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Ata nº 003/2014/CPG 

 

 

Ata da reunião da Comissão de Pós-Graduação (CPG), realizada às quatorze  horas e dez 1 

minutos do dia quatorze de abril de 2014, no auditório da pós-graduação, no 8º andar do bloco B. 2 

A reunião foi presidida pelo Pró-Reitor de Pós-Graduação e Presidente da Comissão, professor 3 

Gustavo Martini Dalpian e contou com a presença dos professores Alexandre Kihara, Adalberto 4 

Mantovani M. de Azevedo, Alfeu Sguarezi Filho, Alysson Fabio Ferrari, André Fenili, Andrea 5 

de Oliveira Cardoso,  Camila Caldeira Nunes Dias, Fábio Furlan Ferreira, Federico Bernardino 6 

Trigoso, Fernando Calos Giacomelli, Hugo Barbosa Suffredini, João Henrique Kleinschmidt, 7 

Maurício Firmino Silva Lima, Raphael Yokoingawa de Camargo, Ronaldo Prati, Roseli 8 

Frederigi Benassi, Silvia Helena Passarelli, Tiago Rodrigues, os discentes Aryane Tofanello de 9 

Souza e Allan Gonçalves e o convidado Segundo Nilo Mestanza Muñoz. Informes da Pró-10 

Reitoria de Pós-Graduação 1. Dando início a reunião, o Presidente comunica que no encontro 11 

do mês de maio os coordenadores deverão eleger dois representantes para participarem das 12 

reuniões do Conselho de Ensino e Pesquisa (ConsEPE), já que o mandato dos antigos 13 

representantes se encerra no mês de abril de 2014. 2. Informa que está em discussão o 14 

procedimento para reconhecimento de diplomas de graduação de alunos estrangeiros, pois a 15 

Divisão de Diplomas da Secretaria Geral está exigindo que alunos estrangeiros tenham o 16 

diploma de graduação validado em território nacional para iniciar o curso de mestrado. Como 17 

essa exigência dificulta a vinda dos estrangeiros, o objetivo é conseguir com que o discente 18 

possa fazer a validação do diploma durante o curso de pós-graduação e sem custo. A Divisão de 19 

Diplomas também está solicitando que apenas sejam aceitos os discentes ingressantes que já 20 

colaram grau. Segundo o Presidente, a Pró-Reitoria também discorda deste critério, pois é 21 

necessário apresentar o diploma de graduação somente ao término do curso de pós-graduação, 22 

para homologar a dissertação ou tese. Ele informa que essas questões poderão ser pautadas na 23 

CPG futuramente.  3. Comenta que a Plataforma Sucupira foi lançada recentemente e pede a 24 

todos os coordenadores que acessem a referida plataforma para validar as informações que serão 25 

lançadas pelos servidores da PROPG. Ele alerta que a atualização dos dados é de extrema 26 

importância, uma vez que a CAPES irá considerar as informações contidas na Plataforma 27 

Sucupira para determinar a política de distribuição de bolsas. 4. Comunica a todos que o curso de 28 

Matemática teve o doutorado aprovado e parabeniza a coordenação do curso. Informa que as 29 

propostas de doutorado dos cursos de Engenharia Elétrica e Ciência da Computação não foram 30 

aprovadas. 5. Relata que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação irá fazer o planejamento estratégico 31 

para mapear as futuras ações, convida todos os coordenadores a participarem da reunião que está 32 

prevista para ocorrer no mês de maio e incentiva os coordenadores a realizarem o planejamento 33 

estratégico dos cursos. 6. Com o objetivo de incentivar a interação da PROPG com outras áreas 34 

da Universidade, anuncia que a CPG receberá convidados nas próximas reuniões, sendo que para 35 
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o mês de maio está confirmada a participação da Chefe da Assessoria de Comunicação e 36 

Imprensa, Alessandra Castilho .7. O Presidente comenta sobre o Doutorado Acadêmico 37 

Industrial (DAI), relatando que o programa demanda grande complexidade e a maior dificuldade 38 

para a sua implantação é o estabelecimento de convênio com as empresas. Para facilitar o 39 

processo, será feita uma comunicação para a formalização de convênios e posteriormente será 40 

lançado um novo edital do DAI. 8. Professor Alexandre Kihara, Pró-Reitor de Pós-Graduação 41 

Adjunto, propõe uma simplificação na matrícula dos alunos veteranos. O procedimento sugerido 42 

é que o aluno acesse no portal, preencha sua opção e digitalize o arquivo, que deverá ser enviado 43 

por e-mail para o orientador. Se estiver de acordo com a opção do discente, ele irá encaminhar o 44 

formulário para a secretaria acadêmica da PROPG, por meio do correio eletrônico institucional. 45 

Os formulários serão separados por curso, em pastas virtuais, que ficarão disponíveis para o 46 

acesso do coordenador. Os membros da comissão aprovam e incentivam a implantação da 47 

proposta relatada pelo professor Alexandre Kihara.   Informes das Coordenações dos Cursos 1. 48 

Professor Thiago Rodrigues informa a todos que está deixando a coordenação do curso de 49 

Biossistemas e apresenta a nova Coordenadora eleita, professora Daniele Ribeiro de Araújo. 50 

Professor Federico Trigoso, Coordenador do curso de Energia, comenta que nos próximos dias 51 

serão realizadas as eleições para a escolha dos membros da nova coordenação. Professor 52 

Maurício Lima também comunica a todos a sua saída da coordenação do curso de Matemática 53 

Aplicada. Professor Fábio Furlan informa que foi reeleito como Coordenador do curso de 54 

Nanociências e Materiais Avançados e o professor Wendel Andrade Alves é o novo vice-55 

coordenador eleito.  1. As atas da I e da II reunião ordinária da CPG são aprovadas por todos os 56 

membros.  3 e 4. São referendadas as decisões do Presidente da Comissão e as decisões 57 

delegadas aos Coordenadores dos Cursos, com exceção do pedido de trancamento de matrícula 58 

do discente Cristiano Rocha Paes, do curso de Engenharia Mecânica, a pedido do coordenador. 59 

5. Um novo calendário das reuniões da CPG é apresentado à comissão, devido aos jogos da Copa 60 

do Mundo nos meses de junho e julho. O ajuste das datas é aprovado por todos. 6. Professor 61 

Alysson Ferrari, Coordenador do curso de Física, faz a relatoria da solicitação de reconsideração 62 

do pedido de prorrogação do prazo para defesa de tese da discente Melissa Mederos Vidal, do 63 

curso de Nanociências e Materiais Avançados, que foi encaminhado à CPG pelo seu orientador, 64 

professor Segundo Nilo Muñoz. Ele relata que a discente ultrapassou o prazo máximo de 60 65 

meses para a integralização dos créditos e recebeu bolsa CAPES. Como o artigo 15 do regimento 66 

da Pós-Graduação define claramente os prazos para a integralização de créditos, seu voto é pela 67 

denegação do pedido. O orientador da discente, professor Segundo Nilo, faz a defesa da aluna e 68 

informa que não tinha o conhecimento do prazo porque a referida norma não consta no 69 

regimento do curso.  Em comum acordo, os membros entendem que a Comissão de Pós-70 

Graduação não tem autonomia para julgar o caso, uma vez que não pode tomar decisões 71 

contrárias às normas do Regimento da Pós-Graduação, que foi aprovado pelo Conselho de 72 

Ensino e Pequisa (ConsEPE) por meio da resolução 001/2007. Com isso, sugere-se o 73 
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redirecionamento da referida solicitação ao ConsEPE. 7. O Presidente relata que o Grupo 74 

Coimbra de Universidades Brasileiras está solicitando a manifestação da UFABC quanto ao 75 

interesse em aderir ao Programa de Alianças para a Educação e Capacitação (PAEC/OEA-GCUB 76 

2014), com a oferta de vagas para 2015. Ele solicita a opinião dos Coordenadores, que se 77 

manifestam positivamente. Com isso, ele informa que o número de bolsas oferecidas 78 

permanecerá o mesmo dos anos anteriores, sendo 4 (quatro) de mestrado e 2 (duas) de 79 

doutorado. 8. O Presidente informa que a UFABC irá submeter a proposta ao Edital Pró-80 

Equipamentos 2014, sendo que o valor estabelecido pela CAPES para a compra de equipamentos 81 

é de R$ 836.000,00. Como o valor total solicitado pelas coordenações é de R$ 5.486.780,81, 82 

serão contemplados com equipamentos os cursos que não tiveram nenhum pedido aprovado nos 83 

últimos dois anos. Também terão preferência de escolha os equipamentos que forem utilizados 84 

pelo maior número de usuários. De acordo com os critérios descritos pelo Presidente, são 85 

selecionados os seguintes equipamentos: a) Analisador de Carbono Orgânico Total (TOC) 86 

Acoplado com Analisador de Nitrogênio Total (NT). Curso responsável: Ciência e Tecnologia 87 

Ambiental. b) Sistema de Baixas e Altas Temperaturas para o Magnetômetro de Amostra 88 

vibrante da Central Experimental Multiusuários. Curso responsável: Física. c) Sistema de 89 

Computação em Nuvem. Curso responsável: Ciência da Computação. d) Equipamentos para o 90 

Biotério Central da UFABC. Curso responsável: Neurociência e Cognição. Como a proposta 91 

atingiu o valor de R$896.173,00, os coordenadores dos subprojetos ficarão responsáveis por 92 

reduzir os custos dos equipamentos para que fiquem dentro do orçamento oferecido pela 93 

CAPES. No caso da Reitoria liberar recursos da UFABC para a compra de equipamentos 94 

adicionais, terão prioridade os seguintes equipamentos: a) Máquina de Corte a Laser. Curso 95 

responsável: Energia. b) Sequenciador de DNA (MiSeq Personal Sequencing System). Curso 96 

responsável: Biossistemas. c) ICP-MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry) Curso 97 

responsável: Química.  Nada mais havendo a declarar, o Presidente da Comissão deu por 98 

encerrada a reunião, da qual eu Tálita Roberta D’Arruda, lavrei a presente ata, que foi lida e 99 

aprovada por todos os presentes. 100 
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