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Ata nº 04/2015/CPG 
 

Ata da reunião da Comissão de Pós-Graduação (CPG), realizada às quatorze horas e dez minutos do 1 
dia vinte e cinco de maio de 2015, no auditório da pós-graduação, no 8º andar do bloco B. A reunião 2 
foi presidida pelo Pró-Reitor Adjunto de Pós-Graduação, prof. Alexandre Hiroaki Kihara, com a 3 
presença dos seguintes membros: Alysson Ferrari; Andrea de Oliveira Cardoso, Charles Morphy dos 4 
Santos, Claudio Luis Penteado, Edmarcio Belati, Fabio Furlan Ferreira, Fernando Costa Mattos, 5 
Fernando Giacomelli, Gilberto Martins, Hugo B. Suffredini, João Paulo Gois, Klaus Frey, Lídia 6 
Lumi Luciana Pereira, Luiz Roberto Nunes, Marcello Zanotello, Magno Meza, Rafael Grisi, Marieli 7 
Vanessa de Almeida, Raphael Camargo, Rodrigo Fresneda, Roberto Asano Junior, Rian Lopes de 8 
Lima e Silvia Helena Passarelli. Convidados/Visitantes: Marcela Sorelli Ramos.  Apresentação. O 9 
Presidente passa a palavra à profa. Marcella Sorelli Ramos, Pró-Reitora de Pesquisa, que apresenta 10 
os projetos de sua Pró-Reitoria. Ao final da apresentação, os membros fazem alguns questionamentos 11 
e o Presidente agradece a profa. Marcela pela presença. Informes da Pró-Reitoria de Pós-12 
Graduação. 1. Envio das normas dos programas até 22/05. O Presidente informa que o prazo final 13 
para o envio das normas internas dos programas se encerrou no dia 22 de maio e pede àqueles que 14 
ainda não enviaram o documento que o façam o mais rapidamente possível, para não ficarem em 15 
desconformidade com os prazos previstos no Regimento da Pós-Graduação. 2. Programa de 16 
Assistência ao Docente. Foram totalizadas 157 inscrições. 3. Serviço de coffee-break. A pós-17 
graduação possui uma cota de serviços de coffee-breaks válida até o final do ano. Os coordenadores 18 
que desejarem usufruir deste serviço devem solicitar ao Gabinete da Pró-Reitoria. 4. Alunos de 19 
Mobilidade Acadêmica (AEX). A Divisão Acadêmica faz um controle dos discentes matriculados em 20 
outras universidades que passam um período na UFABC para realizarem suas pesquisas. O 21 
coordenador do programa ou orientador que estiver recebendo discentes nestas condições deve 22 
informar à Divisão Acadêmica o período de permanência nas dependências na Universidade para que 23 
sejam providenciados o registro e a carteirinha. 5. Recursos PROAP/PNPD. A Capes liberou os 24 
recursos do PROAP e PNPD, conforme informado aos coordenadores via correio eletrônico. As 25 
dúvidas referentes aos recursos podem ser esclarecidas junto à Divisão Administrativa da PROPG. 6. 26 
Preenchimento da carga horária semanal dos docentes na Plataforma Sucupira. Conforme 27 
estipulado pela Capes, o docente pode estar vinculado a até 3 programas de pós-graduação como 28 
permanente, porém, sua carga horária semanal não pode ultrapassar 40 horas. Para esse controle, a 29 
Capes inseriu um campo na Plataforma Sucupira onde deverá ser informada a carga horária semanal 30 
dos docentes. 7. Alteração da nomenclatura do programa de Matemática. A Capes oficializou a 31 
alteração da nomenclatura do programa de Matemática Aplicada para Matemática, a partir do dia 8 32 
de maio de 2015. 8. Divulgação do calendário da Diretoria de Avaliação da Capes. Os programas 33 
que irão submeter o doutorado já podem se programar para o preenchimento das propostas. O 34 
Presidente parabeniza o prof. Fernando Giacomelli pela conquista do doutorado em Biotecnociência. 35 
9. Greve dos servidores TAs. Os servidores decidiram em uma plenária o início da greve para o dia 36 
28 de maio de 2015. Haverá uma negociação com a Reitoria e o Sindicato a respeito das atividades 37 
que serão mantidas durante a greve. Como não haverá tempo de fazer as eleições das novas 38 
coordenações dos programas de Engenharia e Gestão da Inovação, Engenharia Mecânica, 39 
Neurociência e Cognição e Ciências Humanas e Sociais, os coordenadores do atual mandato deverão 40 
permanecer no cargo até o final da greve. 10. Representante dos coordenadores dos programas no 41 
ConsEPE. Com a saída do prof. Eduardo Borba da coordenação do programa de Evolução e 42 
Diversidade, o cargo de representante do ConsEPE passará a ser ocupado pela profa. Marcella 43 
Milazzotto, que era suplente do prof. Borba. O Presidente pergunta se algum coordenador gostaria de 44 
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ocupar a vaga de suplente. Profa. Luciana Pereira, coordenadora pró-tempore do programa de 45 
Engenharia e Gestão da Inovação, se candidata ao cargo e obtém a concordância de todos os 46 
presentes. O Presidente aproveita para desejar as boas vindas ao prof. Charles Morphy, novo 47 
coordenador do programa de Evolução e Diversidade. Informes dos TAs. 1. A servidora Lumi 48 
Kawano informa que o setor de bancas está recebendo solicitações de agendamento de defesas com o 49 
prazo muito inferior a 30 dias de antecedência, sendo que em muitos casos ainda é necessário alterar 50 
a data ou horário da defesa. Ela explica que o retrabalho poderá ocasionar atrasos nas atividades, já 51 
que está previsto um aumento do número de bancas até o final do ano. Pauta. 1. Aprovação da ata 52 

da III reunião ordinária da CPG de 2015. A ata é aprovada por todos os membros da comissão. 2. 53 
Referenda das decisões do Presidente da CPG. A comissão referenda as decisões do Presidente, 54 
que deverão ser publicadas no Boletim de Serviço da UFABC e ficarão disponíveis para consulta no 55 
site da PROPG. 3. Proposta de resolução da CPG que regulamenta a matrícula como discente 56 
regular nos cursos de pós-graduação da UFABC. O Presidente passa a palavra à Chefe da Divisão 57 
Acadêmica da PROPG, Lídia Lumi Kawano, que faz a apresentação da nova proposta. Os membros 58 
discutem e aprovam a resolução. 4. Proposta de resolução da CPG que regulamenta o aceite de 59 
diploma e de histórico escolar de graduação obtidos no exterior para ingresso dos discentes nos 60 
programas de pós-graduação da UFABC. Da mesma forma, após discussões, a resolução é 61 
aprovada pelos membros da comissão. 5. Proposta de resolução da CPG que estabelece normas 62 
para a admissão de aluno especial em disciplinas de pós-graduação da UFABC. Como não 63 
houve consenso em relação à versão final da resolução, o Presidente informa que a proposta será 64 
novamente discutida na reunião do mês de junho. 6. Proposta de termo de outorga para a 65 
concessão de bolsas. O servidor Vinícius Saito, da Divisão Administrativa, faz a apresentação da 66 
proposta, que é aprovada por unanimidade. 7. Acordo de cotutela de tese: UFABC e Universidade 67 
Paris 8.  O Presidente explica que os acordos de cotutela propiciam a internacionalização dos 68 
programas de pós-graduação e o novo Regimento da Pós-graduação prevê este tipo de parceria. Ele 69 
passa a palavra ao prof. Giorgio Romano, do programa de Ciências Humanas e Sociais, que será o 70 
orientador da discente na UFABC. Ele explica que esse é o primeiro acordo formal que a UFABC 71 
firma com uma universidade estrangeira e as ações já foram alinhadas com a Assessoria de Relações 72 
Internacionais e com o setor de Diplomas da Secretaria Geral. Ele também relata que a defesa da tese 73 
será realizada na UFABC, o que facilita os trâmites burocráticos. Após alguns questionamentos, a 74 
proposta é aprovada por unanimidade. 8. Avaliação das normas internas do programa de 75 
Filosofia. Como a proposta foi retirada de pauta por não ter sido avaliada pelo relator, o coordenador 76 
do programa deverá submetê-la novamente à pauta da CPG quando a relatoria tiver sido concluída. 9. 77 
Avaliação das normas internas do programa de Neurociência e Cognição. Após algumas 78 
considerações da Divisão Acadêmica da PROPG, a proposta é retirada de pauta. O coordenador do 79 
programa deverá enviar a nova versão das normas à pauta da CPG do mês de junho. 10. Avaliação 80 
das normas internas do programa de Engenharia Mecânica. Como a proposta foi retirada de 81 
pauta por não ter sido avaliada pelo relator, o coordenador do programa deverá submetê-la 82 
novamente à pauta da CPG quando a relatoria tiver sido concluída. 11. Avaliação das normas 83 
internas do programa de Ciência da Computação. A proposta é aprovada pelos presentes. 12. 84 
Avaliação das normas internas do programa de Evolução e Diversidade. A proposta é aprovada 85 
pelos presentes. Nada mais havendo a declarar, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, 86 
Tálita R. D’Arruda, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes. 87 

 

Alexandre H. Kihara 

Pró-Reitor Adjunto de Pós-Graduação

 


