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Ata da reunião da Comissão de Pós-Graduação (CPG), realizada às quatorze horas do dia dezoito
de agosto 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, e contou com a
presença do Pró-Reitor Adjunto de Pós-Graduação, professor Alexandre Kihara, e dos seguintes
membros: Danieli Ribeiro de Araújo, Fernando Carlos Giacomelli, João Paulo Gois, Humberto
Naoyuki Yoshimura, Eduardo Lucas Subtil, Janaína de Souza Garcia, Camila Caldeira Nunes
Dias Wagner Carvalho, Paulo Henrique de Mello Santana, Sônia Maria Malmonge, Luis Paulo
Barbour Scott, Luciana Pereira, Thales Sousa, Magno Enrique Mendoza Meza, Charles Morphy
Dias dos Santos, Luciana Zaterka, Vinícius Cifú Lopes, Adalberto Fazzio, Yossi Zana, Silvia
Helena F. Passarelli, Vanessa Elias de Oliveira, Alex Gomes Dias, Iseli Lourenço Nantes,
Roberto Asano Junior, Lidia Lumi Kawano, Kleber Ferreira, Rafael Samarco Martins, Patrícia
Gulhermitti Pereira. Convidados: Renata Ponçano Alves Silva e Artur Martins Sá.
Apresentação do Programa de Estágio Tecnológico do SENAI-SP, por Renata Ponçano
Alves Silva da Diretoria Técnica – Supervisão de Inovação. Trata-se de um programa do
SENAI-SP em articulação com universidades e empresas, cujo objetivo é o desenvolvimento de
Projetos Tecnológicos de Duração Determinada (PTDDs), focados em ações de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico. Na sequência, Renata fala sobre os objetivos educacionais, bases
legais, premissas do programa, limites e restrições, modalidades, bolsas e procedimentos. Finda a
apresentação, os coordenadores fazem algumas perguntas que são esclarecidas. Por fim, Renata
informa os seus contatos e se coloca à disposição das coordenações. Informes da Pró-Reitoria
de Pós-Graduação. 1. Nova Coordenação do PPG-Filosofia. O Presidente dá as boas-vindas à
professora Luciana Zaterka, nova coordenadora do Programa de Filosofia, e menciona ser a
professora Cristiane Negreiros Abbud Ayoub a nova vice-coordenadora. 2. Resolução ConsUni.
O Presidente menciona que foi publicada em 05 de agosto a Resolução ConsUni nº 165, de 1º de
agosto de 2016, que estabelece o fluxo de apresentação e aprovação das propostas de novos
programas de pós-graduação stricto sensu no âmbito da UFABC. 3. Programa Doutorado
Sanduíche no Exterior. O Presidente reforça importância de divulgação do referido programa
junto aos discentes. 4. Calendário CAPES 2017. O Presidente comenta sobre o recebimento do
referido calendário, com os prazos para as atividades para o próximo ano. 5. Inquérito civil
público sobre processos seletivos. Professor Dalpian informa ter sido chamado novamente pelo
Ministério Público devido aos processos seletivos dos programas de pós-graduação. Ressalta que
o Ministério insiste em determinar critérios claros e específicos para os processos, para que estes
sejam mais transparentes. Informa ter sido enviada cópia de todos os processos seletivos e
normas de todos os programas ao Ministério, que realizará análise destes documentos. 6.
Assessorias. Professor Dalpian fala o processo de adaptação ao novo formato de assessoria às
coordenações. Informa que a princípio a ideia é delegar a maioria das atividades administrativas
aos assessores. Entretanto, ressalta que algumas atividades conceituais, como de planejamento e
avaliação, por exemplo, são mais facilmente realizadas pelos próprios coordenadores, de modo
que deve prevalecer sempre o bom senso. 7. Orçamento. O Presidente comenta o corte de 30%
no orçamento da PROPG, para 2017, em relação ao orçamento deste ano. Para 2016 foram
destinados 4.6 milhões de reais para a Pró-Reitoria. Com esta redução, o orçamento será de
aproximadamente 3.22 milhões. Ressalta que 3 milhões já estão comprometidos com as bolsas
em vigência. Na sequência, anuncia novas bolsas para os ingressantes de setembro. Estimam-se
15 bolsas para mestrado e 15 para doutorado. Informa que as coordenações poderão indicar os
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alunos, mas a Pró-Reitoria realizará avaliação mais detalhada para conceder a bolsa. Informes
dos Coordenadores dos Programas. 1. Professora Janaína Garcia, Coordenadora do programa
de Química, manifesta seu desacordo com a forma e o período em que as matrículas são
realizadas, durante o recesso, e sugere que sejam realizadas na última semana de aula. Lumi
Kawano, Chefe da Divisão Acadêmica, esclarece aos presentes que para adiantar o processo de
matrícula seria necessário antecipar todos os processos seletivos. Professor Dalpian relembra que
o calendário foi pautado e aprovado na CPG. 2. Professor Yossi Zana, Coordenador do programa
de Neurociência e Cognição, expõe aos membros minuta de moção pelo reconhecimento do
papel estratégico da pós-graduação no orçamento da UFABC, a ser enviada à Reitoria, em nome
das coordenações. Os coordenadores entendem ser necessária a realização de ajustes na redação.
Fica acordado que o texto será reescrito, com auxílio dos professores Fazzio e Iseli, além do
professor Yossi, e enviado aos coordenadores por endereço eletrônico, para aprovação.
Informes dos TAs. 1. Artur Martins de Sá, Chefe da Divisão de Apoio às Coordenações,
informa aos presentes algumas datas: a) 18/08 – Publicação do resultado final do processo
seletivo 2016.3; b) 23/08 – Prazo para as coordenações enviarem ao DAP os editais 2017.1; c) 29
a 31/08 – Processo seletivo de alunos especiais. Pauta. 1. Aprovação da ata da VI reunião
ordinária da CPG de 2016. A ata é aprovada por todos os membros da comissão, com alteração
dos sobrenomes dos professores João Paulo e Magno. 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.
Aprovação ad referendum de defesa de dissertação por videoconferência do programa de
Ciência da Computação. Trata-se de banca totalmente eletrônica, uma vez que tanto o aluno
quanto o orientador estão fora do Brasil. A demanda chegou até ao Gabinete da PROPG, pois o
aluno não se atentou para o prazo de 60 dias para solicitação da banca à distância. A CPG
homologa a decisão do pró-reitor e a solicitação é aprovada. 4. Proposta de reestruturação do
programa de Engenharia Mecânica. Professor Luís Scott, relator da matéria, expõe seus
comentários a respeito da proposta, já apresentada na reunião de dezesseis de julho da CPG.
Professor Scott destacou que as alterações propostas no processo de recredenciamento anual, na
mudança e alteração das linhas de pesquisa e do número de créditos exigidos e do número de
disciplinas obrigatórias são ações que reduziram o tempo médio de defesas e as apontou como
positivas. Na sequência, realiza duas recomendações: a) que os critérios de recredenciamentos
devem estar estabelecidos em uma única resolução e não constar das normas internas do
Programa; b) reduzir o número de professores colaboradores. A reestruturação é aprovada com
as recomendações do relator. 5. Recurso contra o edital nº003/2016 referente ao processo
seletivo para bolsista de pós-doutorado PNPD/CAPES do programa de Engenharia
Elétrica. Professor Thales relata aos presentes como são realizados os processos de seleção de
bolsas PNPD no programa de Engenharia Elétrica. Informa que o discente Vinícius Prado
Suppioni, segundo colocado do processo, entrou com recurso contra o edital alegando existir
conflito de interesses entre candidatos e os professores da banca. Entretanto, o aluno não
especifica nomes e analisando o pedido, a coordenação não verificou ser procedente a alegação.
Consultada, a Procuradoria Jurídica recomendou que o processo classificatório não fosse
interrompido. A CPG não vê elementos suficientes para impugnar o processo e considera o
recurso improcedente, indeferindo-o. 6. Revisão das Normas Internas do Programa de
Ciência e Tecnologia/Química. Professora Daniele, relatora da matéria, elenca alguns itens que
levantaram dúvidas, sobre credenciamento, recredenciamento e descredenciamento de docentes.
A coordenação do programa de Química esclarece os questionamentos. Informa aos membros
que a revisão das normas visa tornar a avaliação menos subjetiva, mas, na prática obtêm-se os
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mesmos resultados. As dúvidas são esclarecidas e a revisão das normas é aprovada por
unamidade. 7. Reserva de cotas sociais no processo seletivo do programa de Engenharia e
Gestão da Inovação. Professora Luciana informa haver 25 vagas: 02 destinadas a pessoas com
deficiência, 02 a pardos, pretos e índios e 21 para ampla concorrência. A nota de corte, 7, é a
mesma para todos e o candidato escolhe onde quer concorrer. Os membros da CPG fazem alguns
questionamentos, uma vez que, sendo a nota de corte igual para todos, não faria sentido o
candidato concorrer a 2 vagas, nas cotas, sendo que pode concorrer a 21, na ampla concorrência.
Segue-se discussão e solicita-se que a professora Camila fale sobre a experiência de cotas no
Programa de Ciências Humanas e Sociais. Ela explica aos membros que os candidatos
concorrem todos na ampla concorrência. Preenchidas essas vagas, aí sim se destina as vagas das
cotas aos concorrentes que se declararam como pardos, pretos etc. Dessa forma, garante-se que
um candidato “cotista” possa concorrer na ampla concorrência e, caso não se classifique dentro
destas vagas, ainda possa pleitear uma vaga dentro das cotas. A CPG entende ser adequada a
forma que o programa de Ciências Humanas e Sociais realiza a reserva de cotas e aprova a
reserva de cotas sociais no processo seletivo do Programa de Engenharia de Gestão e Inovação,
condicionada à adequação do edital aos moldes do edital de Ciências Humanas. Nada mais
havendo a declarar, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu Juliana Dias de
Almeida, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes.
Gustavo Martini Dalpian
Pró-Reitor de Pós-Graduação

