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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 quatorze
de novembro de dois mil e dezenove, no Auditório da pós-graduação, no oitavo andar do Bloco B. A
reunião foi presidida pelo Pró-Reitor Adjunto de Pós-Graduação, Prof. João Paulo Gois, e contou
com a presença dos seguintes membros: Sergio Daishi Sasaki, David Martins Júnior, Humberto
Naoyuki Yoshimura, Lúcia Helena Gomes Coelho, Janaina de Souza Garcia, Arlene Martinez
Ricoldi, Ramon Garcia Fernandez, Paris Yeros, Patrícia Aparecida da Ana, Luiz Henrique Bonani,
Rômulo Gonçalves Lins, Vanderli Correia Prieto, Nathalie de Almeida Bressiani, Roberto Menezes
Serra, Cristian Coletti, Vanessa Elias de Oliveira, Paulo Tadeu da Silva, Fernando Bartoloni, Ricardo
Sawaya, Silvana Maria Zioni, David Morales, Joel David Melo Trujillo, Roney Duarte da Silva,
Informes da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. 1. Prof. João Paulo informa que a Capes
aprovou o curso de doutorado em Filosofia e parabeniza a coordenadora do programa. 2. Informa
que o prof. Charles esteve na Alemanha, pelo projeto Capes-PrInt, e recebeu convite da
Universidade de Bochum para participar da chamada do edital DAAD, que tem o objetivo de
estabelecer uma parceira para desenvolver ações de gestão de projetos, treinamentos e
internacionalização. A partir de 2021 a UFABC receberia a visita de pesquisadores e
colaboradores da Alemanha para realizarem treinamentos. No âmbito deste projeto, também
estaria previsto o estabelecimento do escritório de desenvolvimento de carreira da pósgraduação. 3. Prof. Charles foi eleito coordenador do Colégio de Pró-Reitores de Pesquisa, PósGraduação e Inovação das IFES – COPROPI/ANDIFES - seu mandato inicia em 01/01/2020. 3.
Calendário Capes 2020: Prazo final do Coleta Capes 2020: 09/04; Homologação pela PróReitoria: 14/04 a 17/04; Submissão de Propostas de Novos Cursos (APCN): 22/04 a 21/05,
Análise do APCN até 30/06, mudança de área – 05/10 a 30/10. Em 2021 o envio dos dados do
Coleta/Capes deve ficar para o mês janeiro. Informes das Coordenações dos Programas. 1.
Profa. Janaína, Coordenadora do Programa de Química, relata que desde o início do ano os
alunos que recebem recursos financeiros da universidade devem comprovar seu uso por meio de
notas fiscais e recibos. A seu ver, os coordenadores dos programas deveriam ter sido avisados
desta mudança, pois há casos em que o discente precisa devolver o valor recebido por não
conseguir apresentar os comprovantes. Prof. João Paulo informa que irá verificar a situação e
informará mais detalhes aos coordenadores. A professora também relata um problema ocorrido
com uma banca de qualificação, em que mesmo não estando aprovada pela coordenação do
programa no sistema SIGAA, foi realizada com o auxílio da PROPG. Prof. João Paulo responde
que a questão abordada pela professora já foi resolvida internamente, tendo a ciência da
coordenação do programa. 2. Professor Roberto Serra, Coordenador do Programa de Física,
informa que estão ocorrendo dificuldades com o Centro de Ciências Naturais e Humanas para
alocação didática dos docentes, pois o centro criou uma tabela que calcula automaticamente os
percentuais de carga didática, conforme a norma vigente, e desconta automaticamente aqueles
com excesso de aula na graduação, prejudicando os docentes que ministram aulas na pósgraduação. Após discussões, prof. João Paulo informa que pretende marcar uma reunião com os
diretores dos três centros sobre alocação didática na pós-graduação. Pauta. 1. Aprovação da ata
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da VIII 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. Revisão das normas do programa de Ciência e Tecnologia/Química. Profa.
Janaína apresenta as alterações pontuais nas normas e, após discussões, a nova versão é aprovada
por unanimidade. 4. Revisão dos procedimentos para admissão de alunos especiais em
disciplinas de pós-graduação. Prof. João Paulo relata que, como havia uma demanda da
PROPG para limitar o ingresso de alunos especiais, foi definido o limite de até 15 vagas por
curso em cada quadrimestre. Como também ficou acordado que após três quadrimestres os
resultados seriam analisados pela CPG, ele apresenta a porcentagem de alunos especiais de cada
curso. Os membros analisam os dados e concluem que a proposta mais adequada seria a de
aumentar o limite para 25 vagas especiais em cada quadrimestre. Prof. David Martins é indicado
para relatar a proposta na reunião do mês de dezembro. 5. Recurso contra o desligamento do
discente Douglas Nier Oliveira Pires, do mestrado em Políticas Públicas. A Coordenadora do
Programa, profa. Vanessa Elias, informa que o aluno ultrapassou o prazo de defesa da
dissertação por problemas de saúde, mas informa que ele já se recuperou e ele está apto a
defender no mês de dezembro. Após discussões, os membros acatam o recurso do discente, que
poderá realizar a defesa da dissertação até o dia 20 de dezembro de 2019. Nada mais havendo a
declarar, Professor João Paulo 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.

TÁLITA ROBERTA D’ARRUDA
Secretária Executiva

JOAO PAULO GOIS
Presidente
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