
da avaliação na CPG, a proposta será apresentada pelo proponente. Após discussões, os
membros aprovam a modificação no inciso III, mantendo-o na resolução por considerar que CPG
poderá enviar as propostas para a avaliação de especialista externo apenas quando julgar
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necessário, não sendo um procedimento obrigatório para todas as propostas recebidas pela
Comissão. O parágrafo primeiro do artigo 2º é aprovado por todos, ficando também estabelecido
que as propostas sejam relatadas por um membro da CPG: § 1º Quando da avaliação na CPG, a
proposta será apresentada pelo proponente e relatada por um membro da CPG. Dadas as
alterações mencionadas, é solicitada a submissão da proposta de resolução à Ordem do Dia do
ConsUni. 4. Revisão do regimento do Mestrado Profissional em Física – MNPEF. Como o
relator não compareceu à reunião, o assunto foi retirado de pauta para ser discutido na reunião do
mês de julho. 5. Apresentação da proposta de reestruturação do programa de Engenharia
Mecânica. Professor Magno Meza apresenta a readequação das linhas de pesquisa, das
disciplinas e das normas do programa. O Presidente informa que a proposta será relatada na
próxima reunião pelo prof. Luis Paulo Scott, coordenador do programa de Engenharia da
Informação. 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

