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Ata nº 01/2016/CPG 
 
Ata da reunião da Comissão de Pós-Graduação (CPG), realizada às quatorze horas do dia dezoito de 1 
fevereiro de 2016, no auditório da pós-graduação, no 8º andar do bloco B. A reunião foi presidida 2 
pelo Pró-Reitor de Pós-Graduação, professor Gustavo Dalpian, com o apoio do Pró-Reitor Adjunto 3 
de Pós-Graduação, professor Alexandre Kihara, e contou com a presença dos seguintes membros: 4 
Thales Sousa, Alysson Ferrari, Magno Meza, Eduardo Subtil, Camila Dias, Tiago Rodrigues, Charles 5 
Morphy dos Santos, Fernando Mattos, Gilberto Martins, Silvia Passarelli, Klaus Frey, Luciana 6 
Pereira, Marcia Alvim, Rodrigo Fresneda, João Paulo Gois, Wagner Carvalho, Maria Gabriela 7 
Marinho, Sônia Maria Malmonge, Ivanise Gaubeur, João Kleinschmidt, Marcela Milazzotto, 8 
Marcelo Zanotello, André Fonseca, Maria Teresa Goulart, Lídia Lumi Kawano. Convidados: Maria 9 
Isabel Delcolli, Vanessa Carmo, Humberto Yoshimura, Vânia Hernandes, Paris Yeros, Ana Claudia 10 
Fava, Bruno Rocha, Demétrio Toledo.  O Presidente faz uma apresentação sobre dados gerais da pós-11 
graduação, chamada PROPG em Números. Os slides da apresentação serão compartilhados com 12 
todos. Informes da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. 1. Sobrecarga da coordenadoria acadêmica 13 
por conta dos dois regimentos vigentes. Tal sobrecarga terá duração de um ou dois anos, até que os 14 
discentes que estãoregidos pelas normas antigas se formem e até que ocorra a implantação do SIGA. 15 
Por conta disso, é solicitada a compreensão dos coordenadores caso algum pedido demore a ser 16 
atendido. Solicita-se também que as coordenações revisem as informações a respeito das normas 17 
divulgas nas páginas eletrônicas dos programas, que em grande parte estão diferentes das que foram 18 
aprovadas pelo ConsEPE. 2. Lançamento de conceito J para discentes que não recebem notas. O 19 
Presidente comenta que o ConsEPE publicou uma moção de repúdio contra quem não lança os 20 
conceitos dos discentes e lembra que isto está ocorrendo com certa frequência na pós-graduação. 21 
Para resolver a questão, os conceitos em branco serão substituídos por conceito J. Se até o final do 22 
quadrimestre o conceito J permanecer, será lançado conceito R. 3. Decisão do ConsEPE sobre a 23 
situação da discente Jaqueline Marcos de Araújo, do programa de Planejamento e Gestão do 24 
Território. Após a Comissão de Pós-Graduação (CPG) indeferir o pedido de prorrogação de prazo 25 
para defesa da discente Jaqueline Marcos de Araújo, o mesmo pedido foi encaminhado pela discente 26 
ao ConsEPE, que aprovou a prorrogação de prazo para defesa até 30 de junho de 2016, com 27 
embasamento no decreto-lei nº 1.044, de 21 de outubro de 1969, e solicitou a alteração do Regimento 28 
da Pós-Graduação para adequações às legislações. Os membros discutem e fica acordado que a 29 
Procuradoria Federal junto à UFABC será consultada sobre a legislação vigente. 4. Cadastro no 30 
Open Researcher and Contributor ID - ORCID. As Pró-Reitorias de Pós-Graduação e Pesquisa 31 
solicitaram a todos os docentes a realização de seus cadastros no referido sistema, para que um dia 32 
seja possível unificar as demandas das agências de fomento. Atualmente, o pesquisador deve se 33 
cadastrar em várias bases de dados. 5. Devolução de Bolsas Capes. De acordo com a legislação, os 34 
discentes que não terminam o curso devem devolver as bolsas recebidas no período se não se 35 
enquadrarem em artigos específicos da norma da demanda social da Capes. Portanto, é solicitado que 36 
os coordenadores acompanhem o desempenho dos bolsistas Capes e da UFABC. 6. Salas de defesa 37 
em São Bernardo. O Núcleo de Ciência, Tecnologia e Sociedade (NCTC) cedeu dois espaços para 38 
defesas de dissertações e teses no bloco Delta. O agendamento das salas já pode ser realizado. 39 
Informes dos Coordenadores dos Programas. 1. Professor Alysson Ferrari, Coordenador do 40 
Programa de Física, questiona como funcionará as transferências de disciplinas cursadas no exterior, 41 
uma vez que a resolução CPG nº 15/2015 estabelece que a disciplina deve ser realizada em curso de 42 
pós-graduação aprovado pela Capes. O Presidente informa que a normativa será estudada e, se for o 43 
caso, retornará à pauta da CPG. 2. Professor Gilberto Martins, Coordenador do Programa de Energia, 44 
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comenta que os alunos especiais precisam utilizar os computadores da UFABC nas atividades das 45 
disciplinas e, para isso, precisam ter seu próprio login e senha. Ele pergunta se o NTI pode 46 
disponibilizar tal acesso aos alunos especiais. Também solicita a possibilidade de manutenção de 47 
endereço eletrônico dos discentes de pós-graduação, após desvinculação dos cursos, e dos 48 
professores visitantes nacionais seniores, mesmo após término do contrato. O Presidente informa que 49 
a Pró-Reitoria estudará estas questões. Informes dos Servidores Técnico-Administrativos. A 50 
servidora Lumi Kawano relata que as matrículas estão sendo finalizadas e, em breve, a 51 
Coordenadoria Acadêmica enviará os relatórios para o deferimento dos coordenadores. Informa 52 
ainda que foram aceitos em torno de 300 alunos especiais e algumas coordenações aceitaram alunos 53 
que ainda não estavam graduados. Como esses alunos não apresentaram o diploma de graduação, 54 
eles não tiveram a matrícula de aluno especial efetivada. Pauta. 1. Aprovação da ata da XI reunião 55 
ordinária da CPG de 2015. A ata é aprovada por todos os membros da comissão. 2. Referenda das 56 
decisões do Presidente da CPG. A Comissão referenda as decisões do Presidente, que deverão ser 57 
publicadas no Boletim de Serviço da UFABC e ficarão disponíveis para consulta no site da PROPG. 58 
3. Proposta para divulgação de teses e dissertações. O Presidente passa a palavra à servidora 59 
Maria Isabel Delcolli, que faz uma apresentação sobre a Seção de Divulgação Científica da Pró-60 
Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC). Ela ressalta que o objetivo da seção é divulgar a produção 61 
científica realizada da universidade, com a finalidade de contribuir efetivamente para a formação de 62 
uma sociedade mais crítica e consciente sobre a importância da ciência no cotidiano e em alguma 63 
medida promover uma mudança cultural. Ela entende que uma parceria com os programas de pós-64 
graduação poderá facilitar a divulgação dos trabalhos dos discentes à comunidade externa. Professor 65 
Alexandre Kihara propõe a criação de um grupo de trabalho para a elaboração de proposta de 66 
divulgação de dissertações e teses, com a participação da servidora Maria Delcolli. Os seguintes 67 
docentes se dispõem a participar do grupo de trabalho: Charles Morphy dos Santos, Luciana Pereira, 68 
Maria Gabriela Marinho e Magno Meza. 4. Nova proposta de calendário para as reuniões da 69 
CPG em 2016. O novo calendário é aprovado por todos: 18/02, 17/03, 14/04, 05/05, 16/06, 14/07, 70 
18/08, 22/09, 20/10, 10/11, 08/12. 4. Proposta do doutorado em Ensino, História e Filosofia das 71 
Ciências e da Matemática. Professor Marcelo Zanotello faz a apresentação da proposta, que é 72 
aprovada por unanimidade. 5. Proposta do Mestrado em Economia. Professora Ana Fava faz a 73 
apresentação da proposta. Professora Luciana Pereira, Coordenadora do Programa de Engenharia e 74 
Gestão da Inovação, questiona o oferecimento de disciplinas no programa de Economia com o 75 
mesmo nome e ementa de disciplinas do programa de Inovação. Professora Ana Fava esclarece que 76 
não está oferecendo disciplinas iguais, mas compartilhando algumas disciplinas do programa de 77 
Inovação e de Ciências Humanas e Sociais. O Presidente ressalta que os conselhos superiores 78 
incentivam o compartilhamento de disciplinas de outros programas. Professora Luciana Pereira 79 
questiona sobre a diferença entre compartilhamento e duplicação de disciplinas. Informa que ficou 80 
surpresa com o fato do curso de Economia oferecer disciplinas no nível de análise da Gestão da 81 
Inovação quando há na Teoria Econômica uma rica tradição em diversas escolas de pensamento 82 
sobre Economia da Tecnologia e da Economia da Inovação, as quais, infelizmente, não são 83 
contempladas nos conteúdos das ementas. Ponderou ainda que o curso carece de ousadia intelectual, 84 
pois não aponta para os campos de fronteira das Ciências Econômicas, notadamente para algumas 85 
áreas que poderiam ser desenvolvidas dentro da UFABC em colaboração com outros Centros, tais 86 
como Economia do Comportamento, Neuroeconomia, Bioeconomia e Econofísica, o que certamente 87 
ajudaria o curso a se destacar perante aos demais existentes hoje no país. Após discussões, a proposta 88 
é aprovada pela maioria dos presentes. 6. Proposta do Programa de Economia Política Mundial. 89 
Professor Paris Yeros faz a apresentação da proposta. Professora Camila Dias, Coordenadora do 90 
Programa de Ciências Humanas e Sociais (CHS), comenta que durante a tramitação das propostas na 91 
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Comissão de Novos Cursos de Pós-Graduação (CNPG) faltou diálogo com os programas que serão 92 
impactados pela criação dos novos cursos. Ela ressalta que sete docentes permanentes do CHS estão 93 
como permanentes em outros programas. Todos esses docentes pertencem à linha 2 “Economia, 94 
Desenvolvimento e Sociedade”, implicando assim na completa reformulação do programa. 95 
Acrescenta que os docentes que irão se credenciar no programa de Economia não têm aderência ao 96 
CHS, sendo importante a criação de um novo curso, mas no caso da Economia Política Mundial, são 97 
muitos docentes que estão aderindo ao programa. Ela ressalta que, devido a criação do curso de 98 
Economia Política Mundial e de Engenharia e Gestão da Inovação, a linha 2 do programa de CHS 99 
perde o sentido dentro da nova perspectiva. Os docentes que quiserem permanecer no programa 100 
serão bem vindos, desde que se adequem à reformulação do programa. Professora Maria Gabriela 101 
Marinho, Vice-Coordenadora do Programa de Ciências Humanas e Sociais, solicita que se cumpra o 102 
parágrafo 3º do artigo 3º da resolução ConsEPE nº 203, de 20 de janeiro de 2016 “§ 3º A 103 
Coordenação do Programa de Pós-Graduação (CoPG) deve manifestar ciência caso o docente 104 
permanente credenciado em seu programa queira se cadastrar como permanente em um novo 105 
programa de pós-graduação.” O Presidente esclarece que a participação dos docentes do CHS nas 106 
novas propostas foi analisada pela CNPG, mas o enfraquecimento da linha 2 não foi previsto antes. 107 
Após discussões, a maioria dos presentes vota pela permanência da proposta de Economia Política 108 
Mundial na pauta da reunião da CPG do mês de março. 7. Revisão dos artigos 35 e 36 das Normas 109 
Internas do Programa de Física. Por conta do horário avançado, os membros decidem postergar a 110 
revisão dos artigos para a reunião do mês de março. Nada mais havendo a declarar, o Presidente deu 111 
por encerrada a reunião, da qual eu, Tálita R. D’Arruda, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada 112 
por todos os presentes. 113 
 
 
 

Gustavo Martini Dalpian 
Pró-Reitor de Pós-Graduação

 

 

 

 
 


