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Ata da reunião da Comissão de Pós-Graduação (CPG), realizada às quatorze horas do dia doze de
março de dois mil e vinte, no Auditório da pós-graduação, no oitavo 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, João Paulo Gois, e dos membros da CPG. Informes da PróReitoria de Pós-Graduação. 1. Prof. Charles dá boas-vindas aos novos representantes discentes
e técnicos administrativos da CPG. 2. Ele lê a nota da UFABC sobre a nova epidemia COVID-19,
informando que foi constituído um comitê estratégico para lidar com essa questão, composto por
representantes da UFABC e das Secretarias de Saúde de São Bernardo do Campo, de Santo André
e de São Paulo. Ele ainda informa que qualquer encaminhamento desta comissão, da qual ele faz
parte, será divulgado no site da UFABC. 3. Comenta sobre o ofício circular 02/2020, recebido da
Capes, que fornece instruções aos bolsistas que irão viajar a outros países e para aqueles que estão
retornando ao Brasil. Haverá flexibilização de regras para retorno ao país de origem, conforme
necessidade de cada um. Solicita aos coordenadores que enviem informações a respeito de
docentes e discentes que estão no exterior e desejam retornar para casa. 4. Informa o recebimento
do ofício circular 05/2020, da Capes, que oficializa a nova distribuição de bolsas da Demanda
Social para programas nota 3, 4 e 5. A nova configuração não prevê cotas da Pró-Reitoria. As
mudanças constariam no sistema SCBA, mas ainda não há previsão para sua reabertura. 5. Relata
que na semana anterior foi realizada uma reunião com o comitê gestor do Capes/PrInt, com a
presença de um visitante da Alemanha, para propor melhor utilização das bolsas distribuídas entre
os programas de pós-graduação participantes. Estava previsto um workshop com os docentes e
discentes que usufruíram bolsas, para dissertarem sobre seus projetos e experiências, mas diante
do cenário incerto não será possível realizar eventos com a presença de muitas pessoas. 6. Com a
palavra, o servidor Kleber Ferreira apresenta o ajuste realizado no calendário acadêmico da pósgraduação: Período de Inscrições de Alunos Especiais 2020.3 = de 02 a 04 de setembro alterado
para 01 a 03 de setembro. Informes das Coordenações. 1. Profa. Arlene Ricoldi, Coordenadora
do Programa de Ciências Humanas e Sociais, informa que está iniciando no mês de março cursos
de extensão para mulheres, sobre direitos humanos e questões de gênero, que ocorrerá todas as
quartas-feiras no auditório 111. Haverá também um curso preparatório para graduados que
queiram aprender a elaborar projetos e entender como funciona o processo seletivo para a pósgraduação. Pauta. 1. 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. 2. Prof. Diego Ferruzzo apresenta as mudanças nas
normas da Engenharia Mecânica e fica acordado que o prof. Alessandro Ribeiro apresentará
relatoria na próxima reunião da CPG. 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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