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Ata da reunião da Comissão de Pós-Graduação (CPG), realizada às quatorze horas e quinze
minutos do dia dezessete de novembro de 2014, no auditório da pós-graduação, no 8º andar do
bloco B. A reunião foi presidida pelo Pró-Reitor Adjunto de Pós-Graduação, prof. Alexandre
Kihara e contou com a presença dos seguintes membros: Adalberto Azevedo, Alessandro
Ribeiro, Alysson Ferrari, André Fenili, Emery Cleiton Lins, Janaína Garcia, Marcella
Milazzotto, Raphael Camargo, Rodrigo Fresneda, Ronaldo Prati, Sérgio Lourenço, Silvia
Passarelli e Wendel Andrade Alves, o representante dicente Allan Gonçalves da Silva e os
convidados: Fernando Costa Mattos, André Cravo, Renata Simões e Elizabeth Teodorov. Dando
início a reunião, o Presidente passa a palavra à Coordenadora da Agência de Inovação,
Anapatrícia Morales Vilha, que apresenta as atividades desenvolvidas pela Agência de Inovação.
Em seguida, profa. Marcella Millazzotto faz uma apresentação sobre a Divisão de Proteção
Intelectual da Agência de Inovação. Ao final, os membros esclarecem suas dúvidas e o
Presidente em exercício agradece às profas. Patrícia e Marcella pelas apresentações. Informes
da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. 1. Ações de internacionalização. Professor Alexandre
Kihara comenta que irá visitar a Universidade de Humboldt, em Berlim, para tentar estabelecer
acordo de cotutela. Ele explica que este tipo de acordo facilita a formação de um número maior
de alunos com menos recursos, além de proporcionar a internacionalização dos programas de
pós-graduação. 2. Visita à FAPESP. Informa que foi agendada uma reunião com o prof. Brito
Cruz, Diretor Científico da FAPESP, para o dia 24 de novembro. No encontro, pretende abordar
a pauta sugerida pelos coordenadores dos cursos, como a dificuldade de obtenção de bolsas e
auxílios e esclarecer as especificidades da UFABC. 3. Comitê de Ética em Pesquisa (CEP).
Professor Kihara passa a palavra ao prof. André Cravo, Coordenador do Comitê de Ética em
Pesquisa, que faz uma apresentação sobre a forma de funcionamento do comitê. Ele informa que,
se o projeto de pesquisa do discente que envolver seres humanos não for aprovado pela
comissão, a dissertação ou tese não pode ser defendida e ressalta que o tempo de análise dos
trabalhos é de aproximadamente dois a três meses, sendo que alguns podem demorar até 6 meses
para ser aprovados. 4. Comissão de Ética em Uso de Animais – CEUA. Da mesma forma, profa.
Renata Simões faz uma apresentação sobre o funcionamento da Comissão de Ética em Uso de
Animais. Os membros fazem seus questionamentos aos convidados e o Presidente os agradece
pela participação. 5. Chamada pública para redistribuição de docentes. Professor Kihara
informa que a chamada pública para redistribuição de docentes está divulgada no portal da
UFABC e a vinda de docentes redistribuídos de outras instituições pode ter impacto positivo nos
programas de pós-graduação. 6. Auditoria da Controladoria Geral da União sobre a atuação
dos docentes do magistério superior no ensino, pesquisa e extensão. Relata que a Pró-Reitoria
respondeu aos questionamentos da CGU acerca da atuação de docentes na pós-graduação e esta
ação está sendo acompanhada pela Auditoria Interna. 7. Programa de Assistência ao Docente.
Comenta que em 2015 os discentes que recebem bolsa da UFABC participarão de atividades de
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docência, que irá contribuir para a formação acadêmica dos discentes. Prof. Rodrigo Fresneda,
Coordenador do Curso de Matemática, questiona a obrigatoriedade de participação no programa
por dois períodos durante o ano, pois acredita que os docentes irão exigir a participação máxima
de 10 horas semanais. Professor Kihara argumenta que a experiência proporcionada pelo
programa é indispensável para a formação dos discentes e esta ação irá viabilizar a
implementação um número maior de novas bolsas, que sem o programa não seria viável por
conta da limitação de recursos. 8. Editais de processo seletivo. Professor Kihara propõe aos
coordenadores lançar um edital de processo seletivo ao ano, contemplando todas as entradas,
para otimizar o tempo gasto na elaboração dos editais. Ele explica que o objetivo é sintetizar
todo o processo em um único documento e cada programa poderá estipular suas regras por meio
de anexos, inclusive os períodos de ingresso. Para discutir o assunto em pautas futuras, os
membros solicitam a apresentação de uma minuta de edital. 9. Orçamento 2015. O servidor
Arlindo Rosa apresenta o orçamento para 2015. Os membros fazem questionamentos a respeito
das bolsas UFABC e Capes, sobre participantes externos em bancas e sobre o aumento do
número de cursos. Após discussões, a distribuição do orçamento é aprovada por todos.
Informes dos Representantes Discentes. 1. O discente Allan Gonçalves convida os
coordenadores dos cursos a participarem do II Simpósio da Pós-Graduação, que será realizado
entre os dias 25 e 27 de novembro, no campus Santo André. Pauta: 1. A ata da IX 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, com exceção dos pedidos
de trancamento dos seguintes discentes: Marcelo Rodrigues Melo e Tatiana Polotow Geraldo do
curso de Nanociências e Materiais Avançados e da discente Lidia Forghieri Mendes Correa do
curso de Planejamento e Gestão do Território. 4. Proposta de resolução para entrega da versão
final das dissertações e teses. Professor Alexandre apresenta a proposta de resolução e coloca o
assunto em discussão. Professor Alessandro Ribeiro, Coordenador do Curso de Ensino, questiona
a razão pela qual a Biblioteca não pode receber as versões impressas, sendo que a falta de espaço
não é um argumento sustentável em vista de sua nova instalação. Professor Alysson Ferrari,
Coordenador do Curso de Física, opina que, para abolir as versões impressas é necessário ter um
mecanismo de autenticidade eletrônico para as versões digitais. Após discussões, fica definido
que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação irá consultar a Biblioteca acerca dos seguintes aspectos: a)
forma de acesso às versões digitais das dissertações e testes; b) segurança do sistema; c)
autenticidade dos documentos; d) razão para o não recebimento das versões impressas dos
trabalhos. 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.

Alexandre H. Kihara
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