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ATA Nº 08/2019/CPG 
 
Ata da reunião da Comissão de Pós-Graduação (CPG), realizada às quatorze horas do dia vinte e 1 
seis de setembro de dois mil e dezenove, no Auditório da pós-graduação, no oitavo andar do Bloco 2 
B. A reunião foi presidida pelo Pró-Reitor de Pós-Graduação, Professor Charles Morphy Dias dos 3 
Santos,  e contou com a presença do Pró-Reitor Adjunto, João Paulo Gois, e dos seguintes membros: 4 
Sérgio Daishi Sasaki, Marcella Pecora Milazzotto, David Correa Martins Júnior, Humberto Naoyuki 5 
Yoshimura, Lúcia Helena Gomes Coelho, Janaína de Souza Garcia,  Arlene Martinez Ricoldi, 6 
Demétrio Jackson dos Santos, Ramon Vicente Garcia Fernandez, Paris Yeros, Luiz Henrique Bonani 7 
do Nascimento, Rômulo Gonçalves Lins, Carlos Eduardo Capovilla, Diego Paolo Ferruzo Correa,  8 
Vanderli Correa Pietro, Gustavo Muniz Dias, Nathalie de Almeida Bressiani, Cristian Favio Coletti, 9 
Sandra Irene Momm Schult, Paulo Tadeu da Silva, Gilberto Rodrigues, Edmárcio Antonio Belati, 10 
Ricardo Gaspar, Karl Peter Burr, Delmo Alves de Moura, Solange Wagner Locatelli, Ivan Felipe de 11 
Almeida Lopes Fernandes, Maurício Firmino Silva Lima, Lucas Soares de Faria, Cassiano Minoru 12 
Aono, Kleber Ferreira, Vinícius Ikezu Saito e  Jussara Aparecida Almeida Pagani Justi. Informes da 13 
Pró-Reitoria de Pós-Graduação. 1. Aprovação de moções no Conselho Universitário - 14 
ConsUni. O Presidente informa que os documentos recebidos pelos membros, juntamente com a 15 
convocação, foram bastante discutidos e aprovados em sessão do ConsUni. Moção de repúdio ao 16 
projeto Future-se e duas moções de preocupação à expectativa de não pagamento das bolsas do 17 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq e da Coordenação de 18 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior – Capes. O presidente fala sobre a previsão de 19 
cortes de bolsas nos programas de pós-graduação da UFABC. Cita também carta enviada aos 20 
membros, redigida na última reunião do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-21 
Graduação – FOPROP, regional Sudeste, realizada em Campinas, há quinze dias. Faz um breve 22 
resumo sobre os itens discutidos na reunião, ressaltando o cenário de incertezas, havendo 23 
possibilidades de cortes dos recursos de internacionalização e do PROAP/Capes. Na sequência, 24 
demonstra a intenção de convidar os coordenadores dos programas, para conversa sobre as 25 
reuniões de meio termo que estão acontecendo na Capes. Por fim, fala que todos esses itens 26 
estarão na pauta do Encontro Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação - ENPROP, 27 
que será realizado de 11 a 14 de Novembro de 2019, no Rio de Janeiro. Seguem-se comentários 28 
e manifestações de preocupação dos membros da CPG e dúvidas são esclarecidas.  2. Novas 29 
áreas de concentração do Programa de Ciências Humanas e Sociais – CHS. Professora Arlene 30 
esclarece que durante o processo de alteração de linhas de pesquisa do CHS falou-se também 31 
sobre a alteração das áreas de concentração. Embora as mudanças nas linhas de pesquisa tenham 32 
sido aprovadas, faltou à Comissão de Pós-Graduação autorizar a alteração das áreas de pesquisa, 33 
para que o pedido pudesse ser enviado à Capes, uma vez que é a Capes que tem a prerrogativa de 34 
autorizar mudanças relativas às área de concentração dos programas.  Nesse sentido, solicita-se a 35 
alteração da Área: Cultura, Desenvolvimento e Políticas Públicas, para duas novas áreas: 1: 36 
Democracia, Sociedade Civil e Desigualdades; 2: Cultura, Comunicação e Relações de Poder. 37 
Não havendo manifestações contrárias, a alteração é aprovada pelos membros da CPG. 3. 38 
Prorrogação do prazo de inscrição para o processo seletivo do Doutorado Acadêmico 39 



 
 
 
 
 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Comissão de Pós-Graduação 
 

Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André – SP 
CEP 09210-580 · Fone: (11) 4996.0011 

Industrial – DAI. O Pró-Reitor passa a palavra ao professor Demétrio, que informa a 40 
prorrogação do prazo das inscrições até o dia 06 de outubro, uma vez que há apenas 9 inscritos 41 
no processo, para 15 bolsas disponíveis. Solicita-se que os coordenadores divulguem a 42 
prorrogação nas páginas dos programas, informando docentes e discentes, para que essas bolsas 43 
sejam preenchidas, evitando-se cortes por ociosidade. 4. Aprovação da nova versão do 44 
Regimento da Pós-Graduação. O Presidente informa a aprovação do regimento na última 45 
reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – ConsEPE, publicado no boletim de 46 
serviço da última terça-feira, dia 24 de setembro. Informes das Coordenações. 1. Alguns 47 
coordenadores falam brevemente sobre as reuniões de meio termo, ocorridas na Capes, 48 
ressaltando que autoavaliação, planejamento estratégico, tanto do programa quanto institucional, 49 
foram temas bastante abordados. 2. Professora Sandra informa que o Programa de Planejamento  50 
e Gestão do Território recebeu o Prêmio Capes de Tese, pela tese de Caroline Galvanesi, 51 
orientanda do professor Arilson Favareto. 3. Professora Janaína informa que foi inaugurada a 52 
tabela periódica da UFABC no piso térreo do Bloco A, sendo uma iniciativa do programa de 53 
Ciência e Tecnologia/Química. 4. Professora Lúcia informa que na próxima semana ocorrerá 54 
Simpósio do Programa de Ciência e Tecnologia Ambiental e convida os presentes a 55 
participarem. 5. Professora Natalie fala sobre processo seletivo no Programa de Filosofia, que 56 
contou com a inscrição de 61 candidatos, sendo 15 aprovados para entrada no 3º quadrimestre, 57 
sem nenhuma bolsa. Pauta. 1. Aprovação da ata da VII reunião ordinária da CPG de 2019. 58 
A ata é aprovada com 6 abstenções. 2. Referenda das decisões do Presidente da CPG. A 59 
Comissão referenda as decisões do Presidente, que serão publicadas no Boletim de Serviço da 60 
UFABC e ficarão disponíveis para consulta no site da PROPG. 3. Solicitação de prorrogação 61 
de prazo para efetivação de matrícula do aluno Leandro Teodoro Júnior.  Professor Sérgio 62 
explica que o discente teve sua matrícula na pós-graduação condicionada à entrega do 63 
documento de colação de grau da graduação, entretanto, ele não foi aprovado em uma disciplina 64 
da graduação e o exame será aplicado apenas no próximo quadrimestre. Dessa forma, solicita 65 
que o prazo para efetivação da matrícula seja postergado. Seguem-se longas discussões, 66 
especialmente a respeito da matrícula condicional e, após esclarecimentos, verifica-se que o 67 
procedimento adotado não foi correto, pois o aluno deveria estar graduado no ato da matrícula, 68 
ou seja, não poderia estar cursando disciplinas na graduação. O item é retirado de pauta. 4. 69 
Proposta de Resolução para entrega da versão impressa das dissertações e teses. Conforme 70 
estabelecido na última sessão, o Presidente apresenta a proposta de resolução que é aprovada 71 
com 1 abstenção. 5. Revisão das Normas do Mestrado Acadêmico para Inovação - MAI. 72 
Professor Demétrio esclarece que o item retorna à pauta da CPG, por alterações que se fizeram 73 
necessárias, em atendimento a recomendações da Procuradoria Jurídica – PJ da UFABC. Em 74 
linhas gerais, a PJ demandou algumas alterações no contrato com o CNPq, resultando, 75 
consequentemente, em alterações nas normas internas do MAI. Em votação, o item é aprovado 76 
por unanimidade.  6. Revisão das Normas do Programa de Pós-Graduação em Energia. 77 
Professor Rômulo, relator da matéria, informa ter conversado com a coordenação do programa 78 
de Energia e expõe, brevemente, as alterações que foram sugeridas e acatadas pela coordenação. 79 
O relator entende que o documento está adequado e sugere sua aprovação. Em votação, as 80 
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normas são aprovadas. 7. Solicitação de nova prorrogação de prazo de qualificação da 81 
discente Ana Paula Pereira da Silveira, do programa de Energia. Professor Edmárcio 82 
esclarece que a discente está no 44º mês do curso de doutorado, tinha sua qualificação marcada 83 
para o mês passado (prazo já prorrogado pela CPG anteriormente), entretanto, devido ao não 84 
comparecimento de membro externo, a banca não pode ser realizada. Como os prazos 85 
extrapolam o regimento da pós-graduação, a Coordenação informou à aluna que não poderia 86 
autorizar nova prorrogação de prazo, sendo necessário entrar com novo recurso na CPG. Após 87 
longas discussões, a Comissão aprova a nova prorrogação de prazo, com 5 abstenções, nas 88 
seguintes condições: aluna terá 45 dias após ser comunicada da decisão, para solicitar nova 89 
banca de qualificação e o prazo para defesa da tese não poderá ultrapassar 60 meses.  8. Acordo 90 
de Cotutela com a Universidade de Minho – Portugal. Discente: Rafaela Cordeiro Gama, 91 
do programa de Ensino e História das Ciências e da Matemática.  Professora Solange fala 92 
sobre o interesse do programa em se aproximar das universidades portuguesas, tendo iniciado 93 
contatos e tratativas burocráticas em abril deste ano. Este é o primeiro pedido de uma discente 94 
estrangeira, que pretende ingressar em setembro próximo, com previsão de defesa para 2021. 95 
Ressalta-se que a discente já possui orientadora e que o acordo entre a UFABC e a Universidade 96 
de Minho já está regulamentado. O Presidente reforça a importância de ações nesse sentindo, que 97 
contribuam para a internacionalização dos programas, e, em especial, neste caso, considerando o 98 
cenário atual do Programa de Ensino, que teve seu curso de doutorado aprovado recentemente e 99 
aumento de sua nota de avaliação, vê como muito positivo este acordo de cotutela. Algumas 100 
dúvidas sobre o fluxo para acordos desse gênero são esclarecidas. Em votação, a solicitação é 101 
aprovada por unanimidade. 9. Autoavaliação dos Programas de Pós-Graduação. Professor 102 
Charles fala sobre reunião realizada com a professora Carolina Stuchi, coordenadora da 103 
Comissão Própria de Avaliação – CPA da UFABC. Relata que avaliações institucionais são 104 
realizadas desde 2010 e seus relatórios são apresentados na primeira reunião do Conselho 105 
Universitário – ConsUni, de cada ano. Os alunos da pós-graduação participam dos questionários, 106 
prestando informações, majoritariamente, quantitativas, de modo que a UFABC possuí 107 
elementos de autoavaliação sobre a pós-graduação. Nesse momento, espera-se que os programas 108 
ajustem e criem instrumentos próprios, sobre produção, tipos de disciplinas etc., pensando em 109 
suas especificidades. Além disso, o Presidente entende ser possível e necessária a criação de um 110 
módulo adicional nos questionários que já são enviados pela CPA, visando avaliar pontos 111 
comuns a todos os programas de pós-graduação. Outro item a ser observado é o quanto o 112 
planejamento da pós-graduação dialoga com o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI da 113 
UFABC. Nesse momento o PDI está sendo revisado e novas projeções deverão ser feitas, 114 
considerando-se planejamento e autoavaliação dos programas, para que se tenham números mais 115 
realistas. Algumas observações são feitas pelos membros, como a utilização da última avaliação 116 
quadrienal da Capes, listando os pontos positivos e negativos que foram elencados pelos 117 
avaliadores, observando-se o que está sendo realizado atualmente para sanar e minimizar os 118 
pontos críticos e, com base nesses estudos, fazer seu planejamento. O cenário instável e de 119 
incertezas sobre recursos preocupam os coordenadores, pois impossibilita realizar projeções. 120 
Professor Charles entende a apreensão, mas crê ser necessário considerar essas variáveis nas 121 
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projeções. Outro ponto levantado nas discussões é sobre a dificuldade de realizar o 122 
acompanhamento dos egressos, não havendo muitos instrumentos disponíveis. Cita-se também a 123 
necessidade de suporte administrativo, para que haja mais servidores técnico-administrativos 124 
assessorando os programas. Sobre este ponto, Professor Charles esclarece que não há previsão de 125 
concurso para novos servidores e que o cenário atual da pós-graduação reflete a expansão que foi 126 
realizada nos últimos anos, sem levar em consideração questões orçamentárias e número de 127 
servidores disponíveis para prestar apoio administrativo. A Pró-Reitoria vem implantando o 128 
Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas – SIGAA, visando diminuir a carga de 129 
tarefas dos servidores, para que seja possível dedicarem mais tempo à assessoria. Por fim, 130 
Professor Charles fala sobre a intenção de criar um pequeno grupo de docentes, das diversas 131 
áreas, para juntamente com a Pró-Reitoria pensar em instrumentos de avaliação que sejam 132 
comuns a todos os programas. 10. Compartilhamento de disciplinas por docentes de 133 
diferentes programas. Este item não foi discutido e retornará à pauta da próxima reunião da 134 
CPG. Nada mais havendo a declarar, Professor Charles deu por encerrada a reunião, da qual eu 135 
Juliana Dias de Almeida Martinez, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os 136 
presentes. 137 
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