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 doze de
novembro de dois mil e vinte, por meio de plataforma digital. A reunião foi presidida pelo Pró-Reitor
Adjunto de Pós-Graduação, prof. João Paulo Gois, e contou com a presença dos membros da CPG:
Alessandro Jacques Ribeiro; Aline de Oliveira Neves; David Correa Martins; Célio Adrega Moura;
David Correa Martins; Diego Paolo Ferruzzo; Elizabeth Teodorov; Fernando Bartoloni; Gilberto
Rodrigues; Gustavo Muniz Dias; Ivan Filipe de Almeida; Janaina Garcia; Leandro Reverberi Tambosi;
Leonardo Ribeiro Rodrigues; Maria Julia da Fonseca; Nathalie Bressiani; Patrícia Teixeira Leite;
Ramon Fernandez; Ricardo Gaspar; Rômulo Gonçalves Lins; Sandra Momm; Sergio Daishi Sasaki;
Sydney Ferreira Santos; Yossi Zana; Arlene Ricoldi; Vitor Schincariol; Kleber Ferreira e Jussara Justi.
Informes da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. 1. Prof. João Paulo informa que o prof. Chales,
atualmente em férias, foi reeleito para a presidência do Colégio de Pró-Reitores de Pesquisa, PósGraduação e Inovação das IFES – COPROPI – por mais um ano. Informes das Coordenações
dos Programas. 1. Prof. Gilberto Rodrigues, Coordenador do Programa de Relações
Internacionais, informa que ele e o prof. David Moraes foram reeleitos para a nova Coordenação
do programa. Ele também relata sua preocupação com o fato do programa não ter Função de
Coordenador de Curso – FCC – e ressalta que gostaria de ter um posicionamento da Reitoria sobre
a questão. Prof. João Paulo também manifesta preocupação acerca do assunto. 2. Profa. Patrícia
Leite, Coordenadora do Programa de Energia, parabeniza prof. Charles pela eleição para a
presidência do COPROPI e informa que está ocorrendo o processo de recredenciamento de
docentes do programa, cujo resultado será publicado ainda este ano no Boletim de Serviços. Ela
informa que foi questionada por um docente sobre a possibilidade de elaboração da tese em
formato de artigos publicados e pergunta se pode solicitar a inclusão deste ponto na pauta da CPG.
Prof. João Paulo responde que sim e passa a palavra ao prof. Alessandro Ribeiro, Coordenador do
PPG em Ensino e História das Ciências e da Matemática, que relata que seu programa já adota
essa metodologia. Segundo ele, após a publicação do artigo, sempre é solicitada uma declaração à
revista informando que o artigo integra dissertação ou tese. Prof. Gustavo Muniz Dias,
Coordenador do PPG em Evolução e Diversidade, lembra do caso do aluno de um colega que
publicou a tese como artigo, mas ele não foi aceito pela revista no prazo de dois anos. Na segunda
tentativa de submissão, a revista usou uma ferramenta online que detectou o artigo já estava
publicado, sendo que era, na verdade, a tese do aluno. Prof. João Paulo então explica à profa.
Patrícia que esse assunto pode ser discutido em uma futura reunião da CPG, mas ela já pode
considerar os pontos abordados pelos coordenadores para pensar nos procedimentos para seu
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programa. 3. Profa. Nathalie Bressiani, Coordenadora do PPG em Filosofia, parabeniza prof.
Charles e relata que tem dúvidas se o programa está habilitado a participar do Edital PDSE da
Capes pois não está claro, para ela, as regras referentes às notas dos programas. Prof. João Paulo
comenta que a Capes foi questionada pela Pró-Reitoria e incluiu o programa de Filosofia na lista
de programas aptos a receber bolsa. Prof. Gustavo informa que leu as instruções e os prazos
enviados pela Pró-Reitoria para seleção dos bolsistas PDSE e pergunta se é possível abrir as
inscrições em fevereiro de 2021, pois janeiro é mês de férias. Ele acrescenta que os alunos terão
dificuldade para providenciar toda a documentação até o dia 31 de janeiro de 2021. Prof. João
Paulo informa que irá conversar com prof. Charles sobre a possiblidade de alterar o calendário
sugerido pela Pró-Reitoria. 4. Prof. Leandro Reverberi Tambosi, Coordenador do PPG em Ciência
e Tecnologia Ambiental, questiona como está o processo de credenciamento de novas disciplinas
do programa e é informado que elas serão publicadas nas Deliberações do Presidente da CPG.
Informes dos discentes. 1. A discente Maria Júlia informa que recebeu questionamento de alguns
bolsistas sobre a renovação das bolsas em 2021. Prof. João Paulo informa que, havendo garantia
de orçamento, a renovação das bolsas será prioridade. Assim que o orçamento for aprovado, a PróReitoria transmitirá as informações aos bolsistas. Pauta. 1. Ata da VI reunião ordinária da CPG
do ano de 2020. A ata é aprovada por unanimidade. 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. Calendário da
Comissão de Pós-Graduação para 2021. A proposta de calendário é apresentada e aprovada por
unanimidade. 4. Revisão das Normas Internas do Programa de Pós-Graduação em Políticas
Públicas. Profa. Nathalie Bressiani apresenta a relatoria das normas, que são aprovadas por
unanimidade. 5. Oferta de Disciplinas Compartilhadas entre o PPG em Ciência da
Computação e o Bacharelado em Ciência da Computação. Com a palavra, prof. David Martins
relata que o programa começou a ofertar disciplinas compartilhadas aos alunos da graduação da
UFABC por conta do baixo número de vagas de alunos especiais. Contudo, quando a coordenação
recebeu os primeiros pedidos de aproveitamento das disciplinas, verificou-se que elas estavam
com os códigos da graduação, por isso, não foi possível fazer o aproveitamento. Ele informa que
conversou com a Pró-Reitora da Graduação, profa. Paula Tiba, que sugeriu realizar um
mapeamento das disciplinas da pós-graduação para que eles possam incluí-las na lista de
disciplinas deles e, assim, constarem no histórico do aluno como disciplinas cursadas na pósgraduação. Prof. João Paulo pondera que o conceito de disciplinas compartilhadas está sendo
interpretado de diferentes maneiras pelos programas. Além disso, é preciso garantir ao docente
que ele ministre disciplina da pós-graduação, ainda que compartilhada com a graduação, bem
como atentar-se para as diferenças na contagem de créditos entre graduação e pós-graduação.
Ressalta ainda que as vagas de alunos especiais foram ampliadas no último ano. Com a palavra,
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prof. Yossi Zana, Coordenador do PPG em Neurociência e Cognição, observa que a lei não permite
que uma disciplina da graduação seja convalidada para a pós-graduação. Ele acredita que a solução
seria compartilhar até 75% da disciplina. Ele também pontua a situação dos alunos especiais, que
ingressam nas disciplinas por edital público, muitos são rejeitados enquanto os alunos da
graduação seriam aceitos nas disciplinas. Prof. Ramon Fernandez, Coordenador do PPG em
Economia, comenta que acha importante incentivar a participação de alunos da graduação na pósgraduação. Da mesma maneira, prof. Ivan Filipe de Almeida, Vice-Coordenador do PPG em
Políticas Públicas, acredita ser positiva essa interação entre os alunos. Prof. Yossi concorda, mas
frisa a questão do impedimento legal. Prof. João Paulo agradece a contribuição dos que se
manifestaram e sugere manter esse assunto em expediente. Por ora, ele ressalta que os alunos de
graduação ainda precisam concorrer à vaga de aluno especial para cursarem disciplinas na pósgraduação. Não havendo nada mais a declarar, Professor João Paulo 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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