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Ata da reunião da Comissão de Pós-Graduação (CPG), realizada às quatorze horas do dia vinte
de setembro de 2018, no auditório da pós-graduação, no 8º andar do Bloco B. 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 de Pós-Graduação, Professor João Paulo Gois, e
dos seguintes membros: Sérgio Daishi Sasaki; David Correa Martins; Humberto Yoshimura;
Lúcia Gomes Coelho; Janaína Garcia; Paris Yeros; Patrícia Leite Asano; Luiz Bonani; Luciana
Pereira; Carlos Capovilla; Marcello Zanotello; Gustavo Muniz Dias; Cristian Coletti; Silvia
Passarelli; Gilberto Rodrigues; Fernando Bartoloni; Camila Nunes Dias; Edmarcio Belati;
Fernando Augusto Ribeiro; Anna Maria Cavalcanti e Fujiko Yoshimura. Convidados: Lumi
Kawano. Informes da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. 1. Calendário Acadêmico 2018. A
servidora Lumi Kawano, Chefe da Divisão Acadêmica da PROPG, apresenta alguns ajustes no
calendário acadêmico de 2018, para que o aluno realize a matrícula antes de ter acesso ao portal
SIGAA. As novas datas passam a ser: Matrícula dos ingressantes (apenas entrega de
documentos): 27 a 29 de novembro. Inscrição de alunos especiais: 28 a 30 de novembro.
Solicitação de matrícula em disciplinas – via portal (ingressantes e veteranos): 05 a 07 de
dezembro. Ajuste de matrícula: 11 e 12 de dezembro. Data limite para entrega das inscrições
deferidas dos alunos especiais e publicação no site do programa: 14 de dezembro. 2. APCNs
aprovados. A Capes aprovou os seguintes cursos de pós-graduação submetidos em 2017:
mestrado em Engenharia de Produção; mestrado em Relações Internacionais e doutorado em
Ensino e História das Ciências e da Matemática. As primeiras turmas poderão iniciar a partir do
segundo quadrimestre de 2019. Ainda aguardam avaliação as propostas de doutorado em
Engenharia Elétrica e em Engenharia e Gestão da Inovação. 3. Fórum de Pró-Reitores da
Região Sudeste. O Presidente comenta que a Capes pretende reduzir a quantidade de qualis para
apenas três de referência: Ciências Naturais, Agronomia e Ciências Médicas; Tecnologia e
Ciências Exatas e afins e Humanidades e Ciências Sociais. A avaliação quadrienal também deve
sofrer mudanças para se adequar a indicadores internacionais. Segundo a Diretora de Avaliação
da Capes, profa. Sonia Báo, em breve será publicada uma portaria incentivando os programas a
se fundirem, especialmente se pertencerem ao mesmo comitê. Além disso, há intenção de
restringir as aprovações de novos programas. 4. Edital PRINT. Ainda, na reunião, a Diretora de
Relações Internacionais da Capes, Connie McManus Pimentel, fez uma apresentação a respeito
do Edital Print, onde foi questionada por muitos participantes a respeito do processo de avaliação
dos projetos. O Presidente informa que se posicionou fortemente contra a avaliação,
argumentando sobre os pontos falhos do processo. Dias após o encontro de pró-reitores e findo o
prazo para recurso, o projeto da UFABC foi contemplado com orçamento de 14 milhões de reais,
metade da solicitação inicial, de 28 milhões de reais. Houve cortes em alguns temas de
subprojetos, como Biodiversidade e Educação e relações sul-sul. No caso deste último, foi
lançada a minuta de um edital específico para submissão de propostas. Os subprojetos não
aprovados poderão receber bolsas do Programa de Doutorado Sanduíche - PDSE, uma vez que a
PROPG passará a gerenciá-las. Os cortes de orçamento serão realizados dentro das linhas de
pesquisa, portanto, Evolução e Diversidade, Ensino e Energia estariam, a princípio, excluídos do
projeto. A justificativa para o corte da Biodiversidade é a média de notas dos programas. Em
breve será realizada uma reunião com os programas contemplados para discutir tal assunto. 5.
Ingresso por Fluxo Contínuo. Os ingressantes devem realizar matrícula nos três períodos
previstos no calendário acadêmico, exceções serão concedidas apenas a discentes que receberem
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bolsa de estudos. 6. Mestrado Acadêmico para Inovação - MAI. O programa contava com 7
bolsas e obteve mais 3 junto ao CNPQ. O acordo de cooperação será assinado em breve, em
formato semelhante ao Doutorado Acadêmico Industrial. 7. Recontagem da produção da profa.
Ana Maria, conforme decisão do recurso avaliado na reunião do mês de setembro. O
Presidente lê o parecer da coordenação do programa: “Analisando os dados apresentados, para o
atendimento do critério publicação, considerando o período de 5 anos, ainda faltam ao menos dois
artigos contidos em extrato igual ou superior à B3. Com base nesta análise, nos encaminhamentos da
CPG e de acordo com a PORTARIA DO PPG-ENE/DAP No 016, DE 05 DE MAIO DE 2015, a Profa.
Dra. Ana Maria Pereira está descredenciada do programa de pós-graduação em Energia”. Informes

dos Coordenadores dos Programas. 1. Prof. Sergio Daishi Sasaki, coordenador do programa
de Biossistemas, informa que recebeu 158 visitantes do programa UFABC para Todos nos
laboratórios em São Bernardo do Campo. 2. Profa. Patrícia Leite, coordenadora do programa de
Energia, informa que estão ocorrendo simultaneamente o processo de credenciamento de
docentes e o processo seletivo para ingresso de discentes no mestrado e no doutorado. Informa
também que iniciou a transferência da página do programa para o SIGAA. 3. Profa. Camila Dias
comunica que a profa. Arlene Ricoldi é a nova coordenadora do programa de Ciências Humanas
e Sociais e ela a vice-coordenadora. Pauta. 1. Aprovação da ata da VIII reunião ordinária da
CPG de 2018. Profa. Patrícia Leite comenta que gostaria de sugerir uma série de alterações na
ata. Fica acordado que uma nova versão será apresentada na reunião do mês de novembro. 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 alteração da Resolução nº 01, de 12 de agosto de
2008, que regulamenta a utilização de língua estrangeira nas atividades didáticas da pósgraduação. A proposta é avaliada e aprovada por unanimidade. 4. Proposta de resolução que
estabelece procedimentos para credenciamento e descredenciamento de disciplinas. A
servidora Fujiko Miura, da Divisão Acadêmica da PROPG, apresenta a proposta que é aprovada
por unanimidade. 5. Possibilidade de Entrega de Dissertações e Teses em formato Digital. O
Presidente relata que, segundo a Capes, a instituição tem autonomia para regulamentar o formato
da entrega das dissertações e teses, por isso, a intenção é tornar facultativa a entrega das versões
impressas dos trabalhos. No geral, os membros se manifestam a favor da proposta. Profa. Camila
Dias observa que os arquivos digitais precisam ter fácil acesso para facilitar a visibilidade dos
trabalhos. O Presidente responde que os trabalhos poderiam ficar disponíveis no futuro
repositório de artigos. Professor Gustavo também observa a questão do plágio, pois muitos
programas acabam identificando os trabalhos com se já tivessem sido publicados. Prof. Fernando
Bartoloni, vice-coordenador do programa de Química, comenta que o portal do SIGAA poderia
ter uma listagem de egressos com o link para os trabalhos. Prof. Fernando Ribeiro, vicecoordenador do programa de Neurociência, pergunta qual é o posicionamento da PROPG em
relação à política de gerenciamento de dados. O Presidente responde que este assunto está sendo
discutido por um grupo com representantes da Pró-Reitoria de Pesquisa, da Pós-Graduação e da
Vice-Reitoria. Professora Janaína, coordenadora do programa de Química, pergunta se os
trabalhos impressos já arquivados na Biblioteca irão permanecer no mesmo local. O Presidente
responde que sim, informando também que levará os pontos abordados pela comissão para a
reunião do Escritório de Integridade e Pesquisa que ocorrerá em 15 dias. Com a concordância de
todos, em futuras reuniões será apresentada uma minuta de resolução que exclui a necessidade de
entrega da versão impressa das teses e dissertações.
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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.

Charles Morphy Dias dos Santos
Pró-Reitor de Pós-Graduação
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