MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
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 quatro de
março de dois mil e vinte e um, por meio de plataforma digital. A reunião foi presidida pelo Pró-Reitor
de Pós-Graduação, prof. Charles Morphy D. Santos, e contou com a presença do Pró-Reitor Adjunto
de Pós-Graduação, prof. João Paulo Gois, e dos membros da CPG: Aline de Oliveira Neves; Arlene
Ricoldi; Carlos Eduardo Ribeiro; Célio Adrega Moura; Cesar A. Ribeiro; Danilo Carastan; David
Correa Martins; Diego Paolo Ferruzzo; Elizabeth Teodorov; Edmarcio Belati; Fernando Bartoloni;
Gilberto Rodrigues; Gustavo Muniz Dias; Janaina Garcia; Jussara Justi; Karl Peter Burr; Leonardo
Ribeiro Rodrigues; Michela Bordignon; Maria Julia da Fonseca; Kleber Ferreira; Nathalie Bressiani;
Patrícia da Ana; Patrícia Teixeira Leite; Ramon Fernandez; Ricardo Gaspar; Roberto Veiga; Rodrigo
Cabral; Rômulo Gonçalves Lins; Sandra Momm; Sergio Daishi Sasaki; Sydney Ferreira Santos;
Solange Locatelli; Yossi Zana e Vitor Schincariol. Informes da Pró-Reitoria de Pós-Graduação.
1. Prof. Charles informa que participou da reunião do Colégio de Pró-Reitores de Pesquisa, PósGraduação e Inovação - COPROPI hoje pela manhã. Sobre a questão orçamentária, há expectativa
de redução de 16% no orçamento global das universidades. Ele também participou da reunião da
Andifes, em que solicitou ao Presidente da Capes a mudança da entrega do Coleta 2020 para o dia
23 de abril de 2021. Na mesma reunião, questionou a respeito do modelo de distribuição de bolsas
e foi informado que seria publicada uma portaria da qual todos já têm conhecimento. Como o
objetivo da portaria é reduzir discrepâncias na distribuição de bolsas, a UFABC foi beneficiada
com ajuste de cotas de até 10% por programa. Foi informado também que existe a expectativa de
que a Capes tenha uma redução de 1.2 bilhões no orçamento de 2021, mas, segundo o Presidente
da Capes, não haverá extinção de nenhum programa. A respeito do PROAP/CAPES, há um grupo
de trabalho estudando a implementação de novas regras, ainda sem resultados. Prof. Charles
ressalta que provavelmente não haverá mais financiamento aos programas, mas aos bolsistas.
Quanto às ações de mobilidade internacional de discentes, a perspectiva da Capes retomá-las no
mês de setembro desse ano. 2. Solicita aos coordenadores que entreguem a lista da disciplinas que
serão ofertadas em 2021.2 até o dia 29/03/21. 3. Solicita também aos coordenadores que
respondam o e-mail do setor de diplomas manifestando concordância com os requisitos para
homologação de títulos de mestre e doutor. 4. Informa sobre o falecimento do discente Sávio
Mourão Henrique do PPG em Planejamento e Gestão do Território. Informes das Coordenações
dos Programas. 1. Prof. Gustavo Muniz Dias, coordenador do PPG em Evolução e Diversidade,
informa que o programa foi contemplado com uma bolsa da Capes, mas irá antecipar o ingresso
do aluno de setembro para junho para não correr o risco de perder a bolsa. Sobre autoavaliação,
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informa que o processo foi realizado online e obteve respostas interessantes, como a dificuldade
dos alunos com a oferta limitada de disciplinas condensada. 2. Profa. Sandra Momm, coordenadora
do PPG em Planejamento e Gestão do Território, acredita que a Plataforma Sucupira vem se
tornando uma ferramenta para criar disparidades entre universidades. Ela sugere pensar em
estratégia coletiva para manter o crescimento dos programas. Prof. Charles comenta que a série de
demandas intempestivas do Sucupira vem causando dificuldades. 3. Profa. Elizabeth Teodorov,
coordenadora do PPG em Biotecnociência, informa que o programa tem três missões do
Capes/Print previstas para o final do mês de maio e solicita orientações quanto ao preenchimento
dos formulários de afastamento. Prof. Charles informa que o formulário deve ser preenchido pelo
Centro, e quanto ao início da missão ocorrer antes do mês de setembro, sugere que seja feita uma
solicitação via Linha Direta justificando o porquê da missão ocorrer agora em maio. Ele ressalta
que as missões ocorrem em curtos períodos e os países irão solicitar um tempo de quarentena aos
docentes. Profa. Elizabeth concorda com o prof. Charles e informa que o programa foi
contemplado com um novo estereomicroscópio automatizado recebido de um projeto Finep que
poderá ajudar a Universidade. 4. Prof. Sergio Daishi Sasaki, coordenador do PPG em
Biossistemas, informa que foram realizadas assembleias para escolha da nova coordenação, da
qual ele continua como coordenador. O vice-coordenador será o prof. César Augusto Ribeiro.
Informa ainda que em dezembro do ano passado foi realizado o recredenciamento de docentes mas
ainda falta ser publicado. Ele também pergunta como os programas estão aplicando as provas de
proficiência em inglês, já que o processo precisa ocorrer de forma cem por cento online. 5. Profa.
Patrícia da Ana, coordenadora do PPG em Engenharia Biomédica, agradece o servidor técnico
administrativo Thiago de Lima e a profa. Janaina Garcia pelo auxílio à Comissão de Avaliação do
Quadrimestre Suplementar. Informa que no momento a comissão está na fase de elaboração do
relatório final ao Consepe e para isso foi elaborado um formulário via Google para enviar aos
alunos, por isso solicita aos coordenadores autorização para ter acesso à lista de e-mail deles. 6.
Profa. Nathalie Bressiani, coordenadora do PPG em Filosofia, informa que a partir da próxima
semana o prof. Fernando Costa Matttos assume a coordenação do programa, tendo como vice a
profa. Michela Bordignon. Prof. Charles agradece profa. Nathalie pelo trabalho na coordenação e
dá boas-vindas aos novos coordenadores. 7. Prof. Carlos Ribeiro, coordenador do Mestrado
Profissional em Filosofia, informa que o edital de seleção programado para o mês de agosto está
a princípio suspenso pela Capes. Informa também que está ocorrendo a revisão do Regimento
Nacional. Prof. Charles dá boas-vindas ao prof. Carlos. 8. Prof. Ramon Garcia Fernandez,
coordenador do PPG em Economia, informa que foi reconduzido por mais dois anos pelo programa
e seu vice-coordenador é o prof. Ricardo Politi. 9. Prof. Celio Adrega de Moura, coordenador do
Mestrado Nacional Profissional do Ensino de Física, informa que o calendário de seleção está
suspenso pela Capes até a aprovação da lei orçamentária anual, que deve ocorrer no segundo
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semestre. 10. Profa. Patrícia Leite, coordenadora do PPG em Energia, pergunta se é necessário
preencher os anexos que constam na ficha de avaliação da Capes. Prof. Charles responde que não
há nenhuma informação oficial, então ele sugere perguntar ao comitê interdisciplinar da Capes.
11. Prof. David Martins, coordenador do PPG em Ciência da Computação, informa que a profa.
Carla Negri Lintzmayer foi eleita a nova coordenadora do programa e ele segue como vicecoordenador. Pauta. 1. Ata da X reunião ordinária da CPG do ano de 2020. A ata é aprovada com
4 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. Proposta de resolução que estabelece diretrizes
para autoavaliação dos programas. Prof. Charles explica que o processo de autoavaliação é uma
das condições obrigatórias para o próximo ciclo avaliativo da Capes – de 2022 a 2025. No entanto
a Capes solicita para esse ciclo que os programas informem as ações tomadas em relação à
autoavaliação, por isso o objetivo é aprovar a resolução, que contém critérios e diretrizes gerais
para anexar no coleta deste ano, sendo que outras estratégias podem ser definidas pelos programas.
Na discussão foi mencionada a necessidade de estrutura administrativa aos programas e prof.
Charles comenta que não há previsão de contratações nos próximos anos, então a saída é conseguir
soluções criativas para a falta de servidores. Ele também explica que está demandando à Capes a
possibilidade de criar outras senhas, como de assessores, para auxiliar os coordenadores a
preencherem os dados do Coleta Capes. Colocada em votação, a proposta do documento é
aprovada por unanimidade. Não havendo nada mais a declarar, prof. 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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