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Ata da reunião da Comissão de Pós-Graduação (CPG), realizada às quatorze horas do oito de
dezembro de 2016, no auditório da pós-graduação, no 8º andar do bloco B. A reunião foi
presidida pelo Pró-Reitor Adjunto de Pós-Graduação, professor Wagner Carvalho, e contou com
a presença dos seguintes membros: João Paulo Gois, Eduardo Lucas Subtil, Ana Claudia Polato
e Fava, Janaína de Souza Garcia, Sônia Maria Malmonge, Luis Paulo Barbour Scott, Thales
Sousa, Magno Enrique Mendoza Meza, Charles Morphy Dias dos Santos, Vinícius Cifú Lopes,
José Kenichi Mizukoshi, Yossi Zana, Rafael de Matos Grisi, Patrícia Del Nero Velasco, Roberto
Asano Junior, Lidia Lumi Kawano, Kleber Ferreira, Rafael Samarco Martins. Convidados: Artur
Martins de Sá e Fujiko Miura. Informes da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. 1. Inscrições
para o curso Research Connect – Writting Skills for Research. Professor Rafael Celeghini
Santiago fala sobre o curso, que ocorrerá entre 13 e 16 de fevereiro de 2017, aberto a alunos,
professores e pós-doutorandos. Inscrições e informações podem ser obtidas nos endereços
http://ufabc.net.br/reserachconnect e http://ri.ufabc.edu.br. Solicita a todos que divulguem o
curso 2. Projeto Pedagógico Institucional. Professora Denise Consonni fala sobre o grupo de
trabalho, do qual faz parte, designado para realizar a atualização do Projeto Pedagógico. Explica
que dez anos se passaram desde a elaboração do documento original, muitas coisas aconteceram,
como a criação do Bacharelado em Ciências e Humanidades, por exemplo, fazendo-se necessária
sua atualização. Seguem-se alguns comentários e esclarecimento de dúvidas. Por fim, solicita
que sugestões sejam enviadas para o seu endereço eletrônico. 3. FOPROP 2016. Professor
Wagner comenta sobre sua participação e da Professora Marcela Sorelli no XXXII Encontro de
Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação, ocorrido entre 23 e 25 de novembro. Fala da
importância do Encontro no cenário nacional, mencionando a presença de 15 funcionários da
CAPES, que prestaram atendimento aos pró-reitores. Informa ter exposto aos representantes a
condição de jovem universidade da UFABC e do reduzido número de bolsas CAPES, em parte
relacionado à não participação da UFABC no REUNI. Ressalta que antes do evento, tentou
contatar os pró-reitores das outras novas universidades que estão na mesma situação da UFABC,
mas não obteve sucesso. Outro assunto comentado no evento foi a questão da Coleta de Dados.
Professor Wagner fala da importância cada vez maior que a CAPES está atribuindo a
informações relacionadas aos egressos da pós-graduação e que pretendem solicitar cada vez mais
dados 4. Cobrança de taxa de inscrição em processos seletivos. Professor Wagner informa
sobre a possibilidade de cobrança de taxa de inscrição para os processos seletivos da pósgraduação, como forma de contribuir com a arrecadação de recursos para a Instituição. Diz que
está sendo realizado um estudo, com levantamento legal, verificação de prós e contras, bem
como a operacionalidade deste processo. Esclarece aos presentes que mesmo que a CPG,
futuramente, delibere a favor da cobrança, não será possível vincular os valores recebidos
diretamente aos cursos de pós-graduação, uma vez que as receitas são destinadas à Instituição
como um todo. Alguns coordenadores se manifestam, relatando experiências e fazendo alguns
comentários. Informes dos Coordenadores dos Programas. 1. Professora Maria Gabriela
informa ser a nova coordenada do CHS, em virtude da renúncia da professora Camila. O
professor Jose Blanes é o novo vice-coordenador do programa.
Informes dos Dicentes.
Roberto Asano comenta que o colegiado do Programa de Energia está sem representação
discente. Indica-se que ele converse com a coordenação do programa. Pauta. 1. Aprovação da
ata da VIII reunião ordinária da CPG de 2016. Aprovada com alteração sugerida pela
professora Gabriela. 2. Referenda das decisões do Presidente da CPG. A Comissão referenda
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as decisões do Presidente, que deverão ser publicadas no Boletim de Serviço da UFABC e
ficarão disponíveis para consulta no site da PROPG. 3. Aprovação do Calendário 2017 de
Reuniões da Comissão de Pós-Graduação. São aprovadas as seguintes datas: 16/02, 16/03,
13/04, 25/05, 22/06, 20/07, 17/08, 21/09, 19/10, 16/11, 07/12. 4. Calendário Acadêmico 2017.
Professora Janaína apresenta a sua proposta para o calendário acadêmico de 2017. Fala sobre as
limitações de sistema, dos cadastros que são realizados manualmente, inclusive dos alunos
especiais, do ajuste de matrícula, quando que cerca de 35% do trabalho precisa ser refeito. Para
tornar possível que as matrículas sejam realizadas fora do período de recesso, faz-se necessária
antecipação de algumas datas, e também uma simplificação do processo como, por exemplo, que
as coordenações solicitem apenas os documentos necessários. Professora Janaína esclarece que
as alterações vigorariam apenas a partir do 2º quadrimestre, para que haja tempo para
adaptações. Após exposição das novas datas, a proposta de calendário é aprovada por
unanimidade, com a ressalva de que algumas datas poderão ser revistas caso o sistema SIGAA
esteja totalmente operacional e permita economia de tempo. 5. Solicitação de prorrogação de
prazo para defesa de dissertação do discente Alvaro Luiz Sechinel Junior, do Programa de
Matemática. Professor Vinícius faz um breve relato sobre a situação do discente. Informa que
Alvaro passou por problemas de saúde, com cirurgia para retirada de um cálculo renal, bem
como problemas psiquiátricos, como depressão e dificuldade de atenção. Segundo o relato, o
aluno não estava em condições de tomar qualquer decisão e acabou perdendo o prazo para
solicitar trancamento. Quando a questão chegou à coordenação não havia outra decisão a tomar a
não ser o desligamento. Alguns questionamentos são realizados: a) o orientador é favorável ao
retorno do discente? b) O aluno já está desligado? Foi discutido o trancamento? c) de quanto
tempo seria esta prorrogação de prazo? Professor Vinícius esclarece que não foi possível discutir
o trancamento, pois o aluno já havia perdido o prazo, logo coube apenas à coordenação proceder
com o desligamento. Informa que o orientador é favorável ao seu retorno, para conclusão dos
estudos e que a prorrogação seria até setembro de 2017, uma vez que a dissertação já está quase
concluída. Sugere-se que o discente passe por novo processo seletivo. Professor Vinícius
informa que isto já aconteceu, mas que o discente não conseguiu aprovação. Após
questionamentos e esclarecimentos, a CPG conclui que não se trata de solicitação de prorrogação
de prazo, mas sim de reingresso e aumento de prazo e que não é da sua competência deliberar a
respeito. Nesse sentido, a CPG sugere que o caso seja levado ao Conselho de Ensino Pesquisa e
Extensão.
6. Normas Internas do Mestrado Profissional em Filosofia – PROF-FILO.
Professor José Kenichi, relator da matéria, explica que, por se tratar de um curso de mestrado em
rede, as normas do programa devem seguir o estabelecido nacionalmente. Entretanto, em itens
em que era possível alguma liberdade de redação, diz ter conversado com a professora Patrícia,
coordenadora do PROF-FILO, e sugerido algumas alterações. Com a palavra, professora Patrícia
diz que os apontamentos realizados pelo professor Kenichi foram de grande valia e contribuíram
para melhoria das normas. A versão apresentada à CPG é, portanto, fruto do consenso da
coordenação com a relatoria. Em votação, as normas são aprovadas por unanimidade. 7.
Normas Internas do Programa de Economia. Este item não foi discutido e voltará à pauta da
CPG, na primeira reunião de 2017. Nada mais havendo a declarar, o Presidente deu por
encerrada a reunião, da qual eu Juliana Dias de Almeida Martinez, lavrei a presente ata, que foi
lida e aprovada por todos os presentes.
Wagner Alves Carvalho
Pró-Reitor Adjunto de Pós-Graduação

