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Ata nº 08/2015/CPG 
 

Ata da reunião da Comissão de Pós-Graduação (CPG), realizada as quatorze horas e cinco minutos 1 
do dia vinte e um de setembro de 2015, no auditório da pós-graduação, no 8º andar do bloco B. A 2 
reunião foi presidida pelo Pró-Reitor Adjunto de Pós-Graduação, prof. Alexandre Kihara, e contou 3 
com a presença dos seguintes membros: Alfeu Sguarezi Filho, Alysson Fábio Ferrari, Andrea 4 
Cardoso, Charles Morphy dos Santos, Claudio Luis C. Penteado, Fernando Giacomelli, Fernando 5 
Costa Mattos, Gilberto Martins, Hugo Suffredini, João Paulo Gois, José Kenichi Mizukoshi, Luiz 6 
Roberto Nunes, Luciana Pereira, Marcello Zanotello, Mago Meza, Marcia Alvim, Rafael Grisi, 7 
Raphael Camargo, Roberto Asano Junior, Rodrigo Fresneda, Silvia Passarelli, Wendel Andrade 8 
Alves, Wilson Basso Junior. Convidados/Visitantes: Jesus Mena-Chalco, Evonir Albrecht, Thiago 9 
Barbosa, Vanessa Elias Oliveira. Apresentação. O Presidente passa a palavra ao prof. Jesús Mena-10 
Chalco, que faz uma apresentação sobre o ScriptLattes, que é uma ferramenta que permite fazer 11 
relatórios de produção bibliográfica e de colaboração utilizando os dados da plataforma Lattes. Ao 12 
final da apresentação, os membros fazem alguns questionamentos e o Presidente o agradece pela 13 
presença. Informes da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. 1. Bolsa Prêmio de Excelência 14 
Acadêmica. O prêmio visa estimular os discentes a estabelecerem parceria com seus orientadores. Os 15 
programas poderão de estabelecer pesos diferentes aos quesitos de avaliação, contemplando as 16 
diferenças de perfil dos discentes. Em breve será divulgada uma portaria que contempla todas as 17 
regras da premiação. 2. Chamada Pública: Apresentação de Propostas de livros. Em 2014 foi 18 
lançada a primeira chamada pública para a apresentação de propostas de livros e neste ano o edital 19 
foi reescrito com maior detalhamento técnico. A chamada será relançada na próxima semana e o 20 
nome da coleção será: “O que é ser cientista?”. O objetivo é incentivar os discentes a produzirem 21 
capítulos de livros. 3. Workshop da Pós-Graduação (19/10/15). O workshop será realizado para que 22 
os coordenadores apresentem os principais dados dos cursos. Foram convidados os Diretores de 23 
Centro, os Pró-Reitores, o Reitor e o Vice-Reitor. 4. Transferência dos cursos de especialização 24 
para a PROPG. Está sendo estudada a transferência dos cursos de especialização da Pró-Reitoria de 25 
Extensão e Cultura (PROEC) para a PROPG. Alguns membros se manifestam: Prof. Luiz Nunes, 26 
Vice-Coordenador do Curso de Biossistemas, comenta que o trabalho da PROPG irá aumentar muito, 27 
pois a procura por cursos de especialização é maior. Prof. João Gois, Coordenador do curso de 28 
Ciência da Computação, ressalta que talvez seja melhor instituir secretarias e comissões diferentes 29 
para os cursos de lato e stricto sensu. Prof. Claudio Penteado, Vice-Coordenador do curso de 30 
Ciências Humanas e Sociais, acha inviável a PROPG assumir essa responsabilidade, considerando a 31 
infraestrutura que dispõe atualmente. Luciana Pereira, Coordenadora do curso de Engenharia e 32 
Gestão da Inovação, pergunta se os cursos serão pagos e se haverá algum tipo de remuneração para 33 
os docentes. Ela relata que não se opõe a nenhuma das duas situações, mas acredita poderá haver 34 
uma forte preferência por parte dos docentes pelas aulas na especialização. Em geral, os membros 35 
concordam que a PROPG é o melhor lugar para abrigar os cursos de especialização, mas entendem 36 
que a UFABC deve oferecer recursos humanos e financeiros para tal mudança. 5. CNPG 2015. Os 37 
seguintes cursos se apresentaram para a CNPG 2015: Comercialização de Tecnologia; Direitos 38 
Humanos, Economia; Economia Política Mundial; Relações Internacionais; Doutorado em Ensino, 39 
História e Filosofia das Ciências e da Matemática e Doutorado em Engenharia Mecânica. O curso 40 
PROFIAP não teve manifestação de adesão por parte dos docentes. 6. Atenção aos prazos de defesa 41 
e qualificação dos discentes. Os prazos de defesa e qualificação estão sendo perdidos com certa 42 
frequência. É solicitado que os orientadores procurem acompanhar melhor os prazos. 7. Declaração 43 
de adesão às normas internas. Os coordenadores receberam um e-mail sobre a adesão às novas 44 
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normas. Somente o discente que se enquadrar no regimento antigo e quiser aderir ao novo deverá 45 
enviar a declaração à PROPG. Aqueles que ingressarem a partir do quadrimestre 2015.1 estão 46 
enquadrados no regimento novo e normas novas dos programas. Os membros discutem e solicitam 47 
que o prazo de 90 dias para a entrega da declaração passe a contar a partir da data em que for enviado 48 
o aviso aos discentes. 8. Processo seletivo PAEC/OEA/GCUB. Os coordenadores devem 49 
encaminhar a seleção dos candidatos até o dia 25 de setembro. Informes dos Coordenadores dos 50 
Cursos. Prof. Alysson Ferrari, Coordenador do curso de Física, pergunta se a planilha de auxílios 51 
aprovada pela CPG, por meio da portaria PROPG nº 06, de 25 de agosto de 2015, se aplica aos pós-52 
doutorandos que utilizam recursos do Programa Nacional de Pós-Doutorado - PNPD/CAPES. O 53 
Presidente passa a palavra ao Chefe da Divisão Administrativa, Kleber Ferreira, que explica que a 54 
referida portaria não regulamenta os valores de pagamento de auxílio para pesquisadores que 55 
utilizam este tipo de recurso de custeio, conforme estabelece o parágrafo único do artigo 1º.  56 
Informes dos servidores TAs.  A servidora Lumi Kawano informa que a Divisão Acadêmica irá 57 
receber a documentação dos alunos especiais nos dias 29 e 30 de setembro. 1. Pauta. 1. Aprovação 58 
da ata da VII reunião ordinária da CPG de 2015. A ata é aprovada por todos os membros da 59 
comissão. 2. Referenda das decisões do Presidente da CPG. A Comissão referenda as decisões do 60 
Presidente, que deverão ser publicadas no Boletim de Serviço da UFABC e ficarão disponíveis para 61 
consulta no site da PROPG. 3. Avaliação da proposta do Mestrado Profissional em Rede - 62 
PROFENSINO. Prof. Evonir Albrecht faz a apresentação da proposta, ressaltando que o programa 63 
visa à formação de professores da educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio, 64 
especificamente na área de ensino. Seu objetivo é contribuir para a melhoria da educação básica do 65 
Brasil. Haverá 38 polos distribuídos pelo Brasil e no estado de São Paulo o programa conta com 66 
adesão da UFABC e da UNICAMP.  Em seguida, o prof. Rafael Grisi faz a relatoria, recomentando a 67 
aprovação da proposta. A sugestão do prof. Grisi é acatada pela unanimidade dos presentes. 4. 68 
Proposta de reformulação da resolução ConsEPE 99/2011. Os membros sugerem as seguintes 69 
alterações: excluir os incisos I e II do artigo 3º e frisar que os programas devem se adequar aos 70 
requisitos das áreas de avaliação. Excluir o inciso IV, que estabelece que a atuação do docente não 71 
pode exceder 40 horas semanais, já que a portaria da Capes faz essa menção. Uma nova versão será 72 
apresentada na reunião do mês de novembro, considerando as referidas sugestões. 5. Avaliação das 73 
normas internas do programa de Biossistemas. A proposta é aprovada por todos, com alterações. 74 
6. Avaliação das normas internas do programa de Biotecnociência. A proposta é aprovada por 75 
todos, com alterações. 7. Avaliação das normas internas do programa de Planejamento e Gestão 76 
do Território. A proposta é aprovada por todos. 8. Avaliação das normas internas do programa de 77 
Políticas Públicas. A proposta é aprovada por todos, com alterações. 9. Avaliação das normas 78 
internas do programa de Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física. A proposta é 79 
aprovada por todos. 10. Proposta de alteração do artigo 41 das normas internas do programa de 80 
Engenharia Mecânica. O Presidente passa a palavra ao Prof. Magno Meza, Coordenador do curso,  81 
que sugere a alteração do artigo 41 das normas internas do programa de Engenharia Mecânica. Onde 82 
se lê: docente permanente do programa, leia-se: docente credenciado no programa. A proposta de 83 
alteração do artigo é aprovada por todos. Nada mais havendo a declarar, o Presidente deu por 84 
encerrada a reunião, da qual eu, Tálita R. D’Arruda, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por 85 
todos os presentes. 86 
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Pró-Reitor Adjunto de Pós-Graduação

 


