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Ata nº 002/2014/CPG 

 

 
Ata da reunião da Comissão de Pós-Graduação, realizada às quatorze  horas do dia dezessete de 1 

março de 2014, no auditório da pós-graduação, no 8º andar do bloco B. A reunião foi presidida pelo 2 

Pró-Reitor de Pós-Graduação e Presidente da Comissão, professor Gustavo Martini Dalpian, e contou 3 

com a presença dos professores Alexandre Kihara, Alessandro Jacques Ribeiro, Alfeu Sguarezi 4 

Filho, Alysson Fabio Ferrari, André Fenili, Ana Keila Mosca Pinezi, Andrea de Oliveira Cardoso,  5 

Fábio Furlan Ferreira, Federico Bernardino Trigoso, Guilherme Cunha Ribeiro, Hugo Suffredini, 6 

Janaina de S. Garcia, João Henrique Kleinschmidt, Klaus Frey, Marcella Milazzotto, Marcos Duarte, 7 

Maurício Lima, Rafael Grisi, Raphael Yokoingawa de Camargo, Ronaldo Prati, Silvia Passarelli, 8 

Tiago Rodrigues, os discentes Aryane Tofanello de Souza e Allan Gonçalves e o convidado Eder 9 

Abensur. Dando início a reunião, Professor Gustavo Dalpian se apresenta e apresenta o novo Pró-10 

Reitor de Pós-Graduação Adjunto, professor Alexandre Hiroaki Kihara. Ele comenta sobre as metas a 11 

serem alcançadas nos próximos anos, destacando que irá propiciar mais autonomia aos 12 

coordenadores e à equipe da PROPG na tomada de decisões. Ressalta que já foi informado sobre a 13 

necessidade de um sistema que atenda a todas as demandas da Pós-Graduação e está averiguando 14 

possíveis medidas para atingir o objetivo. Comenta que o resultado da avaliação trienal não foi 15 

satisfatório e será necessário elaborar um plano de trabalho detalhado para atingir melhores notas nas 16 

próximas avaliações. Comunica a todos que em breve a secretaria de atendimento da pós-graduação 17 

começará a funcionar no campus de São Bernardo. Esclarece a todos que o planejamento das cotas 18 

de bolsas realizado na gestão anterior será mantido. 2. O Coordenador do curso de Engenharia 19 

Mecânica, prof. André Fenili, solicita alterações no item 5 da ata da reunião do dia 20 de janeiro de 20 

2014 e a Coordenadora do curso de Ciências Humanas e Sociais, professora Ana Keila Pinezi, 21 

solicita alterações no item 4. Fica acordado entre os membros que a ata será analisada novamente na 22 

reunião do mês de abril, após as devidas correções. 3 e 4. São referendadas as decisões do Presidente 23 

da Comissão e as decisões delegadas aos Coordenadores dos Cursos, com as seguintes exceções: a. 24 

O pedido de trancamento de matrícula da discente Adriana Garcia Torres Delorenzo, do programa de 25 

Ciências Humanas e Sociais, é retirado de pauta a pedido da Coordenadora do curso (profa. Ana 26 

Keila Pinezi).  b. O pedido de credenciamento do docente Marcus Antonio Mendonça Marrocos no 27 

Mestrado Profissional em Matemática é retirado de pauta a pedido do Coordenador do curso (prof. 28 

Rafael Grisi). c. Os pedidos de homologação de alteração de nível de Mestrado para Doutorado são 29 

retirados de pauta a pedido do Presidente. 5. O Presidente apresenta a proposta de calendário das 30 

reuniões da CPG para o ano de 2014, que é aprovado por todos. 6. Professor Raphael Camargo, 31 

Coordenador do curso de Neurociência e Cognição, apresenta o relato das normas do curso de 32 

Engenharia Biomédica. Os membros debatem, fazem sugestões e aprovam as normas do referido 33 

curso. 7. Professor Klaus Frey, Coordenador do curso de Políticas Públicas, apresenta o relato das 34 

normas do curso de Engenharia de Produção. Os membros Os membros debatem, fazem sugestões e 35 

aprovam as normas para a inclusão na proposta de curso (APCN) que será remetida à CAPES.  8. O 36 

Presidente informa a todos que será realizado o “III Encontro Acadêmico Internacional: 37 
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Interdisciplinaridade nas universidades brasileiras – Resultados e Desafios”, entre os dias 13 e 15 de 38 

maio de 2014, na sede da CAPES, em Brasília e incentiva os Coordenadores dos cursos a 39 

participarem do evento, já que é uma continuação do evento que ocorreu no Campus São Bernardo 40 

em novembro de 2013. Comunicados da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. 1.  O Presidente 41 

comunica que recebeu um ofício da Capes informando a concessão de bolsas da demanda social para 42 

os novos cursos (doutorado em Ciências Humanas e Sociais, mestrado em Ciência e Tecnologia 43 

Ambiental e mestrado em Políticas Públicas). Ele acrescenta que haverá a possibilidade de concessão 44 

de bolsas adicionais ao longo do ano, de acordo com a disponibilidade de recursos, porém, a Capes 45 

concederá as bolsas a partir das informações contidas no cadastro de discentes de cada curso, que 46 

está muito desatualizado. Ele explica que a Coordenadoria Acadêmica cadastra apenas os discentes 47 

que necessitam do cadastro formal e as coordenações dos cursos deverão atualizar as informações, 48 

uma vez que a Coordenadoria Acadêmica está sobrecarregada de tarefas. Relata que a Pró-Reitoria 49 

de Pós-Graduação recebeu três servidores novos, sendo que dois deles foram alocados na Secretaria 50 

de Apoio aos Cursos. Professora Ana Keila solicita ao Presidente verificar a possibilidade de alocar 51 

um secretário para cada curso. O Presidente alerta que não existe a perspectiva de recebimento de um 52 

número elevado de novos servidores e, para atender ao pedido dos coordenadores, seria necessário 53 

receber 21 servidores adicionais. De qualquer forma, ele se dispõe a encaminhar a demanda, mas 54 

explica que é necessário elaborar uma proposta detalhada e bem estruturada para que haja a chance 55 

do pedido ser atendido. 2. Relata que encomendou à Chefe do setor de Comunicação um projeto 56 

institucional para a pós-graduação. Serão oferecidos, em médio prazo, um modelo de folder, um de 57 

cartaz e um layout de site para os cursos, além de outras ações de comunicação. Comunicados dos 58 

discentes. 1. A representante discente Aryane Tofanello de Souza solicita a disponibilização das atas 59 

no site da pós-graduação. Comenta que o Doutorado Acadêmico Industrial (DAI) é um programa de 60 

qualidade que deve ser desenvolvido na UFABC e sugere que a Pró-Reitoria tome medidas para 61 

aumentar a relação dos discentes com patentes. O representante discente Allan Gonçalves sugere que 62 

a Universidade produza uma revista com os trabalhos científicos dos discentes. Nada mais havendo a 63 

declarar, o Presidente da Comissão deu por encerrada a reunião, da qual eu Tálita Roberta D’Arruda, 64 

lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes. 65 
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