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Ata da reunião da Comissão de Pós-Graduação (CPG), realizada às quatorze horas e dez minutos
do dia vinte e nove de setembro de 2016, no auditório da pós-graduação, no 8º andar do bloco B.
A reunião foi presidida pelo Pró-Reitor de Pós-Graduação, professor Alexandre Kihara, e contou
com a presença do Pró-Reitor Adjunto de Pós-Graduação, professor Wagner Carvalho, e dos
seguintes membros: Adalberto Fazzio, Alfeu Sguarezi Filho, Camila Dias, Charles Morphy dos
Santos, Fernando Giacomelli, Humberto Yoshimura, Iseli Nantes, Janaina Garcia, José Fernando
Rey, Lúcia Coelho, Luiz Bonani do Nascimento, Magno Meza, Marina Mello, Paulo Santana,
Patrícia Velasco, Roberto Asano Junior, Roberto Serra, Silvia Passarelli, Sônia Malmonge,
Thales Sousa e Vinícius Lopes. Convidados: Vitor Marchetti. Apresentação da previsão de
orçamento da UFABC para 2017. O Presidente passa a palavra ao prof. Vitor Marchetti, PróReitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, que apresenta o orçamento da UFABC
em 2016 e a estimativa de custeio para 2017 material de consumo é de 2.2 milhões (água e luz).
Terceiros. 26.5 milhões (faxina, transporte, segurança). Em 2016 houve corte de bolsas
socioeconômicas, caiu quase 50%. 4.3 milhões de reais. Financiamento de bolsas de pósgraduação, 3.9 milhões de reais. Restaurante universitário: 3.4 milhões. Transporte intercampus:
2.2 milhões. Comenta-se que levantar o debate de acordo com a nossa peculiaridade, se
devemos seguir os rumos tradicionais quanto a cortes de orçamento ou se devemos adotar
políticas específicas. Haverá esforço para garantir as bolsas de pós-graduação que estão em
vigência. O presidente propõe um encaminhamento: sair daqui com o compromisso vamos
trabalhar para não haver cortes das bolsas já concedidas. O presidente sugere a submissão de
projetos pequenos à Fapesp. A aprovação de projetos de pequeno porte facilita a aprovação de
bolsas. Profa. Sonia lembra que é possível buscar parcerias com empresas também. Informes da
Pró-Reitoria de Pós-Graduação. 1. Aprovações da Comissão de Pós-Graduação. Os
credenciamentos e descredenciamentos de disciplinas e as alterações das linhas de pesquisa dos
programas devem ser aprovadas pela CPG. 2. Portaria Capes nº 81/2016, que define as
categorias de docentes que compõem os programas de pós-graduação stricto sensu. As
coordenações devem tomar ciência da nova portaria, que substitui a portaria nº 174/14. As
principais mudanças se referem à carga horária de dedicação semanal dos docentes aos
programas e ao número de orientandos por orientador. 3. Processo seletivo PAEC/OEA/GCUB.
Está sendo realizada a segunda fase da seleção do programa de bolsas GCUB, que é a análise de
mérito e admissibilidade pelas instituições de ensino. As coordenações dos programas deverão
enviar os resultados até o dia 10 de outubro de 2016. A UFABC está oferecendo 4 bolsas de
mestrado e 1 de doutorado para este processo seletivo. Informes dos Coordenadores dos
Programas. 1. Professora Camila Dias, Coordenadora do Programa de Ciências Humanas e
Sociais, informa que perdeu o apoio administrativo do setor de apoio aos cursos no processo
seletivo. Ela solicita apoio para fazer o descarregamento e a conferência dos documentos, que
antes era feito pelo setor e a partir da implantação do SIGA deixou de ser feito e passou a ser
tarefa da coordenação. Profa. Silvia informa que 30 por cento das inscrições de alunos especiais
chegaram sem documento e aguarda uma solução para esse problema. O presidente informa que
é necessário fazer um aprimoramento do sistema e estamos buscando isso. Profa. Camila solicita
mais apoio administrativo à coordenação do programa, uma vez que a propg tem ampliado o
número de servidores. Conferência dos documentos referentes ao processo seletivo passar para a
divisão de apoio aos cursos, iremos trabalhar para isso. Prof. Thales relata que o sistema SIGA
permite o envio de que arquivos de extensões diferentes de pdf nas inscrições dos processos
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seletivos e isso não deveria ser permitido. E agora é necessário fazer a transferência de um
arquivo de cada vez. A verificação de documentação não melhorou com a implantação do SIGA.
O presidente informa que a UFABC não é detentora do sistema, mas acredita ser possível incluir
pequenas alterações para melhorias.

. Pauta. 1. Aprovação da ata da VI reunião ordinária da CPG de 2016. A ata é aprovada por
todos os membros da comissão, com alteração dos sobrenomes dos professores João Paulo e
Magno. 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. 3. Aprovação ad referendum de defesa de
dissertação por videoconferência do programa de Ciência da Computação. Trata-se de
banca totalmente eletrônica, uma vez que tanto o aluno quanto o orientador estão fora do Brasil.
A demanda chegou até ao Gabinete da PROPG, pois o aluno não se atentou para o prazo de 60
dias para solicitação da banca à distância. A CPG homologa a decisão do pró-reitor e a
solicitação é aprovada. 4. Proposta de reestruturação do programa de Engenharia
Mecânica. Professor Luís Scott, relator da matéria, expõe seus comentários a respeito da
proposta, já apresentada na reunião de dezesseis de julho da CPG. Professor Scott destacou que
as alterações propostas no processo de recredenciamento anual, na mudança e alteração das
linhas de pesquisa e do número de créditos exigidos e do número de disciplinas obrigatórias são
ações que reduziram o tempo médio de defesas e as apontou como positivas. Na sequência,
realiza duas recomendações: a) que os critérios de recredenciamentos devem estar estabelecidos
em uma única resolução e não constar das normas internas do Programa; b) reduzir o número de
professores colaboradores. A reestruturação é aprovada com as recomendações do relator. 5.
Recurso contra o edital nº003/2016 referente ao processo seletivo para bolsista de pósdoutorado PNPD/CAPES do programa de Engenharia Elétrica. Professor Thales relata aos
presentes como são realizados os processos de seleção de bolsas PNPD no programa de
Engenharia Elétrica. Informa que o discente Vinícius Prado Suppioni, segundo colocado do
processo, entrou com recurso contra o edital alegando existir conflito de interesses entre
candidatos e os professores da banca. Entretanto, o aluno não especifica nomes e analisando o
pedido, a coordenação não verificou ser procedente a alegação. Consultada, a Procuradoria
Jurídica recomendou que o processo classificatório não fosse interrompido. A CPG não vê
elementos suficientes para impugnar o processo e considera o recurso improcedente,
indeferindo-o. 6. Revisão das Normas Internas do Programa de Ciência e
Tecnologia/Química. Professora Daniele, relatora da matéria, elenca alguns itens que
levantaram dúvidas, sobre credenciamento, recredenciamento e descredenciamento de docentes.
A coordenação do programa de Química esclarece os questionamentos. Informa aos membros
que a revisão das normas visa tornar a avaliação menos subjetiva, mas, na prática obtêm-se os
mesmos resultados. As dúvidas são esclarecidas e a revisão das normas é aprovada por
unamidade. 7. Reserva de cotas sociais no processo seletivo do programa de Engenharia e
Gestão da Inovação. Professora Luciana informa haver 25 vagas: 02 destinadas a pessoas com
deficiência, 02 a pardos, pretos e índios e 21 para ampla concorrência. A nota de corte, 7, é a
mesma para todos e o candidato escolhe onde quer concorrer. Os membros da CPG fazem alguns
questionamentos, uma vez que, sendo a nota de corte igual para todos, não faria sentido o
candidato concorrer a 2 vagas, nas cotas, sendo que pode concorrer a 21, na ampla concorrência.
Segue-se discussão e solicita-se que a professora Camila fale sobre a experiência de cotas no

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Pró-Reitoria de Pós-Graduação
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP
CEP 09210-580 · Fone: (11) 4996.0011
propg@ufabc.edu.br

92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

Programa de Ciências Humanas e Sociais. Ela explica aos membros que os candidatos
concorrem todos na ampla concorrência. Preenchidas essas vagas, aí sim se destina as vagas das
cotas aos concorrentes que se declararam como pardos, pretos etc. Dessa forma, garante-se que
um candidato “cotista” possa concorrer na ampla concorrência e, caso não se classifique dentro
destas vagas, ainda possa pleitear uma vaga dentro das cotas. A CPG entende ser adequada a
forma que o programa de Ciências Humanas e Sociais realiza a reserva de cotas e aprova a
reserva de cotas sociais no processo seletivo do Programa de Engenharia de Gestão e Inovação,
condicionada à adequação do edital aos moldes do edital de Ciências Humanas. Nada mais
havendo a declarar, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu Juliana Dias de
Almeida, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes.
Gustavo Martini Dalpian
Pró-Reitor de Pós-Graduação

