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
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: Alessandro Jacques Ribeiro; Aline de Oliveira
Neves; Arlene Ricoldi; Célio Adrega de Moura; David Correa Martins Jr; Diego Paolo Ferruzzo;
Edmarcio Antonio Belati; Elizabeth Teodorov; Federico Marti da Rosa; Fernando Bartoloni; Gilberto
Rodrigues; Ivan Filipe de Almeida; Janaína de Souza Garcia; José Paulo Guedes; Karl Peter Burr;
Kleber Ferreira; Maria Julia Fonseca; Nathalie Bressiani; Patrícia Aparecida da Ana; Patrícia Velasco;
Patrícia Teixeira Leite; Ramon Garcia Fernandez; Renato Mendes Coutinho; Ricardo Gaspar; Ricardo
Sawaya; Romulo Gonçalves Lins; Sandra Momm Schult, Sergio Daishi Sasaki; Solange Locatelli;
Sydney Ferreira Santos; Vanderli Correia Prieto; Marcos de Abreu Ávila e Rodrigo Cabral. Informes
da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. 1. O prazo para reenvio dos dados do Coleta Capes
(ReColeta) referentes aos anos de 2017, 2018 e 2019 se encerra no dia 30 de novembro de 2020.
2. Os programas devem enviar à PROPG as disciplinas que serão ministradas no próximo
quadrimestre até o dia 16 de novembro de 2020. 3. Prof. Charles informa que participou de reunião
com a Presidência da Capes no dia 10 de novembro, como coordenador do Colégio de Pró-Reitores
de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da Andifes - COPROPI. Na ocasião foram pautados os
seguintes assuntos: a) possibilidade de modificação da data limite de empenho do PROAP/CAPES
para 2021, já que houve demora na liberação das parcelas, sendo negado pela Capes devido às
restrições referentes ao ano orçamentário; b) os recursos não utilizados precisam ser devolvidos
até o dia 15 de dezembro de 2020; c) está sendo discutido um novo modelo de distribuição de
bolsas para o próximo ano, mas ainda não foi finalizado. d) quanto ao orçamento para 2021, há
previsão de redução de 25% em relação a 2019; e) sobre a avaliação quadrienal, o novo período
terá início em 2022 e término em 2025. O objetivo é evitar que as discrepâncias ocorridas entre
os programas no ano de 2020 tenham impacto na avaliação. Ressalta que os dados de 2021 também
serão considerados na avaliação; f) foi verificada a possibilidade de credenciamento de professores
colaboradores para trabalharem remotamente, no intuito de fortalecer parcerias fora da região de
atuação dos programas. A sugestão será debatida internamente na Capes. 4. Sobre o plano de
retomada das atividades presenciais na UFABC, informa que o ConsUni está discutindo critérios
para mudança de fases. Informes das Coordenações dos Programas. 1. Profa Sandra Momm
Schult, coordenadora do PPG em Planejamento e Gestão do Território, informa que foi eleita a
coordenadora da rede global do programa SPRING para o próximo ano. 2. Prof. Sergio Daishi
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Sasaki, coordenador do PPG em Biossistemas, convida todos a participarem do simpósio virtual
em comemoração aos 10 anos do programa. 3. Prof. Marcos Ávila, vice-coordenador do PPG em
Física, comenta que o programa está em processo eleitoral emergencial para escolha da nova
coordenação. 4. Profa. Patrícia Leite, coordenadora do PPG em Energia, informa que um aluno do
programa foi contemplado com bolsa de doutorado sanduíche do CNPq e passará seis meses na
Austrália. Relata que está ocorrendo o processo de recredenciamento de docentes do programa,
com previsão de término em 07 de dezembro de 2020. Sobre o pagamento de publicações, comenta
que o limite de recursos não atinge o valor necessário para publicações em revistas de qualis A1 e
A2, não sendo possível ainda, conforme portaria interna, utilizar outras fontes de recursos para
complementar o valor da publicação. Com a palavra, o servidor Leandro Amirati, chefe da
Coordenadoria Orçamentária e Financeira da PROPG, informa que a realização de processo que
ultrapasse o valor máximo permitido sem licitação envolve mais trâmites burocráticos, devendo
incluir licitação, por isso o pagamento é realizado como se fosse um auxílio. De qualquer forma,
no início do próximo ano haverá tratativas com a PROAD para saber se alguma mudança legal
pode ser feita no intuito de abarcar valores maiores, sem burocracia. Sobre o uso de duas fontes
de financiamento para uma única finalidade, explica não ser permitido porque os recursos são
cadastrados no CPF do solicitante, além de haver outras regras impostas pelo serviço público
federal. 5. Profa. Solange Locatelli, vice-coordenadora do PPG em Ensino, História e Filosofia
das Ciências e da Matemátia, informa que será realizado o terceiro simpósio do programa no dia
18 de novembro de 2020, a partir das 8h. Informes dos Servidores Técnico-Administrativos. O
representante Kleber Ferreira agradece o empenho da gestão da PROPG e da Universidade para o
fornecimento de mobiliário aos servidores que necessitaram adequar seus postos de trabalho em
casa. Pauta. 1. Ata da V 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. Revisão das normas internas do programa de
pós-graduação em Filosofia. Profa. Vanderli Prieto, coordenadora do PPG em Engenharia de
Materiais, apresenta a relatoria que é aprovada por unanimidade e será publicada no Boletim de
Serviço da UFABC. 4. Solicitação de prorrogação de prazo para defesa de tese do PPG em
Química. Prof. Fernando Bartoloni, coordenador do PPG em Química, solicita a prorrogação do
prazo de defesa de tese e do acordo de cotutela da discente Luciana Sarmento Fernandes, para que
ela possa concluir sua pesquisa na Universidade de Rennes 1. Ele explica que a referida discente
possui bolsa de estudos da Fapesp até outubro de 2021 e tem a concordância da universidade
francesa para a extensão do prazo de defesa. Após análise e alguns questionamentos, os membros
aprovam a prorrogação do prazo de defesa e do acordo de cotutela até o mês de novembro de 2021.
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5. Calendário Acadêmico da PROPG para 2021. A proposta é apresentada pelo servidor Fabio
Capeleiro, da Coordenadoria Administrativa dos Programas de Pós-Graduação, e aprovada pelos
membros da comissão. 6. Revisão das normas internas do PPG em Políticas Públicas. Prof.
Ivan Filipe Fernandes, vice-coordenador, faz uma apresentação geral sobre os pontos a serem
revisados e fica acordado que a profa. Nathalie Bressiani apresentará a relatoria das normas na
reunião do mês de dezembro. Não havendo nada mais 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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