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Ata da reunião da Comissão de Pós-Graduação (CPG), realizada às quatorze horas do dia
dezessete de agosto de 2017, no auditório da pós-graduação, no 8º andar do bloco B. A reunião
foi presidida pelo Pró-Reitor de Pós-Graduação, professor Alexandre Kihara, e contou com a
presença dos seguintes membros: Daniele Ribeiro de Araújo, Fernando Carlos Giaccomelli,
Humberto N. Yoshimura, Janaína de Souza Garcia, Maria Gabriela Silva Martins C. Marinho,
Erik Gustavo Del Conte, Ana Cláudia Polato e Fava, Paulo Henrique de Mello Santana, Sônia
Maria Malmonge, Luciana Pereira, Thales Sousa, Magno Enrique Mendoza Meza, Roberto
Menezes Serra, Vinícius Cifú Lopes, Iseli Lourenço Nantes-Cardoso, Maria Teresa Carthery
Goulart, Silvia Helena F. Passarelli, Sinuê Dayan Barbero Lodovici, Patrícia Del Nero Velasco,
Lúcia Helena Gomes Coelho, Luiz Henrique Bonani do Nascimento, Márcia Helena Alvim,
Cibele Biondo, Vanessa Elias de Oliveira, Diogo Ramos, Glaucia Silveira, Aline Ramos,
Jussara Aparecida de Almeida Pagani Justi, Kleber Ferreira, Patrícia Guilhermitti Pereira e
Ronny Mattos. Informes da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. 1. Escolha de Disciplina no
Programa de Assistência ao Ensino – PrAE. O presidente informa ter conversado com a
professora Lúcia Franco, Coordenadora do Núcleo de Tecnologias e Educacionais, sobre as
opções de escolha de disciplinas do PrAE. Desta conversa surgiu a sugestão de alteração no site
do programa, para que as disciplinas sejam disponibilizadas com a distinção entre as categorias
presenciais e semipresenciais. 2. Professor Kihara justifica a ausência do Pró-Reitor Adjunto,
Professor Wagner Carvalho, que está na Comissão de Vagas. Informes das Coordenações. 1.
Professora Silvia fala sobre o recebimento de mensagem informando sobre a extinção do
conceito J. Ressalta que até onde havia percebido a questão não havia sido decidida em
definitivo. Professor Kihara relembra que houve consenso sobre a não utilização do conceito D
na pós-graduação e sobre a impossibilidade de utilização do conceito J, uma vez que o sistema
não aceita um conceito diferente de aprovado ou reprovado. Ressalta que a adequação dos
conceitos é uma diretriz do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação –
CETIC da UFABC. Seguem-se algumas discussões, em que alguns coordenadores ressaltam a
incoerência de decisões serem tomadas em função do sistema e não do caráter pedagógico. Nesse
sentido, como de fato não há consenso entre a diretriz central da Universidade e a necessidade
dos coordenadores, o tema voltará à pauta da CPG, ressaltando-se a necessidade de consultar o
CETIC. Pauta. 1. Aprovação da ata da V reunião ordinária da CPG de 2017. A ata é
aprovada por unanimidade. 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. Apresentação dos ajustes na
Proposta de Doutorado em Engenharia e Gestão da Inovação. Professora Luciana agradece,
mais uma vez, a relatoria do professor Serra, e as sugestões por ele realizadas na última sessão da
CPG. Na sequência, cumprindo o deliberado na sessão de julho, apresenta os ajustes realizados
na proposta. 4. Avaliação da Proposta do Doutorado em Engenharia Mecânica. Professor
Thales apresenta sugestões para aprimoramento da proposta. Informa que há quase uma área de
concentração para cada linha de pesquisa, ressaltando que o mais comum é que a área de
concentração seja mais abrangente. Diz considerar elevado o número de disciplinas que o
programa pretende ofertar – 42. Numa estimativa, seriam 16 créditos por docente; supondo que
cada disciplina seja ofertada uma vez a cada dois anos, mesmo assim, ainda seriam 08 créditos
por ano, para cada docente. Sugere ainda que se enfatize quanto dos créditos previstos são de
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sala de aula. Fala sobre divergência no item de intercâmbio e cooperação, pois é dito que já
existe cooperação entre os docentes e programas, porém não há menção a isto na tabela 5.4.1 da
proposta; além disso, apenas um docente é bolsista produtividade. Informa que há docentes sem
experiência em orientação. Sugere que seja feita uma comparação entre o DPI apresentado
(0,63/ano) e a média Capes em Engenharias III. Por fim, ressalta que alguns projetos citados não
estão relacionados com os docentes da proposta, seja como coordenador ou como pesquisador.
Professor Magno diz que os pontos levantados pelo relator serão considerados para melhorar da
proposta do Doutorado em Mecânica. A proposta será reformulada e voltará à pauta da próxima
CPG, para aprovação. 5. Avaliação da Proposta do Doutorado em Engenharia Biomédica.
Professor Kihara informa que o professor Luís Scott, designado como relator da matéria,
comunicou que não poderia estar presente na reunião. Dessa forma, a proposta será apreciada na
reunião do mês de setembro. 6. Alteração das Normas Internas do Programa de Ensino e
História das Ciências e da Matemática. Professora Márcia explica que se trata de alterações
nos artigos 14, 5, 16 e 17, sobre critérios de credenciamento, recredenciamento e
descredenciamento. Resumidamente os ajustes visam melhorar e agilizar a rotina dos trabalhos.
O presidente entende que a solicitação é pertinente e, em votação, as alterações são aprovadas
por unanimidade. 7. Apresentação da Proposta do Doutorado em Ensino. Professora Márcia
explica que a proposta de doutorado em Ensino será reapresentada à Capes. Apresenta a área de
concentração e as linhas de pesquisa. Fala sobre os objetivos do curso, perfil do egresso,
disciplinas e corpo docente. Ressalta que o corpo docente é composto por todos os professores
do mestrado, em conformidade com apontamentos realizados pelo grupo avaliador da Capes. São
demonstradas as orientações realizadas por cada docente, as cooperações e intercâmbios e os
projetos de pesquisa e extensão do quadriênio 2014-2017. É apresentada a vinculação dos
docentes com as disciplinas, bem como a produção científica dos professores. Professora Márcia
comenta sobre o posicionamento da proposta em relação à área de avaliação. Diz que foram
realizados todos os ajustes sugeridos pela Capes, após a não aprovação da proposta submetida no
ano anterior. Apresenta quadro comparativo entre a UFABC e outras universidades,
considerando-se a produção científica dos docentes, demonstrando as boas chances de aprovação
do doutorado. A proposta será avaliada na próxima reunião da CPG. 8. Apresentação da
Proposta do Doutorado em Políticas Públicas. Professora Vanessa inicia a apresentação pelas
linhas de pesquisa: I- Análise e gestão de políticas públicas; II – Instituições, sociedade e
governança democrática; III – Políticas Públicas em perspectiva internacional. Na sequência
apresenta o corpo docente, sua produção científica e as disciplinas obrigatórias e eletivas. Por
fim, fala sobre os requisitos para ingresso. A proposta também será avaliada na sessão de
setembro da CPG. 9. Avaliação da Proposta do Doutorado em Engenharia Elétrica.
Professor Thales inicia apresentação com a contextualização da proposta. Fala sobre a área de
concentração: Sistemas de Energia Elétrica, e linhas de pesquisa: a) Modelagem e Simulação
Computacional; b) Sistemas Elétricos e Eletrônicos. Apresenta o corpo docente e seu perfil, bem
como sua produção científica. Menciona a questão do financiamento, sendo que alguns docentes
do curso de Doutorado já foram coordenadores de projetos individuais, temáticos, multiusuários,
com parcerias nacionais e internacionais. Por fim, ressalta que os docentes têm desenvolvido um
intercâmbio com outras Universidades Nacionais e Internacionais, através de estágios pósdoutorais e das publicações dos resultados de suas pesquisas. A proposta de doutorado em
Engenharia Elétrica também será apreciada na próxima sessão da CPG. Nada mais havendo a
declarar, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Juliana Dias de Almeida Martinez,
lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes.
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