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Ata da reunião da Comissão de Pós-Graduação (CPG), realizada às quatorze horas do dia treze
de dezembro 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, Professor João Paulo Gois, e dos seguintes
membros: Sérgio Daishi Sasaki, Marcella Pecora Milazzotto, David Correa Martins Júnior,
Janaína de Souza Garcia, Alfeu Joãozinho Sguarezi Filho, Ramon Vicente Garcia Fernadez, Luiz
Henrique Bonani do Nascimento, Carlos Eduardo Capovilla, Patrícia Fávero, Roberto Menezes
Serra, Silvia Helena F. Passarelli, José Antônio Souza, Vanessa Elias de Oliveira, Paulo Tadeu
da Silva, Gilberto Rodrigues, Fernando Heering Bartoloni, Ronaldo Cristiano Prati, Cibele
Biondo, Marcus Antônio Mendonça Marrocos, Fujiko Yoshimoto Miura, Anna Maria de Moura
Cavalcanti. Professor Marcelo Pires, representando o colegiado do MNPEF. Informes da PróReitoria de Pós-Graduação. 1. PrInt. Professor Charles informa que vinte e cinco
coordenadores detalharam os projetos no site da Capes. Lembra que o ruído na comunicação
com a Capes continua. É necessário aguardar a liberação da verba e dos cartões. Informa que no
início do ano o Comitê Gestor irá se reunir e também que no próximo sábado, dia 15 de
dezembro, ele e o Pró-Reitor Adjunto, Professor João Paulo Gois, viajarão para a Alemanha a
fim de visitar os gestores externos do programa. Os resultados serão compartilhados com a CPG.
Por fim, comenta que o site em inglês do Projeto já está disponível no endereço:
propg.ufabc.edu.br/capesprint. 2. I Colóquio da Pós-Graduação. O presidente fala sobre as
palestras e discussões realizadas no evento, informando que estão disponíveis no Canal da
UFABC no Youtube. 3. Avaliação de novos programas. Professor Charles informa que o
Doutorado em Filosofia foi negado, ressaltando a demora da Capes em se pronunciar sobre as
avaliações. Ainda estão aguardando parecer as propostas de doutorado em Engenharia e Gestão
da Inovação, doutorado em Engenharia Elétrica e mestrado profissional em Administração. 4.
Função Comissionada de Coordenador de Curso – FCC. O presidente informa que não há
previsão de liberação de novas FCCs para os coordenadores dos novos cursos, que estão sendo
aprovados pela Capes. 5. Resultado Seleção Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras –
GCUB. Três alunos foram selecionados pelo Grupo Coimbra e virão estudar na UFABC. Os
estudantes são da Venezuela, Estados Unidos da América e Equador, e ingressarão nos
programas de Computação, Biomédica e Física, respectivamente. Pauta. 1. Aprovação das atas
da X reunião ordinária da CPG de 2018. A ata é aprovada com duas abstenções. 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 Calendário CPG 2019. A servidora Tálita apresenta a proposta,
informando que, à semelhança do ocorrido em 2018, as reuniões serão mensais, sempre às
quintas-feiras, na medida do possível às segundas quintas-feiras de cada mês, no período da
tarde. A proposta é que a pauta continue sendo enviada com 07 dias de antecedência da reunião,
e o prazo limite para o envio de sugestões de pauta, pelos membros, permaneçam 14 dias antes
da sessão. Em votação, o calendário é aprovado por unanimidade. 4. Alteração das Normas do
Mestrado Profissional em Ensino de Física. Professor Marcelo Pires apresenta as alterações
solicitadas, que são muito pontuais. Trata-se de limitar o número de orientandos por docente,
uma vez que há alguns orientadores com muitos alunos. Esta medida possibilitará diversificar os
temas estudados. Professor Marcelo explica que o mestrado profissional possui muitos alunos
que são professores na rede pública de ensino e que há dificuldades para coordenar as datas de
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defesa. Nesse sentido, propõe a alteração de alguns itens da norma, para dar segurança aos
alunos quanto aos prazos de defesa. Algumas dúvidas são esclarecidas e sugestões de alterações
são acatadas pelo relator. Em votação, as alterações são aprovadas por unanimidade. 5. Proposta
de Reestruturação do Programa de Planejamento e Gestão do Território. Professor Charles
explica que, em virtude de um problema de saúde, o Professor Fernando Mattos não pôde
comparecer à CPG. Desta forma, a coordenadora do PGT, professora Silvia, irá relatar a matéria.
Professora Silvia propõe que seja analisada, hoje, a solicitação de alteração do projeto
pedagógico do programa, ficando as normas internas para a primeira sessão de 2019 da CPG. A
proposta é acatada pelos membros. Professora Silvia relembra os itens a serem alterados: linhas
de pesquisa, regime didático dos cursos e credenciamento e descredenciamento de disciplinas.
Como a matéria já havia sido amplamente discutida na sessão anterior, não são apontadas
dúvidas dos membros. Em votação, a proposta é aprovada por unanimidade. 6. Normas do
Programa de Relações Internacionais. Professora Silvia, relatora da matéria, explica a
dinâmica de trabalho em grupo, para análise das normas. O texto foi revisado pela Divisão
Acadêmica, foram sugeridas algumas alterações. Professora Silvia informa ter também realizado
alguns apontamentos e conversado com o professor Gilberto. De modo geral, diz não ter existido
divergências, apenas pontos a serem complementados. Os membros da CPG debatem,
especialmente, o parágrafo único do artigo 8º, que determina os aspectos que serão avaliados no
processo seletivo. A orientação da Comissão é que a norma fique o mais enxuta possível,
deixando questões mais específicas para o edital. O demandante acata as sugestões e, em
votação, as normas são aprovadas, por unanimidade. 7. Normas do Programa de Engenharia
de Produção. Professora Janaína lembra que as normas foram apresentadas na reunião de
novembro da CPG, tendo sido o texto encaminhado para a revisão da secretaria e relatora.
Informa que a área demandante acatou as sugestões de alteração da secretaria, resolvendo
eventuais discordâncias com o Regimento da Pós-Graduação stricto sensu. Após avaliar o
documento, enviou à área demandante com algumas sugestões de alteração de redação, para
deixar o texto mais claro, inserção de alguns prazos e procedimentos definidos pelo Regimento
da pós-graduação stricto sensu que não constavam na norma, complementação do parágrafo
segundo do artigo 8º, diferenciação no texto de coordenador e vice-coordenador da coordenação
do CoPG. Por fim, Professora Janaína comenta que todas as sugestões foram acatadas, de modo
que recomenda a aprovação do documento. Em votação, as normas são aprovadas por
unanimidade. 8. Proposta de Restruturação do Programa de Políticas Públicas. Professora
Vanessa apresenta a proposta de reestruturação do programa. Fala sobre a área de concentração e
corpo docente, oriundo de áreas de ciência política, administração pública e adjacentes, que
proporcionam aos ingressantes diversas opções em termos de áreas temáticas para estudo. Na
sequência, apresenta as três linhas de pesquisa: i) Análise e gestão de políticas públicas; ii)
Instituições, sociedade e governança democrática; iii) Políticas Públicas em perspectiva
internacional. Fala também sobre disciplinas obrigatórias e eletivas. A matéria voltará à pauta da
próxima sessão da CPG, para deliberações. O professor Sérgio Sasaki será o relator. 9.
Alteração das normas do Doutorado Acadêmico Industrial – DAI. Professor Ronaldo explica
que, devido à alteração no fluxo de celebração de convênios do DAI, que passará da Assessoria
de Cooperação Institucionais e Convênios – ACIC , para a PROPG, faz-se necessário adequar as
normas do programa. Os presentes fazem alguns questionamentos, que são esclarecidos.
Professora Silvia sugere alteração da redação do artigo 9º, que passa a ter a seguinte redação: “A
condução das tratativas para celebração do TCTC será feita pela Coordenação do DAI e pela
Assessoria do programa designada pela Pró-Reitoria.”. Em votação, a proposta de alteração é
2

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

aprovada por unanimidade. 10. Alteração das Normas do Programa de Economia. Professor
Ramon esclarece que as alterações não são estruturais, tratando-se apenas de duas alterações
pontuais e ajustes no texto. A proposta é retirar das normas os critérios para credenciamento,
recredenciamento e descredenciamento e normatizá-los por portarias específicas do curso. E
ajustar o número de créditos exigidos do corpo discente. Por se tratarem de questões bem
específicas que atendem as recomendações que a CPG vem realizando ao longo de suas sessões,
a alteração da norma do Programa de Economia é colocada em votação e aprovada por
unanimidade. Nada mais havendo a declarar, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual
eu, Juliana Dias de Almeida Martinez, 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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