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Ata da reunião da Comissão de Pós-Graduação (CPG), realizada às quatorze horas do dia dezesseis
de novembro 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 M. Dalpian, com o apoio do Pró-Reitor
Adjunto de Pós-Graduação, prof. Alexandre Kihara, e contou com a presença dos seguintes
membros: Alfeu Sguarezi Filho, Alysson Ferrari, Andrea Cardoso, Camila Dias, Charles Morphy dos
Santos, Fabio Furlan Ferreira, Fernando Costa Mattos, Hugo Suffredini, Janaina Garcia, João Paulo
Gois, Jussara Justi, Lídia Lumi Kawano, Luís Scott, Luiz Nunes, Magno Meza, Marcella Milazzotto,
Marcia Alvim, Mariana da Silveira, Raphael Camargo, Rian Lopes de Lima, Rodrigo Fresneda,
Rovilson Mafalda, Silvia Passarelli, Sônia Malmonge, Vanessa Elias e Wilson Basso.
Convidados/Visitantes: Lúcia Franco. Informes da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. 1.
Orçamento. A Pró-Reitoria de Pós-Graduação conseguiu para o ano de 2016 um orçamento de 4.2
milhões, que garante as bolsas vigentes até o mês de dezembro do próximo ano. A partir do mês de
janeiro, caso o discente desistir do curso ou receber bolsa de outros órgãos de fomento, o valor
restante da bolsa irá para um fundo da Reitoria, que será distribuído para outros setores da
Universidade. As cotas da Capes continuarão disponíveis para as coordenações gerenciarem, como
de costume. 2. Reunião com o Presidente da Capes. No dia 04 de novembro de 2015, o Diretor de
Avaliação da Capes, prof. Arlindo Phillipi Jr., recebeu o Reitor e o Pró-Reitor de Pós-Graduação da
UFABC para uma reunião em que também estavam presentes todos os diretores da Capes. Prof.
Arlindo informou que a UFABC é a única universidade com a maior taxa de utilização de bolsas
Capes do Brasil. Ele também reconheceu que há uma discrepância do número de bolsas entre as
universidades que necessita ser corrigida. Durante a reunião, foi informado que a Capes não tem
verba para custear todas as bolsas no próximo ano, sendo que possivelmente haverá um corte de
verba nesta área. A UFABC conseguiu um recurso extraordinário do PROAP para diárias e passagens
até dez de 2015, de cerca de cinquenta mil reais. 3. Devolução de bolsas da Capes por alunos
desligados. Recentemente a Capes cobrou da UFABC o valor das bolsas de um discente que
abandonou o curso. A UFABC é responsável por cobrar os valores devidos por meio da emissão de
GRU, mas há casos específicos em que não é necessário fazer a devolução das bolsas, porém, essa
avaliação é feita pela comissão de bolsas do curso. 4. Qualidade dos dados preenchidos na
Plataforma Sucupira. Foi realizado um estudo e verificou-se que a qualidade dos dados lançados na
Plataforma Sucupira é ruim. O Presidente solicita aos coordenadores que tenham bastante cuidado
com as informações inseridas na plataforma. 5. Portaria PROPG que trata da conversão do conceito
J (incompleto justificado). Será publicada uma portaria que estabelece que o conceito J será
transformado em R ao final do quadrimestre. Atualmente há discentes que ficam com este conceito
por muito tempo, podendo prejudicar o processo de homologação do título de mestre ou doutor. 6.
Portaria PROPG que trata do desligamento de discente por não renovar matrícula. O aluno que
não renovar a matrícula por um quadrimestre será desligado, conforme estabelece o novo Regimento
da Pós-Graduação. 7. Cópia das dissertações e teses em formato digital para os membros das
bancas. Já que o auxílio impressão não está sendo mais oferecido, o Presidente solicita aos
coordenadores que enviem as teses digitalizadas aos membros das bancas sempre que possível. 8.
Votação eletrônica para a eleição dos colegiados. Todos os processos eletivos dos cursos passarão a
ser realizados de forma eletrônica. O setor de Apoio aos Cursos está sendo reestruturado para
oferecer melhor suporte aos coordenadores dos cursos. 9. Calendário de eventos dos cursos de pósgraduação. A Reitoria solicita que para o próximo ano os eventos sejam mais bem distribuídos, pois
neste ano estão sendo concentrados nos meses de outubro e novembro. Os coordenadores dos cursos
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serão contatados para fazer uma agenda de eventos para o próximo ano. 10. Chamada de livros
2015. Nesta chamada foram recebidas 10 propostas, sendo 6 a mais do que no ano passado. 11.
Declaração de opção pelo regimento da pós-graduação/normas dos cursos. Os discentes têm até o
dia 29 de dezembro para fazerem a opção pelo regimento. Apenas aqueles que quiserem mudar de
regimento deverão fazer a opção. Informes dos Coordenadores dos Cursos. 1. Professora Silvia
Passarelli, Coordenadora do curso de Planejamento e Gestão do Território, informa que o curso
concluiu o processo seletivo, com 92 inscritos para o mestrado e 38 para o doutorado, sendo 22 vagas
de mestrado e 11 de doutorado. O Presidente informa que, considerando os tempos de crise, algumas
universidades estão cobrando taxa de inscrição para o processo seletivo. Prof. João Paulo Gois,
Coordenador do curso de Ciência da Computação, pergunta se também é possível cobrar taxa de
inscrição dos alunos especiais. 2. Professor Rodrigo Fresneda, Coordenador do curso de Matemática,
informa que recentemente recebeu uma doação de livros da USP e a Biblioteca não aceitou a doação.
Ele questiona a função da Biblioteca e comenta que falta uma política da UFABC em relação aos
livros. O presidente comenta que irá levar essa questão aos responsáveis. Pauta. 1. Aprovação da
ata da VIII 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 criação da disciplina “Formação de Tutores em
Educação a Distância”. O presidente passa a palavra à profa. Lucia Franco, que propõe o
credenciamento da disciplina “Formação de Tutores em Educação à Distância”, no mesmo modelo
em que é oferecida a disciplina “Empreendedorismo, Gestão da Inovação e Propriedade Intelectual”,
da Agência de Inovação. Ao final da apresentação da profa. Lucia, o Presidente comenta que há um
campo na Plataforma Sucupira para inserir informações sobre ensino à distância. 4. Proposta de
guia de normalização de trabalhos acadêmicos. A servidora Jussara Justi, da Divisão Acadêmica
da PROPG, apresenta o guia de normalização de trabalhos acadêmicos proposto pela Biblioteca. Os
membros fazem as seguintes recomendações: a. separar as exigências das sugestões contidas no guia
de normalização. 2. Verificar requerimentos mínimos de padronização das teses e dissertações. 3.
Fazer introdução no documento. 4. Retirar a exigência de informar o Centro, já que as pósgraduações não estão vinculadas aos Centros. 5. Proposta de revisão da resolução CPG nº
02/2013, que regulamenta o reconhecimento de créditos de disciplinas na pós-graduação. A
servidora Fujko Miura, da Divisão Acadêmica da PROPG apresenta a proposta, que é aprovada por
unanimidade. 6. Proposta de calendário acadêmico para 2016. A servidora Lumi Kawano, Chefe
da Divisão Acadêmica da PROPG, apresenta a proposta de calendário, que é aprovada por todos os
presentes. 7. Proposta de revisão da resolução ConsEPE nº99/2011, que regulamenta a
composição, atuação e dedicação do corpo docente dos programas de pós-graduação. Prof.
Raphael Camargo, Coordenador do Curso de Neurociência e Cognição, apresenta sua proposta. Os
membros discutem, alteram alguns pontos e aprovam a versão final da resolução que deverá ser
encaminhada à ordem do dia do ConsEPE. 8. Proposta de reestruturação do curso de Ensino,
História e Filosofia das Ciências e da Matemática. Professora Marcia Alvim, Coordenadora do
curso, apresenta a proposta de alteração do nome, área de concentração e linhas de pesquisa, devido
às mudanças na área 46 da Capes (Ensino) e à criação do Programa de Pós-Graduação em Filosofia,
que atraiu docentes da linha de pesquisa “Filosofia da Ciência e Epistemologia”. As alterações
apresentadas são as seguintes: Nome do curso: Ensino e História das Ciências e da Matemática. Área
de concentração: Ensino e História das Ciências e da Matemática. Linhas de Pesquisa: Ensino e
aprendizagem de ciências e de matemática; Formação de professores de ciências e de matemática;
História das Ciências e da Matemática e interfaces com o Ensino. Também foi apresentada a nova
distribuição de disciplinas de acordo com as linhas de pesquisa. Os membros aprovam por
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unanimidade as alterações sugeridas e o Presidente informa que a proposta será encaminhada à
ordem do dia dos Conselhos Superiores. 9. Pedido de prorrogação do prazo de defesa de
dissertação da discente Jaqueline Marcos de Araújo, do curso de Planejamento e Gestão do
Território. Professora Silvia Passarelli, Coordenadora do curso, explica que a discente ingressou no
mestrado em maio de 2012, obteve dois trancamentos por motivo de saúde em 2014.3 e 2015.1 e
recebeu bolsa UFABC. Considerando os trinta meses que tinha para a conclusão dos créditos,
incluindo os trancamentos, o prazo para a defesa seria 27 de julho de 2015. Professora Silvia
comenta que a discente vem desenvolvendo sua pesquisa nos últimos meses, mas a coordenação
optou pelo seu desligamento por conta dos prazos estabelecidos no Regimento da Pós-Graduação. Os
membros decidem acatar a decisão da coordenação do curso e indeferem o pedido da discente
Jaqueline Marcos de Araújo. 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 M. Dalpian
Pró-Reitor de Pós-Graduação

