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Ata da reunião da Comissão de Pós-Graduação (CPG), realizada às quatorze horas do dia doze de
dezembro de dois mil e dezenove, no auditório da pós-graduação, no oitavo andar do Bloco B. A
reunião foi presidida pelo Pró-Reitor de Pós-Graduação, Prof. Charles Morphy Dias dos Santos, e
contou com a presença do Pró-Reitor Adjunto, João Paulo Gois, e dos seguintes membros: Sergio
Daishi Sasaki, Marcella Milazzotto, David Correa Martins Junior, Humberto Yoshimura, Lúcia
Coelho, Janaína Garcia, Arlene Ricoldi, Ramon Fernandez, Paris Yeros, Patrícia da Ana, Rômulo
Gonçalves Lins, Edmarcio Belati, Vanderli Prieto, Alessandro Jacques Ribeiro, Natalie Bressiani,
Roberto Serra, Cristian Coletti, Maria Teresa Carthery, Vanessa Elias de Oliveira, Paulo Tadeu da
Silva, Fernando Bartoloni, Aline Panazio, Ricardo Gaspar, Delmo Alves de Moura, Solange
Locatelli, David Morales, Kleber Ferreira e Vinícius Saito. Informes da Pró-Reitoria de PósGraduação. 1. Prof. Charles informa que irá assumir a coordenação do Colégio de Pró-Reitores
de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação das IFES – COPROPI a partir de 01 de janeiro de 2020.
2. Nesta semana, a Universidade recebeu a visita do prof. Marcelo Moretti, representante da
Câmara III da Capes, que fez apontamentos a respeito da ficha de avaliação dos programas e
informou que ainda não foi definido o Qualis para a avaliação quadrienal. Informou também que
a autoavaliação dos programas não deve ser considerada na próxima avaliação. Destacou ainda
que os processos de credenciamento e recredenciamento de docentes podem constar como
critério de autoavaliação. 3. Prof. João Paulo informa que participou de um Workshop de dois
dias sobre o programa Capes-PrInt, na Capes. As principais queixas das instituições foram sobre
dificuldades de comunicação e dúvidas em relação à execução de projetos, prestação de contas e
disponibilização de recursos. Informes das Coordenações dos Programas. 1. Profa. Janaína
Garcia, Coordenadora do Programa de Química, relata que um discente de mestrado do seu
programa não conseguiu fazer a solicitação da defesa de dissertação no SIGAA, pois lhe foi
cobrado o estágio docência. Apesar do aluno não ser obrigado a cursar esse estágio, conforme
regras da Capes, a forma encontrada pela PROPG de resolver a situação foi solicitar a assinatura
de um documento dispensando o aluno da atividade. A seu ver, é preciso encontrar outra forma
de resolver tal situação, já que não faz sentido dispensar o aluno de uma tarefa que ele não tem
obrigação de cumprir. Sobre a avaliação quadrienal, ela comenta que as informações disponíveis
no site do programa devem estar disponíveis em três idiomas: português, inglês e espanhol. Tal
exigência também se estende ao site da PROPG. Prof. Charles responde que está em contato com
a Assessoria de Relações Internacionais para realizar os devidos ajustes no site. 2. Profa. Lucia
Franco, Coordenadora do Programa de Ciência e Tecnologia Ambiental, informa que recebeu a
visita da profa. Liliana Naval, Coordenadora de Programas Profissionais da área de Ciências
Ambientais da Capes. Na ocasião, ela informou que a abrangência das produções científicas será
um ponto importante para a avaliação do programa. Além disso, ela também pergunta sobre um
e-mail da Capes, direcionado às Pró-Reitorias, que incentiva a fusão de programas. Prof. Charles
responde que é muito importante os coordenadores entrarem em contato com as coordenações de
área para tentarem trazer representantes da Capes, para pensar em estratégias e parcerias com
outras instituições. Quanto à fusão de programas, ele explica que o e-mail faz referência à
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portaria 256, de 23 de novembro de 2018. Segundo a Diretora de Avaliação da Capes, profa.
Sonia Bao, os programas que se fundirem terão a nota mais alta mantida na próxima avaliação
em 2021. 3. Prof. Edmarcio pergunta se há alguma previsão de restituição das bolsas dos
programas nota 4. Professor Charles responde que, segundo Zena Martins, Diretora de
Programas e Bolsas no País, há um protocolo de intenções da Capes para distribuir 1800 bolsas
aos programas nota 3 e 4 em áreas estratégicas ainda não definidas. Profa. Maria Teresa,
Coordenadora do Programa de Neurociência e Cognição, informa que profa. Adelaide FaljoniAlário, Coordenadora da área Interdisciplinar da Capes, foi convidada a visitar a UFABC nos
dias 20 e 21 de fevereiro de 2020. Comenta também que gostaria de continuar entregando as
prestações de contas de auxílios no campus de São Bernardo, já que atualmente essa
documentação está sendo recebida apenas em Santo André. Adicionalmente, relata que foram
realizadas algumas mudanças nas disciplinas obrigatórias do programa de Neurociência.
Conforme a nova configuração, o aluno poderá optar entre uma disciplina ou outra e para isso é
necessário realizar adequações no sistema SIGAA. Ela informa ainda que, analisando a portaria
81 da Capes, que define as atribuições de professor visitante, permanente e colaborador, a
coordenação do programa teve dificuldade de identificar as atividades do professor colaborador.
Profa. Janaina esclarece que um docente que possui muitos orientandos ou que contribui bastante
para o programa não pode ser considerado colaborador. Profa. Vanderli Prieto, Coordenadora do
programa de Engenharia de Produção, comenta que oito docentes do seu programa ministram
aulas na graduação em Engenharia de Gestão, e ela foi informada pela nova coordenadora do
curso que a carga didática da pós-graduação deve ser acrescida às 18h de aulas na graduação.
Prof. Charles ressalta que a resolução ConsEPE 232 estabelece a porcentagem de carga didática
considerada para a pós-graduação dentro do cálculo geral. Pauta. 1. Aprovação da ata da IX
reunião ordinária da CPG de 2019. 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 das Reuniões de 2020. O calendário é aprovado por unanimidade. 4.
Revisão dos Procedimentos para admissão de alunos especiais em disciplinas de pósgraduação. Prof. David Martins apresenta mudanças pontuais na resolução CPG nº32, de 22 de
março de 2018, e na portaria ProPg nº 03, de 12 de abril de 2018. A mais importante alteração
ocorre no número de vagas para alunos especiais, que sobe de 15 para 25 por quadrimestre. Após
discussões, as normas são aprovadas por unanimidade. 5. Profa. Maria Teresa apresenta as
alterações nas normas do programa de Neurociência e Cognição. Após considerações, prof.
Sergio Sasaki é escolhido para fazer a relatoria das normas na reunião do mês de fevereiro de
2020. 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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