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Ata da reunião da Comissão de Pós-Graduação (CPG), realizada às quatorze horas do dia vinte e três
de fevereiro de 2015, no auditório da pós-graduação, no 8º andar do bloco B. A reunião foi presidida
pelo Pró-Reitor de Pós-Graduação, prof. Gustavo Martini Dalpian, com o apoio do Pró-Reitor
Adjunto de Pós-Graduação, prof. Alexandre Kihara, e a presença dos seguintes membros: Alysson
Ferrari, André Fenili, Andrea Cardoso, Camila Dias, Daniele Araújo, Emery Lins, Fernando Mattos,
Gilberto Martins, Hugo Suffredini, Marcella Milazzotto, Marcia Alvim, Raphael Camargo, Rodrigo
Fresneda, Ronaldo Prati, Edmarcio Belati, Sonia Malmonge, Luciana Zaterka, Silvia Passarelli,
Adalberto Azevedo e João Kleinschmidt. Convidados/Visitantes: Vânia Trombini, Humberto
Yoshimura, proponentes do curso de Engenharia de Materiais e Ronei Miotto, representante do curso
de Nanociência e Materiais Avançados. Informes da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. 1.
Secretaria da PROPG no Campus SBC. Os coordenadores deverão optar pelo campus onde irão
receber atendimento de secretaria. Alguns programas já foram consultados, mas caso alguém queira
ser atendido em São Bernardo e não tenha sido consultado ainda, basta entrar em contato com a
Divisão Acadêmica da PROPG. 2. Publicação do Novo Regimento. O novo regimento foi aprovado
por meio da resolução nº 186 do ConsEPE, de 13 de janeiro de 2015, e publicado no Boletim de
Serviço em 23 de janeiro de 2015. A partir desta data, os programas de pós-graduação têm o prazo de
120 dias para adequarem suas normas internas ao novo regimento. 3. Eleição para Representantes
dos Discentes e Servidores Técnico-Administrativos (TAs) na CPG. Considerando que cada categoria
possui 3 vagas na CPG e tendo a comissão eleitoral recebido 2 inscrições para representantes
discentes e 4 inscrições para representantes dos TAs, as chapas dos discentes estão automaticamente
eleitas, ficando uma vaga em vacância, e as dos TAs serão votadas no dia 26 de fevereiro de 2015. 4.
Aquisição de Equipamentos 2015. A Pró-Reitoria sugere duas alternativas para a aquisição de
equipamentos: 1ª) levar em consideração as propostas não atendidas no ano de 2014; 2ª) fazer uma
nova seleção para a compra de equipamentos. Em consenso, a comissão escolhe a segunda opção rediscutir a lista dos equipamentos que terão prioridade de compra em uma reunião extraordinária da
CPG. 5. Publicação da resolução ConsEPE nº185, de 12 de janeiro de 2015: Estabelece normas e
procedimentos para a concessão, renovação, cancelamento e extensão das bolsas de estudo de pósgraduação e de estudos pós-doutorais financiadas com recursos próprios da UFABC.Com a
publicação da referida resolução pelo ConsEPE, a CPG deverá estabelecer regras internas para a
concessão de bolsas. A proposta de resolução será apresentada na reunião do dia 9 de março de 2015.
6. Resolução Consuni nº144, de 4 de dezembro de 2014: Delega competências às Comissões,
Comitês e Conselhos Setoriais da UFABC. Com a publicação desta resolução, todos os assuntos que
forem aprovados pela CPG entrarão diretamente na ordem do dia dos Conselhos. A CPG também
passará a decidir como instância final para deliberação de matérias cujo escopo fique circunscrito à
ela. 7. Acolhimento de novos estudantes de pós-graduação. A Divisão de Apoio aos Cursos irá
encaminhar para a análise dos coordenadores dos cursos uma proposta para acolhimento de novos
estudantes. 8. III Seminário de Internacionalização Universitária – PAEC/OEA/GCUB. O Presidente
faz um relato sobre sua participação no seminário, que ocorreu em Washington – EUA, durante a
segunda semana de fevereiro. Ele comenta que o programa oferece um total de 500 bolsas ao ano,
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sendo que a UFABC participa com apenas 6 bolsas. Como possibilidade de ampliar as vagas, a PróReitoria poderá permitir que as coordenações também ofereçam cotas de bolsas. O Presidente ainda
ressalta que esta é a única forma de internacionalização de alguns cursos e, caso os membros tenham
interesse, ele poderá convidar a Diretora Executiva do Grupo Coimbra, profa. Rossana Silva, para
ministrar uma palestra na UFABC. 9. Relatório de Auditoria Interna. Foi apontado no relatório de
auditoria interna que é necessário ter uma avaliação de mérito na prestação de contas de viagem dos
discentes, portanto, será inserido um novo campo no formulário de prestação de contas para
contemplar o apontamento da Auditoria Interna. 10. Plataforma Sucupira. Os discentes que ainda
não entregaram a versão final da dissertação ou tese deverão regularizar esta situação para que seja
possível fazer o cadastro na Plataforma Sucupira. 11. Bolsas do Programa Nacional de Pós
Doutorado. Como a Capes já comunicou que irá tomar as bolsas ociosas, a Pró-Reitoria poderá
transferir as cotas de bolsas não implementadas para outros cursos. Informes dos coordenadores
dos cursos. Prof. Emery Lins, Coordenador do Curso de Engenharia Biomédica, informa que irá
fazer um processo seletivo para o credenciamento de docentes e consulta os membros da comissão
sobre o lançamento de um edital para formalizar o processo. Professor Ronaldo Prati, Coordenador
do Curso de Ciência da Computação, comenta que no último processo seletivo foi publicado um
edital deste tipo, que pode ser consultado através do site do programa. Pauta. 1. Aprovação da ata
da XI reunião ordinária da CPG de 2014. A ata é aprovada por todos os membros da comissão. 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. As decisões das Coordenações terão o mesmo encaminhamento, mas, por determinação
do novo regimento, não serão mais referendadas pela CPG. 4. Proposta de Resolução que
regulamenta a relação de impessoalidade na pós-graduação. O Presidente apresenta a proposta, os
membros fazem seus questionamentos e por não haver um consenso, a proposta será encaminhada a
um relator e será rediscutida na reunião do mês de março. 5. Proposta do Curso de Engenharia de
Materiais. O Presidente passa a palavra à profa. Vânia Trombini, que faz a apresentação da proposta
do programa de Engenharia de Materiais. Após discussões, fica acordado que os proponentes irão
revisar a proposta de acordo com as sugestões dos participantes, sendo que o principal aspecto é
descrever a diferença entre o curso de Engenharia de Materiais e o de Nanociências e Materiais
Avançados. A proposta será encaminhada a um relator e será rediscutida pela CPG no mês de março.
Nada mais havendo a declarar, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Tálita R.
D’Arruda, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes.

Gustavo Martini Dalpian
Pró-Reitor de Pós-Graduação

