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Ata da reunião da Comissão de Pós-Graduação (CPG), realizada às quatorze horas e dez minutos
do dia quinze de setembro de 2014, no auditório da pós-graduação, no 8º andar do bloco B. A
reunião foi presidida pelo Pró-Reitor de Pós-Graduação, prof. Gustavo Martini Dalpian, com a
presença dos seguintes membros: Adalberto Mantovani M. de Azevedo, André Fenili, André
Ricardo Oliveira da Fonseca, Camila Caldeira Nunes Dias, Emery Cleiton Cabral Correira Lins,
Eduardo Gueron, Ivanise Gaubeur, Jeroen Johannes Klink, João Henrique Kleinschmidt, Luísa
Helena dos Santos Oliveira, Raphael Yokoingawa de Camargo, Rodrigo Fresneda, Ronaldo
Prati. Dando início a reunião, o Presidente transmite os Informes da Pró-Reitoria de PósGraduação. 1. Pagamento de auxílios com recursos da UFABC. Comunica que no início do ano
foi suspenso o pagamento de auxílios para os estudantes com recursos da UFABC, porém, como
foi possível economizar recursos, os pagamentos serão retomados. 2. Concessão de novas bolsas
CAPES. Relata que a CAPES concedeu 55 novas bolsas de mestrado e doutorado à UFABC e
solicita que as coordenações troquem as bolsas UFABC por bolsas CAPES. 3. Programa de
assistência ao docente. Comenta que a meta do referido programa é incentivar os alunos de pósgraduação a atuarem em aulas de graduação. O programa deverá ser implantado a partir do
primeiro quadrimestre de 2015 e todos os discentes que receberem bolsa de estudos da UFABC
participarão dele. 3. Regimento da Pós-Graduação. Informa que o regimento da pós-graduação
foi revisado e em breve será marcada uma reunião extraordinária para discutir as modificações
propostas pela Pró-Reitoria. 4. Alterações nos procedimentos dos cursos. O Presidente ressalta
que é muito importante manter as secretarias da PROPG informadas sobre qualquer mudança nos
procedimentos ou estrutura dos cursos, para que sejam tomadas as devidas providências
administrativas. 5. Plataforma Sucupira. O Presidente comenta que vem trocando e-mails com
pró-reitores de outras universidades sobre as dificuldades apresentadas pela Plataforma Sucupira
e relata que a tendência é não haver mudanças significativas. Ele sugere que os coordenadores
mantenham contato diretamente com os avaliadores dos Comitês de Área da CAPES. 6. Escolha
de representantes para o Grupo de Trabalho de Internacionalização. Ele explica que o Reitor
instituiu o Grupo de Trabalho para elaborar proposta de visão estratégica e diretrizes para
orientar ações de internacionalização da UFABC, e foi solicitada à pós-graduação a indicação de
três representantes de cursos, além da participação do Pró-Reitor de Pós-Graduação. O
Presidente informa que os professores Klaus Frey, Coordenador do curso de Políticas Públicas e
Luis Paulo Scott, Coordenador do curso de Engenharia da Informação, se candidataram a
participar do referido GT. Os membros aprovam as duas candidaturas, ficando em aberto a
indicação do terceiro representante. Esta última indicação será feita pela PROPG. 7. Atualização
dos Portais dos Programas. O Presidente passa a palavra ao Pró-Reitor Adjunto de PósGraduação, prof. Alexandre Kihara, que informa que a PROPG poderá assumir as principais
atualizações dos portais dos programas, devido à reestruturação de atividades, tendo início com a
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publicação dos editais de processo seletivo. 8. Atestados de Orientação e Coorientação e
atestados de carga didática. Ele também informa que não será mais necessária a assinatura dos
coordenadores nos atestados de orientação, coorientação e carga didática, pois o Chefe da
Secretaria de Apoio às Coordenações de Cursos poderá assinar tais documentos. 9. Cadastro de
defesas de mestrado e doutorado na Plataforma Sucupira. Ele informa que a plataforma
Sucupira não permite o cadastro de um discente em dois cursos diferentes, portanto, os
estudantes de mestrado só poderão ser cadastrados no doutorado após a data da defesa de
dissertação. Ele explica que essa ação evita que o discente ocupe duas vagas na pós-graduação.
10. Reconhecimento de Firma em Carta de Aceite para Estrangeiros. Professor Alexandre
Kihara também explica que os coordenadores não precisarão mais se dirigir ao cartório para
reconhecer firma em carta de aceite para estrangeiros, pois os próprios servidores do setor de
apoio aos cursos poderão se encarregar de desta atividade, bastando que os coordenadores abram
firma em um único cartório, próximo à UFABC. 11. Designação da Profa. Adelaide FaljoniAlário como Coordenadora do Comitê Multidisciplinar da CAPES. Prof. Alexandre Kihara
informa a todos a designação da profa. Adelaide Faljoni Alário como Coordenadora do Comitê
Multidisciplinar da CAPES, conforme o DOU de 18 de agosto de 2014. Informes das
Coordenações dos Cursos. 1. Professor Eduardo Guéron, representante da Coordenação do
Curso de Matemática, questiona se houve algum contato com a FAPESP em relação ao grande
número de pedidos de bolsas negados. Ele relata sobre uma discente de doutorado que tem um
excelente currículo, mas teve seu pedido de bolsa negado. O Presidente responde que seria
interessante entrar com recurso e também comenta que poderá marcar uma visita à FAPESP para
conversar sobre o assunto. Pauta: 1. A ata da VII reunião ordinária da CPG é aprovada por todos
os membros. 2. e 3. Referenda das decisões do Presidente da CPG e dos Coordenadores dos
Cursos. São referendadas as decisões do Presidente da Comissão e as decisões delegadas aos
Coordenadores dos Cursos. 4. Proposta de resolução ConsEPE que estabelece normas e
procedimentos para a concessão, renovação, cancelamento e extensão das bolsas de estudo de
pós-graduação e de estudos pós-doutorais da UFABC. O servidor Vinicius Saito apresenta a
proposta de resolução, que é aprovada para submissão ao ConsEPE. 5. Proposta de criação de
nova área de concentração em Projeto de Máquinas e Fabricação do curso de Engenharia
Mecânica. O Presidente solicita a transferência deste item de pauta para a reunião do mês de
outubro devido ao baixo quórum. Todos aprovam a solicitação do Presidente. Nada mais
havendo a declarar, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Tálita R. D’Arruda,
lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes.
Gustavo Martini Dalpian
Pró-Reitor de Pós-Graduação

