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Ata nº 01/2019/CPG 
 
Ata da reunião da Comissão de Pós-Graduação (CPG), realizada às quatorze horas do dia vinte e 1 
um de fevereiro de 2019, no auditório da pós-graduação, no 8º andar do Bloco B. A reunião foi 2 
presidida pelo Pró-Reitor de Pós-Graduação, Professor Charles Morphy Dias dos Santos, e 3 
contou com a presença do Pró-Reitor Adjunto, Professor João Paulo Gois, e dos seguintes 4 
membros: Sérgio Daishi Sasaki, David Correa Martins Júnior, Humberto N. Yoshimura, Lúcia 5 
Helena G. Coelho, Janaína de Souza Garcia, Arlene Martinez Ricoldi,  Paris Yeros, Patrícia 6 
Aparecida da Ana, Luiz Henrique Bonani do Nascimento, Carlos Eduardo Capovilla,  Patrícia 7 
Fávero,  Alessandro Jacques Ribeiro, Gustavo Muniz Dias, Roberto Menezes Serra, Cristian 8 
Favio Coletti, Laura Paulucci Marinho, José Antônio Souza, Vanessa Elias de Oliveira, Maria 9 
Teresa C, Goulart, Paulo Tadeu da Silva, Gilberto Rodrigues, Elizabeth Teodorov, Edmárcio 10 
Antonio Belati, Rovilson Mafalda, Solange Wagner Locatelli, Fernando Costa Mattos, Flávio 11 
Leandro de Souza, Flávia da Fonseca Feitosa, Fujiko Yoshimoto Miura, Vinícius Ikezu Saito, 12 
Fabio Henrique Coutinho Capeleiro e Anna Maria de Moura Cavalcanti. Servidora da PROPG: 13 
Jussara Aparecida A. P. Justi. Informes da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. 1. Falecimento do 14 
pós-doutorando William Moreti da Rosa. Professor Charles passa a palavra ao professor 15 
Edmárcio, que informa, com grande pesar, o falecimento do pós-doutorando, ocorrido em 18 de 16 
fevereiro, vítima de um mal súbito.  2. Professor Charles dá as boas-vindas à nova coordenação 17 
do programa de Ensino e História das Ciências e Matemática, professor Alessandro, 18 
coordenador, e à professora Solange, vice-coordenadora. 3. O setor financeiro solicita que os 19 
coordenadores que possuem documentos pendentes de assinatura, tais como prestações de 20 
contas, renovação de bolsas etc. passem na PROPG, para regularizar a situação. 4. Inclusão de 21 
novo artigo na portaria PROPG nº 6, de 11 de outubro de 2018, a pedido da auditoria da 22 
UFABC, deixando explícito que não é permitido o credenciamento de disciplina com validade 23 
retroativa. 5. Professor Charles reforça que o prazo para envio do Coleta-Capes é até 08 de 24 
março de 2019. 6. Professor Charles enfatiza a obrigatoriedade de que os trabalhos produzidos 25 
ou publicados que decorram de atividades financiadas pela Capes façam, obrigatoriamente, 26 
referência ao apoio recebido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 27 
Superior, conforme estabelecido pela Portaria Nº 206, de 04 de setembro de 2018. 7. Edital de 28 
eleições para representantes discentes e TAs da CPG. O presidente informa que estiveram 29 
abertas, no período de 14 a 20 de fevereiro, as inscrições para representantes discentes e TAs na 30 
CPG, havendo inscrição de duas chapas para cada segmento. De acordo com o item 4.6 do edital 31 
CPG Nº01/2019, não havendo recursos, tais chapas estarão automaticamente eleitas. O resultado 32 
será divulgado na página da PROPG e os novos membros deverão assumir na reunião de março 33 
da CPG. 8. Capes-PriInt. Professor Charles faz um breve relato sobre a viagem à Alemanha, em 34 
que ele e o professor João Paulo visitaram alguns dos colaboradores externos do Projeto, bem 35 
como Universidades parceiras. De forma geral, diz ter sido bastante proveitoso este intercâmbio. 36 
Informa que no próximo boletim de serviço será publicado edital de doutorado sanduíche no 37 
exterior, para discentes da UFABC, e, em breve, também serão lançados os editais para bolsas 38 
professores visitantes no Brasil e no Exterior. 9. Bolsas do Programa de Doutorado Sanduíche no 39 
Exterior – PDSE. O presidente informa que os programas que não estão no PrInt poderão 40 
concorrer às bolsas do PDSE.  10. Comissão de Especialização – CoE . Professor Charles 41 
informa que foi aprovado no ConsUni o regimento da CoE e assim que for publicado o lato 42 
sensu passará, oficialmente, para a PROPG.  11. O presidente informa que desde 2017 estão 43 
ocorrendo tratativas para a transição do PNPD da PROPG para a PROPES. Este processo está 44 
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bastante adiantado e só não foi concluído, pois houve mudança no sistema da Capes. Dentro de 45 
alguns meses todos os trâmites do PNDP estarão em definitivo na PROPES.  12. Professores 46 
Charles e João Paulo relatam que, no final de 2018, foram informados pela Reitoria sobre uma 47 
verba disponível para investimento e que eles sinalizaram a necessidade de compra de 48 
equipamentos para vídeo conferência e bancas à distância, para duas salas, uma no campus de 49 
Santo André e a outra em São Bernardo do Campo. Informes das Coordenações. 1. Professor 50 
Fernando apresenta a nova coordenadora do Programa de Filosofia, professora Natalie, e 51 
agradece a todos os colegas da PROPG, pela cooperação durante os anos em que ele e a 52 
professora Luciana Zaterka estiveram na Coordenação. 2. Professor Serra apresenta proposta de 53 
nova ficha de avaliação que está em análise na Capes, para ser apreciada na reunião do CTC. 54 
Resumidamente, as principais mudanças serão no número de dimensões avaliadas (apenas três) e 55 
na Plataforma Sucupira, que deve se adequar ao novo formato. Essas mudanças ocorrerão, 56 
possivelmente, no último ano da avaliação quadrienal. O professor informa que a nova ficha será 57 
enviada aos coordenadores, ressaltando que ainda está em análise na Capes, não havendo um 58 
modelo final. Informes dos discentes. Anna Maria agradece a oportunidade de ter sido 59 
representante discente na CPG e ressalta a importância da participação dos alunos. Pauta. 1. 60 
Aprovação das atas da XI reunião ordinária da CPG de 2018. A ata é aprovada com doze 61 
abstenções. 2. Referenda das decisões do Presidente da CPG. A Comissão referenda as 62 
decisões do Presidente, que serão publicadas no Boletim de Serviço da UFABC e ficarão 63 
disponíveis para consulta no site da PROPG. 3. Proposta de Reestruturação do Programa de 64 
Políticas Públicas. Professo Sérgio apresenta seu parecer sobre a proposta de reestruturação do 65 
referido programa. Primeiramente, apresenta o contexto e histórico da proposta. Na sequência 66 
fala sobre as alterações propostas nas linhas de pesquisa, mostrando-se favorável a criação da 67 
terceira linha, denominada “Políticas públicas em perspectiva internacional”, que tornará o 68 
programa atrativo a alunos de outras formações, além de ir ao encontro da recomendação da 69 
Capes em incentivar e promover a internacionalização dos programas de pós-graduação. A 70 
segunda alteração proposta é em relação às disciplinas. Em resumo, a estrutura dos créditos 71 
mínimos no curso de mestrado passa a ser de 54 créditos em disciplinas e outros 48 créditos 72 
atribuídos à elaboração da dissertação, totalizando 102 créditos. A proposta de reestruturação 73 
também traz as disciplinas eletivas criadas para cada linha de pesquisa. Professor Sérgio entende 74 
que a criação de mais disciplinas tornará o curso mais completo e atrativo para os alunos do 75 
PPG-PPU, contudo observa que um grande número de disciplinas também demanda corpo 76 
docente compatível com esta proposta. Professor Sérgio relata que, com base no que foi 77 
apresentado pela coordenação do Programa, não houve alterações substanciais, apenas inclusão 78 
de uma nova linha de pesquisa, com mudanças nas disciplinas obrigatórias do mestrado e 79 
inclusão de disciplinas sem, contudo, alterar a estrutura de créditos a serem obtidos pelos alunos, 80 
nem ferir o regimento da pós-graduação. Nesse sentido, o relator recomenda a aprovação da 81 
reestruturação do programa de políticas públicas. O único ponto discutido pelos membros após a 82 
apresentação do professor Sérgio diz respeito às disciplinas obrigatórias “Métodos qualitativos” 83 
e “Métodos quantitativos”, uma vez que cadastradas, ambas, como obrigatórias o Sistema 84 
Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) não permitirá que o aluno opte por 85 
uma ou outra, conforme proposto. Alguns esclarecimentos são realizados por parte da 86 
coordenação e também pela servidora Jussara Justi, técnica-administrativa da PROPG. Por fim, 87 
decidiu-se que as disciplinas constarão como “opção limitada” nas normas do programa, que 88 
serão adequadas, e no SIGAA tais disciplinas serão cadastradas como “eletivas”. Em votação, a 89 
reestruturação do programa é aprovada por unanimidade. 4. Número de alunos por orientador. 90 
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Professor Charles passa a palavra à professora Janaína que relata a situação do programa de 91 
Ciência e Tecnologia/Química, em que há concentração de alunos em alguns docentes e há 92 
docentes sem alunos. Pede auxílio à CPG, para elaboração de uma metodologia que ajude a 93 
controlar e adequar esta situação, uma vez que o diálogo com o corpo docente do PPG não tem 94 
sido suficiente para resolver a questão. Vários coordenadores relatam as experiências de seus 95 
programas. Em alguns casos, o número de discentes por orientador é limitado dentro do processo 96 
seletivo, por meio do edital. Há programas que verificam que a melhor estratégia é limitar as 97 
vagas como um todo, sendo que, durante o processo de seleção, o candidato deve indicar dois 98 
possíveis orientadores. Outros preferem realizar entrevista com todos os candidatos, pedindo que 99 
estes indiquem o nome de três possíveis orientadores. Para alguns programas, é essencial que os 100 
alunos já tenham definido um orientador, quando ingressam. Fala-se em limitar bolsas com 101 
recursos da UFABC por orientador. Algumas questões são colocadas, como, por exemplo, 102 
pensar-se em estratégias para atrair discentes, divulgação mais assertiva, perfil do docente, 103 
critérios de credenciamento e recredenciamento de docentes nos programas. De forma geral, 104 
entende-se que a limitação de vagas deve ficar a critério de cada programa, entretanto, a questão 105 
de professores sem alunos pode ser auxiliada por regras estabelecidas pela PROPG. Professor 106 
Charles lembra que o regimento da pós stricto sensu será revisado e que na seção de 107 
credenciamento e descredenciamento de docentes, é desejável que se mantenha a autonomia dos 108 
programas para realizar tais procedimentos, entretanto, é possível redigir um artigo que 109 
condicione a permanência do docente no programa, dentro de um quadriênio, a um número 110 
mínimo de orientações. Findas as discussões, alguns encaminhamentos são elencados: a) as 111 
coordenações devem fazer um levantamento dos docentes sem orientações nos últimos dois anos 112 
e enviar à PROPG; b) pensar em formas de divulgação de cada linha de pesquisa dos programas 113 
– no site da Universidade, eventos etc; c) revisão do regimento da pós-graduação stricto sensu. 114 
Nada mais havendo a declarar, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Juliana Dias 115 
de Almeida Martinez, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes.  116 

 Charles Morphy Dias dos Santos 
Pró-Reitor de Pós-Graduação 

 
 
 


