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Fundação Universidade Federal do ABC
Comissão de Pós-Graduação
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Ata da reunião da Comissão de Pós-Graduação (CPG), realizada às quatorze horas do dia três de
setembro de dois mil e vinte, por meio de plataforma digital. A reunião foi presidida pelo Pró-Reitor
de Pós-Graduação, Professor Charles Morphy Dias dos Santos, e contou com a presença do Pró-Reitor
Adjunto, João Paulo Gois, e dos membros da CPG: Alessandro; Aline Panazio; Arlene Ricoldi, Bruno
Rocha; Celio Adrega; Delmo Moura; Diego Ferruzzo; Edmarcio Belati; Elizabeth Teodorov; Fabio
Capeleiro; Kleber Ferreira; Fabricio França; Federico Marti; Fernando Bartoloni; Gilberto Rodrigues;
Janaina Garcia; Julio Carlos Teixeira; Karl Peter Burr; Leandro Reverberi Tambosi; Maria Julia
Fonseca; Miguel Mira; Patrícia da Ana; Patrícia Teixeira Leite; Paulo Tadeu da Silva; Renato
Coutinho; Roberto Serra; Roberto Veiga; Rodrigo Cabral; Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues; Romulo
Gonçalves; Roney Duarte; Sandra Momm; Sergio D. Sasaki; Solange Locatelli; Vanderli Prieto; Yossi
Zana; Gustavo Muniz Dias; Matteo Raschetti; Ricardo Gaspar e Vitor Schincariol. Convidados: Sonia
Malmonge; Rodrigo Cunha e Carolina Stuchi. Informes da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. 1.
Com a palavra, profa. Sonia Malmonge, Pró-Reitora de Pesquisa, informa que a Pró-Reitoria está
disponível para receber dúvidas sobre o funcionamento dos laboratórios durante o período de
suspensão das atividades acadêmico-administrativas e sugere que os coordenadores mantenham
contato com os representantes da pós-graduação na Comissão de Pesquisa. Ressalta que o
momento atual propicia o replanejamento de prazos e projetos. Prof. Rodrigo Cunha, Pró-Reitor
Adjunto de Pesquisa, ressalta que haverá escala de trabalho nos laboratórios para minimizar o risco
de contágio do coronavírus. 2. Com a palavra, profa. Carolina Stuchi discorre sobre os trabalhos
da Comissão Própria de Avaliação - CPA, informando a necessidade de avaliação dos eixos de
Políticas Acadêmicas, Políticas de Gestão e Infraestrutura Física no triênio atual. Para o eixo de
Política Acadêmica, a CPA irá verificar se os programas estão realizando suas avaliações próprias.
Uma apresentação geral com mais detalhes será encaminhada a todos por e-mail. 3. Prof. Charles
relata dois tópicos que estiveram na pauta da última reunião do ConsEPE: I. Aprovação dos
componentes curriculares livres e II. Início das discussões referentes ao calendário acadêmico para
2021. Sobre esse último, informa que pretende incluir na próxima reunião da CPG um ponto de
pauta conjunto com a PROGRAD. A respeito dos processos seletivos, sugere aos programas que
tiverem previsão de ingresso de novos alunos nos quadrimestres 2021.1 e 2021.2, conforme a
divulgação de seus editais de seleção neste momento, seguir o calendário enviado por e-mail.
Informes das Coordenações dos Programas. 1. Prof. Diego Ferruzzo, Coordenador do programa
de Engenharia Mecânica, informa que participou da reunião da Comissão para Implementação,
Acompanhamento e Monitoramento do Plano Suplementar de Inclusão e Permanência, em que
foram definidas as tarefas e agendada uma nova reunião para a próxima semana. Relata que
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recentemente foram aprovadas alterações nas normas do programa e gostaria que os alunos
veteranos também pudessem optar pela última revisão, uma vez que houve poucas alterações no
conteúdo das normas. Para resolver essa questão, prof. Charles sugere marcar uma reunião para
definir processos de equivalência. 2. Profa. Janaina Garcia, Vice-Coordenadora do programa de
Ciência e Tecnologia/Química, agradece aos coordenadores que enviaram sugestões de alunos
para compor o grupo focal e informa que em breve entrará em contato com eles. Pergunta se seria
necessário a CPG referendar as alterações feitas no calendário acadêmico. Sobre autoavaliação
dos programas, comenta que gostaria de dar início às discussões, já que será um ponto obrigatório
na próxima avaliação quadrienal da Capes. Da mesma forma, propõe discussão acerca do registro
de egressos na Plataforma Sucupira, visando a avaliação da Capes. Com relação ao uso dos
recursos Proap-Capes, sugere utilizar o restante do montante disponível até o final do ano para
compra de produtos de limpeza e equipamentos de segurança para suprirem os laboratórios no
início do próximo ano. Sobre a questão dos prazos de conclusão de curso, atenta que alguns alunos
já estão no período de prorrogação e não conseguirão concluir seus estudos no prazo previsto pelas
normas da pós-graduação. 3. Prof. Edmarcio Belati, Coordenador da Engenharia Elétrica, informa
que teve um número satisfatório de inscritos para o processo seletivo do Quadrimestre
Suplementar - QS. Relata que na semana passada foi finalizado o Seminário Brasileiro de Sistemas
Elétricos, no modo virtual, que foi muito elogiado pelos participantes. Finalizando, gostaria de
saber se há alguma norma sobre auxílio para publicações. Prof. Charles sugere ao prof. Edmarcio
verificar a portaria 38/2018, que estabelece normas e procedimentos para a concessão de auxílio
para publicação de artigos científicos a docentes vinculados aos programas de pósgraduação stricto sensu, financiada com recursos do Programa de Apoio à Pós-Graduação da
Capes. Informes dos Representantes Discentes. 1. A discente Maria Julia referenda a fala do
prof. Diego sobre a Comissão de Monitoramento do Plano Suplementar de Inclusão e
Permanência. Comenta a respeito de dois eventos organizados pelos representantes discentes no
Congresso da UFABC que estão disponíveis na plataforma youtube. Pauta. 1. Atas das I e III
reuniões ordinárias da CPG. As atas são aprovadas com 5 abstenções. 2. Referenda das
decisões do Presidente da CPG. A Comissão referenda as decisões do Presidente, que serão
publicadas no Boletim de Serviço da UFABC e ficarão disponíveis para consulta no site da
PROPG. 3. Revisão das Normas do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de
Produção. Prof. Diego, relator da norma, comenta que sugeriu algumas alterações prontamente
acatadas pela coordenação do curso. Profa. Vanderli Prieto, Coordenadora do programa, agradece
ao prof. Diego, informando que a relatoria possibilitou a troca de informações e aprimoramento
da redação do texto. Após votações, as normas são aprovadas por unanimidade para publicação no
boletim de serviço. 4. Proposta de resolução para prorrogação de prazos de defesa e
qualificação. Após comentários e ajustes no texto, a resolução é aprovada por unanimidade. Prof.
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Charles informa que no mês de outubro será apresentada uma minuta de resolução para definir
prazos de integralização do curso de mestrado e doutorado. 5. Acordos de cotutela de tese entre
a UFABC e a Universidade de Lisboa, dos discentes Felipe Augusto Pereira Vasconcelos
Santos e Oliveira e Miriam Ferreira. O acordo do discente Felipe foi retirado de pauta por não
ter sido aprovado na Coordenação do programa de Ensino e História das Ciências e da Matemática.
Prof. Charles sugere ao coordenador do programa orientar os docentes interessados no acordo a
impetrar recurso na coordenação do programa e, sendo negado, o recurso ainda poderá ser
encaminhado à CPG. O acordo da discente Miriam foi aprovado por unanimidade. Nada mais
havendo a declarar, Professor Charles 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.
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