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Ata da reunião extraordinária da Comissão de Pós-Graduação (CPG), realizada às quatorze horas
do dia vinte e quatro de maio 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 dos seguintes membros: David Correa Martins Júnior,
Humberto Yoshimura, Lúcia Gomes Coelho, Vitor Schincariol, Paris Yeros, Patrícia Teixeira
Leite Asano, Patrícia Aparecida da Ana, Luciana Pereira, Gustavo Muniz Dias, Luciana Zaterka,
Roberto Menezes Serra, Silvia Helena Passarelli, Luiz Roberto Nunes, Marcella Pecora
Milazzotto, Leandro Reverberi Tambosi, Fernando Heering Bartoloni, Luiz Henrique Bonani do
Nascimento, Ana Maria de Moura Cavalcanti, Fujiko Miura e Vinícius Saito. Pauta. 1. Escolha
dos novos representantes dos coordenadores dos programas no ConsEPE. O presidente
informa a necessidade de indicação de novos representantes dos coordenadores no Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão, em virtude da saída dos professores Paulo Sant’Ana e Erik Conte
das coordenações do Programa de Energia e Doutorado Acadêmico Industrial, respectivamente.
Após contato com alguns coordenadores, a Pró-Reitoria traz à CPG a indicação dos nomes das
professoras Janaína Garcia, como titular, e da professora Flávia Feitosa, como suplente, e
pergunta aos presentes se alguém gostaria de ser representante ou se tem algum comentário sobre
as indicações. Professora Silvia Passarelli fala sobre a vasta experiência da professora Flávia em
diversas universidades e entende que ela poderá contribuir muito como representante. Em
votação, os nomes das professoras são aprovados por unanimidade. 2. Proposta de doutorado
em Ciência e Tecnologia Ambiental. Professor David, relator da matéria, informa que a
proposta de doutorado acadêmico em Ciência e Tecnologia Ambiental é fruto do esforço e da
trajetória de docentes vinculados ao Mestrado na mesma área existente na UFABC desde
setembro de 2013. Dado o amadurecimento, a consistência e a seriedade do trabalho
desenvolvido no âmbito do mestrado, entende-se que se tem, de antemão, um argumento
bastante forte para corroborar a proposta de um curso novo de doutorado. Ressalta-se que não há
ursos de p s- radua ão existentes ou em elaboração na UFABC, com a mesma abordagem
proposta, embora haja importantes interfaces complementares, de modo que este APCN estimula
atuações interdisciplinares. Na sequência, professor David apresenta alguns pontos que merecem
reflexão e alterações, se for o caso. 1 – Informar se existem outros programas de doutorado
similares no Estado de São Paulo. 2 – Manter os prazos estabelecidos no regimento da pósgraduação para a integralização dos créditos com a respectiva aprovação da apresentação de
dissertação de mestrado (prazo máximo de 36 meses) e da apresentação da tese (prazo máximo
de 60 meses), ao invés de reduzir os prazos conforme sugerido (28 meses para o mestrado e 54
para o doutorado). 3 – Sugere alteração da redação do artigo 20 e seus incisos, enfatizando o
número total de créditos em disciplinas, visando deixar o texto mais claro. 4 – Questiona sobre a
necessidade de se estabelecer prazo mínimo para o exame de qualificação, uma vez que o
regimento da pós-graduação só traz prazo máximo. 5 – No parágrafo único do artigo 26, indaga
sobre o período de 60 dias para realização de um segundo exame de qualificação, por parte do
discente, em caso de reprovação no primeiro. Mais uma vez, o regimento da pós-graduação traz
um prazo maior, de 90 dias. 6 – A respeito do recredenciamento de docentes no programa, alerta
que cinco dos professores que estão no APCN não satisfazem os critérios de credenciamento
estabelecidos na proposta. Além disso, pergunta sobre a distinção realizada entre docentes
permanentes e colaboradores para a contabilização dos créditos aos professores. 7 – Sugere a
inclusão de uma tabela que sumarize as cinco obras mais relevantes de cada docente, no período
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de 2012 a 2017. Do mais, o relator sugeriu a revisão e padronização da bibliografia, bem como
da proposta no geral, pois há algumas correções a serem realizadas no texto. Finda a
apresentação do professor David, a Comissão discute os pontos levantados. Quanto ao item 1, a
coordenação irá acrescentar informações na proposta sobre cursos similares, pois também tem o
entendimento de ser algo positivo. Professora Lúcia explica que o curso foi bem avaliado quanto
aos prazos de titulação, de modo que os prazos discutidos no item 2 e 5 serão mantidos, ou seja,
inferiores aos do regimento. Após discussões e esclarecimentos, acordou-se também alterar a
redação do artigo 20, conforme sugerido no item 3. Quanto aos prazos mínimos para
qualificação, deliberou-se que figurarão como recomendação (item 4). A respeito do item 6,
sobre recredenciamento de docentes, professora Lúcia esclarece que o programa passa por um
período de transição, alguns professores, em início de carreira, possuem uma boa produção, mas
ainda não orientaram, mesmo assim foram mantidos. Da mesma forma, alguns com pouca
produção permaneceram, pois terão alunos defendendo dissertações ao longo dos próximos
meses. Professora Lúcia informa que acrescentará tabela com informações sobre a produção dos
docentes, conforme sugestão da relatoria no item 7 e concorda em realizar todas as adequações
para envio da proposta. Em votação, a proposta de doutorado de CTA é aprovada por
unanimidade. 3. Aprovação da ata da IV reunião ordinária da CPG de 2018. Professor
Fernando Bartoloni solicita, a pedido da professora Janaína, alteração na linha 88. Professora
Patrícia Leite também solicita ajuste no texto da linha 87. A ata é aprovada com as alterações
sugeridas e 03 abstenções. 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
Pr -Reitor de P s-Gradua ão

