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

Ata nº 009/2014/CPG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Ata da reunião da Comissão de Pós-Graduação (CPG), realizada às quatorze horas e dez minutos
do dia vinte de outubro 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 o
apoio do Pró-Reitor Adjunto de Pós-Graduação, prof. Alexandre Kihara, e contou com a
presença dos seguintes membros: Adalberto Mantovani M. de Azevedo, André Fenili, André
Ricardo Oliveira da Fonseca, Camila Caldeira Nunes Dias, Daniele Ribeiro de Araújo, Eduardo
Leite Borba, Emery Cleiton Cabral Correira Lins, Fábio Furlan Ferreira, Gilberto Martins, Hugo
Barbosa Suffredini, João Henrique Kleinschmidt, Marcella Pecora Milazzotto, Raphael
Yokoingawa de Camargo, Rodrigo Fresneda, Roseli Frederigi Benassi, Silvia Helena Passarelli e
os representantes dicentes: Aryane Tofanello de Souza e Rogério Cavalcanti e convidados: Ana
Keila Mosca Pinezi e José Roberto Tálamo. Dando início a reunião, o Presidente passa a palavra
ao Pró-Reitor de Extensão, Daniel Pansarelli, que apresenta as atividades desenvolvidas pela
Pró-Reitoria de Extensão. Ao final, os membros esclarecem suas dúvidas e o Presidente agradece
ao prof. Daniel pela presença. Informes da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. 1. Workshop da
Pós-Graduação. O Presidente relata que será organizado um workshop ainda em 2014, para que
todos os cursos apresentem seus principais índices e previsões e melhoria. 2. Workshop da
Associação de Pós-Graduandos. Informa que o workshop será realizado entre os dias 25 e 27 de
novembro e pede aos coordenadores que incentivem os discentes a participar do evento. 3.
Resolução CPG n. 04/2014, que institui a comissão de novos cursos de Pós-Graduação. O
Presidente apresenta a resolução e informa que foram recebidas oito propostas de cursos novos:
Políticas Públicas (Mestrado Profissional), Próteses Inteligentes, Engenharia de Materiais,
Ensino de Matemática, Divulgação, Informática na Educação, Economia e Engenharia
Biomédica (Doutorado). 4. Edital Capes n.11/2014 - Pró-Equipamentos. Comenta que a Capes
liberou o orçamento para a compra dos equipamentos, mas os coordenadores dos projetos devem
auxiliar a pró-reitoria na execução dos processos. 5. Reunião com o Diretor de Avaliação da
Capes, prof. Lívio Amaral. Informa que participará com o Reitor de uma reunião com o prof.
Lívio Amaral e solicita sugestões de pauta. 6. Pesquisa sobre o perfil do estudante de pósgraduação. A pedido do Presidente, a servidora Renata Savoini faz uma breve apresentação
sobre o perfil do estudante de pós-graduação, de acordo com o questionário que foi respondido
pelos alunos durante a matrícula do terceiro quadrimestre. O Presidente informa que o resultado
da pesquisa será encaminhado a todos por correio eletrônico. 7. Resolução sobre a entrega de
dissertações e teses. Comenta que a pró-reitoria está elaborando uma minuta de resolução que
visa suspender a obrigatoriedade da entrega das dissertações e teses na versão impressa. Como
possivelmente nem todos concordam com essa medida, informa que está à disposição para
discutir o assunto. 8. Novo portal da PROPG. Avisa que foi lançado um novo portal da
PROPG, que ainda está em processo de melhoria, e convida os membros a acessar o novo portal.
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9. Sistema de lembretes de bancas. Comenta que o sistema foi implantado no programa de
Neurociência e Cognição e estão sendo feitos testes nos programas de Nanociências, Energia e
Ciências Humanas e Sociais. Posteriormente, o sistema de lembretes ficará disponível a todos os
cursos. 10. Processos seletivos dos cursos. Solicita aos coordenadores que respondam aos
questionamentos dos candidatos, pois, uma vez sem resposta, eles procuram a pró-reitoria para
esclarecer dúvidas. 11. Auxílios para eventos e bancas em 2015. Comunica que o calendário para
solicitações de auxílios para eventos e bancas para o início do próximo ano está um pouco
diferenciado e solicita aos coordenadores que consultem a Coordenadoria Administrativa a
respeito dos prazos. 12. Orçamento 2015. Avisa que a previsão de orçamento é de 4.1 milhões
de reais para 2015, sendo que para 2014 foi de 4.9 milhões. Ele ressalta que este valor ainda
pode ser negociado com a Pró-Reitoria de Planejamento. 13. Reunião do Fórum de Pró-Reitores
de Pós-Graduação - FOPROP. Relata sobre sua participação no evento e informa que,
possivelmente, a avaliação trienal passará a ocorrer a cada quatro ou cinco anos. Informes das
Coordenações dos Cursos. 1. Professora Silvia Passarelli, Coordenadora do Curso de
Planejamento e Gestão do Território informa que foi realizado o planejamento estratégico do
curso, no qual foram identificadas algumas questões que merecem atenção. Ela recomenda a
todos o uso desta ferramenta. 2. Professor André Fenili, Coordenador do Curso de Engenharia
Mecânica, convida os presentes para participar de dois workshops que irão ocorrer na primeira
semana de novembro: III Workshop da Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e IV Workshop
em Pesquisa na Área de Engenharia Aeroespacial. 3. Professor Eduardo Borba, Coordenador do
Curso de Evolução e Diversidade, comunica que nos dias 16 e 17 de outubro ocorreu o primeiro
workshop do curso, em que foram apresentados os projetos dos alunos. Ele comenta que várias
disciplinas possuem baixa adesão por conta da falta de disponibilidade dos discentes, que fazem
muitas atividades em campo. Ele explica que a adoção de disciplinas condensadas poderia
solucionar o problema, porém, cita a dificuldade logística de alocação de salas. Professor
Alexandre Kihara, Pró-Reitor Adjunto de Pós-Graduação, informa que a partir do próximo
quadrimestre a Pós-Graduação passará a alocar suas disciplinas em conjunto com a Graduação,
podendo facilitar essa questão. Informes dos Representantes Discentes. 1. A discente Aryane
Tofanello informa que irá fazer um estágio no exterior e, por isso, seu cargo ficará vago a partir
da próxima reunião. 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. Recurso referente ao indeferimento do pedido de prorrogação de
prazo para defesa de dissertação do discente Alexandre Soares Cavalcante, do curso de
Ciências Humanas e Sociais. O Presidente justifica que o pedido foi indeferido pela coordenação
do curso e para a palavra à orientadora do discente, profa. Ana Keila Pinezi, que faz a defesa
dele. Após discussões, os membros decidem que a CPG não poderá julgar o pedido, uma vez que
o Regimento da Pós-Graduação não possibilita a prorrogação de prazo para defesa além de 30
meses, considerando que o discente usufruiu bolsa de estudos durante o curso. Caso entenda
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pertinente, a orientadora poderá redirecionar o pedido ao ConsEPE. 5. Proposta de criação de
nova área de concentração em Projeto de Máquinas e Fabricação do curso de Engenharia
Mecânica. Professor João Batista faz a apresentação da proposta. O Presidente solicita
informações adicionais ao coordenador do curso para colocar a proposta em votação. Em comum
acordo, fica definido que o assunto retornará à pauta na reunião de novembro ou dezembro de
2014. 6. Proposta de calendário para o ano de 2015. Professor Alexandre Kihara apresenta a
proposta de calendário para o ano de 2015. Os membros sugerem algumas alterações e fica
acordado que uma nova versão será enviada a todos por correio eletrônico. 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

