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ATA Nº 09/2019/CPG 

 

Ata da reunião da Comissão de Pós-Graduação (CPG), realizada às quatorze horas do dia dezessete 1 
de outubro de dois mil e dezenove, no Auditório da pós-graduação, no oitavo andar do Bloco B. A 2 
reunião foi presidida pelo Pró-Reitor de Pós-Graduação, Professor Charles Morphy Dias dos Santos,  3 
e contou com a presença do Pró-Reitor Adjunto, João Paulo Gois, e dos seguintes membros: Sergio 4 
Daishi Sasaki, David Correa Martins Junior, Humberto Yoshimura, Janaína de Souza Garcia, Arlene 5 
Martinez Ricoldi, Demétrio Jackson dos Santos, Ramon Garcia Fernandez, Paris Yeros, Patrícia 6 
Leite Asano, Patrícia da Ana, Luiz Henrique Bonani, Rômulo Lins, Diego Feruzzo Correa, 7 
Alessandro Ribeiro, Gustavo Muniz Dias, Nathalie de Almeida Bressiani, José Antonio Souza, 8 
Sandra Momm Schult, Vanessa Elias de Oliveira, Gilberto Rodrigues, Ricardo Gaspar, Solange 9 
Locatelli, Marcus Antonio Marrocos, Fernando Augusto de Oliveira Ribeiro, Adriano Gomes de 10 

Freitas, Jussara Pagani Justi e Fabio Capeleiro. Informes da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. 1. 11 

Foram lançados quatro editais do programa Capes-Print, para inscrições no período de 21 de 12 

outubro a 20 de novembro. Informações adicionais estão disponíveis no site da PROPG. 2. Será 13 

publicado amanhã o Edital de Seleção do Mestrado Acadêmico para Inovação – MAI, com oferta 14 

de 10 bolsas do CNPq. As inscrições ocorrerão no período de 21 de outubro a 24 de novembro 15 

de 2019. 3. A servidora Jussara Justi solicita aos coordenadores que aguardem o setor de bancas 16 

fazer as reservas de salas antes de realizarem a homologação das bancas de defesa de dissertação 17 

e tese. Informes das Coordenações dos Programas. 1. Profa. Patrícia Leite, coordenadora do 18 

Programa de Energia, faz alguns informes: a) Participou da reunião de meio de termo na Capes, 19 

na qual conseguiu agendar uma reunião com a Coordenadora da Área interdisciplinar, profa. 20 

Adelaide Faljoni Alário, para o início do mês de fevereiro de 2020, com o objetivo de obter 21 

orientações referentes ao preenchimento do Coleta de Dados. b) Receberá nos dias 12 e 13 de 22 

dezembro o diretor da Câmara III da Capes, Marcelo Albano Moret Simões Gonçalves. c) Dias 23 

22, 23 e 24 de outubro será realizado o Simpósio do Programa de Energia. D) Participou da 24 

reunião da Comissão de Pesquisa (CoPes/UFABC), em que foi informado que os pesquisadores 25 

pós-doc e doutorandos dos programas serão convidados para avaliarem trabalhos científicos no 26 

evento de iniciação científica. 2. Prof. Gilberto Rodrigues, coordenador do programa de 27 

Relações Internacionais, informa que participou do programa UFABC para Todos, promovido 28 

pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Ele avalia que a experiência foi positiva, pois este tipo 29 

de evento proporciona maior visibilidade aos programas de pós-graduação. 3. Prof. Sergio 30 

Sasaki, coordenador do programa de Biossistemas, informa que também participou do evento 31 

UFABC para Todos e sugere que a pós-graduação organize alguma atividade semelhante para 32 

divulgar os programas de pós-graduação ao público universitário. Pauta. 1. Aprovação da ata 33 

da VII reunião ordinária da CPG de 2019. A ata é aprovada com 6 abstenções. 2. Referenda 34 

das decisões do Presidente da CPG. A Comissão referenda as decisões do Presidente, que 35 

serão publicadas no Boletim de Serviço da UFABC e ficarão disponíveis para consulta no site da 36 

PROPG. 3. Compartilhamento de disciplinas por docentes de diferentes programas de pós-37 

graduação. Prof. Gilberto relata que está recebendo demanda dos docentes do programa de 38 

Relações Internacionais vinculados a outros programas para o compartilhamento de disciplinas. 39 
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Ele faz alguns questionamentos: O que se entende por compartilhamento de disciplinas? 40 

Respostas: 1. O professor ministra uma disciplina que atende mais de um programa 2. Dois 41 

professores, cada um de um programa, ministram a mesma disciplina. Como efetivar o 42 

compartilhamento de forma a beneficiar todos os programas envolvidos? É recomendável 43 

compartilhar disciplinas entre programas? Aspectos positivos: maior diversidade em sala de aula 44 

e turmas com maior quantidade de alunos e incentivo à interdisciplinaridade. Benefícios 45 

logísticos: otimização de salas de aula e de recursos como energia. Prof. Gilberto encerra sua 46 

apresentação e prof. Charles passa a palavra aos membros presentes. Profa. Arlene Ricoldi, 47 

coordenadora do programa de Ciências Humanas e Sociais, comenta que o compartilhamento de 48 

disciplinas é positivo aos programas e acredita que deveria haver um planejamento pedagógico 49 

para viabilizar esta ação. Comenta que profa. Adelaide se mostrou favorável ao 50 

compartilhamento de disciplinas. Profa. Patrícia relata que, segundo informações da própria área 51 

interdisciplinar da Capes, haverá menor tolerância com docentes que não ministrarem aulas, 52 

podendo inclusive afetar a nota do programa. Profa. Janaína Garcia, coordenadora do programa 53 

de Química, comenta que as informações lançadas na Plataforma Sucupira têm mais importância 54 

do que a forma como elas são inseridas no SIGAA, pois cada programa deve ter seu conjunto de 55 

disciplinas listado na plataforma. Prof. David Martins, coordenador do programa de Ciência da 56 

Computação, opina que os programas podem oferecer disciplinas de tópicos especiais. A 57 

servidora Jussara Justi ressalta que é necessário saber o curso que oferecerá a disciplina para que 58 

ela seja cadastrada no SIGAA, por isso, deverão ser realizados alguns ajustes no sistema para 59 

adequar as necessidades dos programas.  Prof. Charles acredita que o compartilhamento de 60 

disciplinas deve partir de um acordo entre as coordenações, que deve ser relevante aos 61 

programas e não somente aos docentes. Ele concorda com a profa. Janaína sobre a importância 62 

do preenchimento das disciplinas na Plataforma Sucupira. Ressalta que os programas que têm 63 

interesse no compartilhamento de disciplinas devem se organizar e sugerir uma proposta. 4. 64 

Classificação dos programas 4+. Prof. Charles comenta que recebeu ofício da Capes 65 

informando que o sistema SCBA possui atualmente duas categorias de programas: “3 e 4” e 66 

“5,6,7 e 4+”. Os programas 3 e 4 continuam com as bolsas bloqueadas. Na UFABC, sete 67 

programas foram classificados como 4+: Neurociência e Cognição, Engenharia Elétrica, 68 

Engenharia da Informação, Matemática, Ciência da Computação, Ciências Humanas e Sociais e 69 

Biotecnociência. O referido ofício mencionou que a nova classificação dos programas foi 70 

realizada com base no índice Qualis. Por conta da falta de informações mais precisas sobre tal 71 

índice, foi enviado um ofício à Capes solicitando informações adicionais a respeito dos critérios 72 

adotados para avaliação dos programas. Prof. Charles também informa que está pensando em se 73 

candidatar à coordenação do Colégio de Pró-Reitores de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 74 

das IFES - COPROPI, para ter maior aproximação com a Capes. 5. Proposta de Calendário 75 

Acadêmico 2020. O servidor Fábio Capeleiro faz a apresentação da proposta, que é aprovada 76 

por unanimidade. Nada mais havendo a declarar, Prof. Charles deu por encerrada a reunião, da 77 

qual eu, Tálita Roberta D’Arruda, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os 78 

presentes. 79 
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