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Ata da reunião da Comissão de Pós-Graduação (CPG), realizada às quatorze horas e dez
minutos do dia trinta de junho de 2014, no auditório da pós-graduação, no 8º andar do bloco B.
A reunião foi presidida pelo Pró-Reitor de Pós-Graduação e Presidente da Comissão, professor
Gustavo Martini Dalpian e contou com a presença dos professores Alexandre Kihara, Alessandro
Jacques Ribeiro, Alfeu Sguarezi Filho, Alysson Fabio Ferrari, André Fenili, André Ricardo
Oliveira da Fonseca, Camila Caldeira Nunes Dias, Emery Cleiton Cabral Correira Lins, Fábio
Furlan Ferreira, Hugo Barbosa Suffredini, Klaus Frey, Luis Paulo Barbour Scott, Luiz Roberto
Nunes, Marcella Pecora Milazzotto, Raphael Yokoingawa de Camargo, Rodrigo Fresneda,
Ronaldo Prati, Roseli Frederigi Benassi, Sérgio Ricardo Lourenço, Silvia Helena Passarelli,
Yossi Zana, o discente Allan Gonçalves da Silva e os convidados Gustavo Galati, Luciana
Pereira e Rovilson Mafalda. Dando início a reunião, o Presidente passa a palavra para o PróReitor de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas, Gustavo Galati, que faz uma
apresentação sobre a infraestrutura da PROAP e os serviços prestados à comunidade acadêmica,
que visam beneficiar discentes, docentes e servidores técnico-administrativos. Ele informa que
os responsáveis pelas seções da PROAP estão disponíveis para tirar dúvidas dos coordenadores.
Os membros agradecem ao Pró-Reitor pela apresentação. Informes da Pró-Reitoria de PósGraduação 1. O Presidente informa que possivelmente alguns discentes estejam recebendo
bolsa por mais de 24 meses no mestrado e mais de 48 meses no doutorado. Ele explica que essa
situação estava ocorrendo devido a troca de modalidade de bolsa, porém, os prazos não serão
mais ultrapassados. 2. Ele apresenta uma estatística do uso dos recursos PROAP/CAPES e avisa
que as quantias que não forem utilizadas pelos programas serão redistribuídas para outros que
estiverem necessitando de recursos adicionais. 3. O Presidente anuncia que o Projeto de
Assistência ao Docente está sendo executado e é necessária a indicação de um docente, podendo
ser um coordenador de curso, para compor o Comitê Gestor de Assistência ao Docente. Ele
explica que todos os bolsistas deverão obrigatoriamente participar deste programa, apoiando os
docentes em atividades de graduação. Professora Camila Caldeira Nunes, Coordenadora do curso
de Ciências Humanas e Sociais, se disponibiliza para participar do referido comitê. 4. O
Presidente informa que já está ocorrendo o processo de compra dos equipamentos do Edital PróEquipamentos e solicita aos responsáveis pelos subprojetos que providenciem a documentação
necessária para a compra o mais rápido possível. 5. Relata que, a pedido da Secretaria Geral e
em acordo com a Reitoria, os discentes estrangeiros que ingressarem na UFABC a partir do
segundo quadrimestre de 2014 terão que revalidar o diploma de graduação. Ele informa que será
elaborada uma resolução sobre o assunto e está negociando uma redução no valor a ser pago pelo
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serviço. 6. Também atendendo à solicitação da Secretaria Geral, informa que os ingressantes que
ainda não colaram grau na graduação serão admitidos como “alunos condicionais” e a situação
será regularizada quando apresentarem o diploma da graduação. 7. Comunica que no dia 03 de
julho receberá a visita do professor Cimei Teixeira, do CNPq, para tratar do Doutorado
Acadêmico Industrial (DAI). A intenção é estender o projeto a nível nacional. 8. Comenta que o
Programa Ciência sem Fronteiras será relançado e tem o objetivo de mandar mais 100 mil
estudantes para o exterior. Na nova edição, os discentes de pós-graduação que participaram do
programa quando cursaram a graduação poderão participar novamente durante a pós-graduação.
9. Informa que os prejuízos da greve se limitaram à matrícula de alunos especiais. A Divisão
Acadêmica não irá receber a documentação dos discentes, mas poderá providenciar o cadastro
dos alunos durante o quadrimestre. Nesse caso, os coordenadores ficarão responsáveis por
receber os documentos e encaminhá-los à PROPG. 10. Relata que no mês de julho serão
submetidas à Capes novas propostas de cursos: Filosofia (mestrado), Engenharia e Gestão da
Inovação (mestrado e doutorado), Engenharia de Produção (mestrado e doutorado) e os
doutorados em Biotecnociência, Engenharia da Informação, Ciência da Computação e
Engenharia Elétrica. 11. O Presidente passa a palavra ao professor Alexandre Kihara, Pró-Reitor
Adjunto de Pós-Graduação, que comenta que a matrícula de alunos veteranos realizada por email foi muito bem sucedida, pois teve quase cem por cento de adesão. Também comenta que a
chamada pública para a publicação de livros será divulgada nos próximos dias e tira dúvidas dos
coordenadores sobre o encaminhamento das propostas. Informes das Coordenações dos
Cursos 1. Professor Rodrigo Fresneda, Coordenador do curso de Matemática, compartilha com
os demais membros as dificuldades que está enfrentando para cadastrar os dados do curso na
Plataforma Sucupira. 2. Professora Silvia Passarelli, Vice-Coordenadora do Curso de
Planejamento e Gestão do Território, informa que os primeiros alunos selecionados pelo
programa OEA/GCUB já concluíram o curso e estão voltando para os países de origem. Ela
questiona se na próxima reunião poderá ser discutida a possibilidade de entregar a dissertação na
língua espanhola. O Presidente responde que o assunto poderá ser discutido nas próximas
reuniões e comenta sobre outro tema a ser debatido pela comissão, que é a adoção de cotas
raciais nos processos seletivos. 3. Professora Marcella Milazzotto, coordenadora do curso de
Biotecnociência, convida a todos para prestigiarem o Workshop do curso, que será realizado nos
dias 15 e 16 de julho. Pauta: 1. A ata da IV reunião ordinária da CPG é aprovada por todos os
membros. 2. e 3. São referendadas as decisões do Presidente da Comissão e as decisões
delegadas aos Coordenadores dos Cursos, com exceção dos pedidos de trancamento no curso de
Energia, das discentes Anna Carolina Pires Fournier e Danielle Evangelista Vitalino Cardoso,
para que sejam concedidas justificativas adicionais para os trancamentos. 4. Professor Luis Paulo
Scott solicita aos membros da comissão a transferência da relatoria das normas do curso de
Engenharia e Gestão da Inovação para a reunião do mês de julho, pois o documento apresentado
pela professora Luciana Pereira ainda está passando por revisão. Todos acatam a sugestão do

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

72
73
74

relator. Nada mais havendo a declarar, o Presidente da Comissão deu por encerrada a reunião, da
qual eu Tálita Roberta D’Arruda, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os
presentes.
Tálita R. D’Arruda
Secretária da Comissão de Pós-Graduação

Gustavo M. Dalpian
Presidente da Comissão de Pós-Graduação

