MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Comissão de Pós-Graduação

ATA Nº 02/2021/CPG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Ata da reunião da Comissão de Pós-Graduação (CPG), realizada às quatorze horas do dia quatro de
março de dois mil e vinte e um, por meio de plataforma digital. A reunião foi presidida pelo Pró-Reitor
de Pós-Graduação, prof. Charles Morphy D. Santos, e contou com a presença do Pró-Reitor Adjunto
de Pós-Graduação, prof. João Paulo Gois, e dos membros da CPG: Aline de Oliveira Neves; Arlene
Ricoldi; Carla Negri Lintzmayer; Carlos Eduardo Ribeiro; Célio Adrega Moura; Danusa Munford;
Diego Paolo Ferruzzo; Elizabeth Teodorov; Edmarcio Belati; Fernando Bartoloni; Gilberto Rodrigues;
Gustavo Muniz Dias; Janaina Garcia; Leandro Tambosi; Michela Bordignon; Marcos Avila; Marcus
Mendonça; Patrícia Teixeira Leite; Ramon Fernandez; Ricardo Gaspar; Rodrigo Cabral; Romulo
Gonçalves Lins; Sandra Momm; Sergio Daishi Sasaki; Silvia Zilber; Sydney Ferreira Santos; Solange
Locatelli; e Vitor Schincariol. Representantes discentes: Guilherme Madeira; Marcel de Arruda e
Fernanda Ana da Silva. Representantes técnico-administrativos: Kleber Ferreira e Jussara Justi.
Informes da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. 1. Prof. Charles dá as boas-vindas às novas
coordenações do PPG em Ciência da Computação e do PPG em Biossistemas e aos novos
representantes discentes da comissão. 2. O doutorando Roger Borges, do PPG em Nanociências e
Materiais Avançados, foi selecionado pela Academia Brasileira de Ciências para participar do
evento “O Valor da Ciência”, que receberá dois ganhadores do Prêmio Nobel. 3. Foi solicitado à
Capes, por meio do Colégio de Pró-Reitores de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação - COPROPI,
a prorrogação da entrega do Coleta 2020. O pedido ainda está sob análise da Capes. 4. Prof.
Benedito Aguiar deixou a Presidência da Capes na última segunda-feira. Ainda não há indicação
do seu substituto. 5. Prof. Charles participou da última reunião do pleno na Andifes, em que foram
divulgadas algumas informações sobre orçamento: a) O orçamento federal ainda não foi aprovado
para este ano, invalidando qualquer discussão sobre novas bolsas. b) Sobre o pagamento de
auxílios, que depende da verba PROAP, também não há nenhuma definição. c) Foi realizada a
homologação dos bolsistas PDSE selecionados pelo programas, mas também não há garantia de
que as bolsas serão de fato implementadas até o mês de setembro. 6. Prof. Charles reforça a
necessidade do envio das versões finais das dissertações e teses para inserção no Sucupira, pois há
35 defesas ocorridas 2020, de diferentes cursos, que ainda não foram entregues. Informes das
Coordenações dos Programas. 1. Prof. Gustavo Muniz Dias, coordenador do PPG em Evolução
e Diversidade, informa que na última semana ocorreu a eleição da nova coordenação e a partir do
mês de maio a profa. Cibele Biondo assumirá a coordenação do programa. Prof. Charles agradece
prof. Gustavo pelo trabalho na coordenação. 2. Prof. Sergio Daishi Sasaki agradece a todos os
colegas que prestaram informações sobre a prova de proficiência em inglês na reunião passada e
informa que o NETEL prestou auxílio na elaboração da prova que será aplicada em breve.
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Comenta que ocorrerá o IV Workshop em Biossistemas entre os dias 4 e 8 de outubro de 2021. 3.
Prof. Carlos Eduardo Ribeiro, coordenador do Mestrado Profissional em Filosofia, informa que o
programa não receberá novos alunos em 2021, apenas no próximo ano. A revisão do regimento
PROF-FILO foi aprovada e em breve será apreciada por essa comissão. 4. Profa. Solange Locatelli,
coordenadora do PPG em Ensino e História das Ciências e da Matemática, solicita sua substituição
como representante do NETEL. Informes dos representantes discentes. 1. O discente Guilherme
Madeira agradece a recepção e faz algumas perguntas sobre o funcionamento da Comissão, como
seu regimento e possibilidade dos representantes terem acesso a um e-mail institucional. Pauta.
1. Ata da I reunião ordinária da CPG do ano de 2021. A ata é aprovada com 5 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 resolução que define critérios excepcionais para admissão de
alunos especiais nos cursos de pós-graduação stricto sensu da UFABC para o segundo
quadrimestre suplementar de 2021. Prof. Charles explica que o intuito da resolução é abrir
possibilidades de inscrição em disciplinas para candidatos que não possuem e-mail institucional,
uma vez que no ano passado, por conta das restrições das ferramentas para aulas online, foi
limitado o ingresso a quem já tivesse esse tipo de login, como alunos de graduação e servidores
técnico administrativos. Como no momento os docentes têm mais recursos para o ensino remoto
à sua disposição, o objetivo é flexibilizar as inscrições para um público mais diversificado. Após
discussões a respeito das formas de acesso ao sistema disponíveis aos alunos especiais, foram
realizados alguns ajustes pontuais na proposta de resolução, sendo aprovada com quatro
abstenções. 4. Proposta de Resolução que regulamenta o aceite de diploma e de histórico
escolar de Graduação obtidos no exterior para ingresso de discentes nos PPGs da UFABC.
Prof. Charles explica que essa resolução atualiza e torna mais simples o aceite de diplomas e
histórico de pós-graduação obtidos no exterior. Após discussões e ajustes pontuais, a resolução é
aprovada por unanimidade. 5. Solicitação de prorrogação de prazo de defesa de tese da discente
Andreia Boaro, do PPG em Ciência e Tecnologia/Química. Profa. Janaína Garcia, vicecoordenadora do programa, explica que a discente Andreia é bolsista FAPESP. No início da
pandemia ela realizava sua pesquisa nos Estados Unidos e foi obrigada a retornar ao Brasil. Devido
aos atrasos ocorridos por conta do cenário instável, ela solicita prorrogação do prazo da defesa
para mais dois meses, até o final do mês de julho, período em que encerra a vigência da bolsa
FAPESP. Profa. Janaína informa ainda que a coordenação é favorável ao pedido da discente. A
comissão aprova o pedido de prorrogação do prazo de defesa de doutorado até o final do mês de
julho, conforme solicitado. 6. Alteração das Normas do PPG em Ciência da Computação.
Profa. Carla Negri, coordenadora do programa, relata que o objetivo da revisão das normas é
apenas excluir o parágrafo único do artigo 19 a fim de dirimir qualquer ambiguidade referente à
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realização das disciplinas obrigatórias: “Em condições excepcionais e devidamente justificadas o
discente poderá solicitar à CoPG, com anuência do orientador, a substituição de uma das
disciplinas obrigatórias por outra (s) atividade (s) do programa com atribuição de créditos. Cabe
à CoPG analisar a pertinência da justificativa, emitindo parecer quanto à sua pertinência.” Como
se trata de uma supressão simples de artigo, a comissão aprova a alteração nas normas sem a
necessidade de relatoria. 7. Alteração das Normas do PPG em Biossistemas. Prof. Sergio Daishi
Sasaki, coordenador do programa, faz uma breve explicação sobre as alterações nas normas. Profa.
Carla Negri é designada pela comissão para a apresentar a relatoria das normas na próxima reunião,
prevista para ocorrer no dia 27 de maio de 2021. Não havendo nada mais a declarar, prof. 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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