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ATA DA 385a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  DA CPG-Q 1 
REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2011 2 

 3 

No dia 21 de março de 2011, às 16:30, devidamente convocados, reuniram-se os 4 
membros da Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Química da UFSCar 5 
Prof. Dr. Luiz Carlos Gomide Freitas, Coordenador do PPGQ, Prof. Dr. Alzir Azevedo 6 
Batista, Vice-coordenador do PPGQ, Profs. Drs. Edson Roberto Leite, Pedro Sergio 7 
Fadini, Marcelo Nalin e Edson Rodrigues Filho, representantes docentes das áreas de 8 
Físico-Química, Química Analítica, Química Inorgânica e Química Orgânica, 9 
respectivamente, e Srta. Roberta Guimarães Corrêa, representante discente da área de 10 
Química. Secretariando a reunião a Srta. Cristina Aparecida Motta. A reunião teve 11 
início com o assunto da ORDEM DO DIA: relatos da reunião em Brasília da 12 
CAPES, de orientações sobre normas e procedimentos para utilização do convênio 13 
PROEX: a CAPES realizou nos dias 16 e 17 de março a 3ª Reunião de Coordenadores 14 
do PROEX (Programa de Excelência Acadêmica), destinada a programas de pós-15 
graduação que fazem parte deste convênio por ter atingido as maiores notas (6 ou 7) 16 
nas duas últimas avaliações trienais. Foram convocados coordenadores de 220 17 
programas de pós-graduação, que recebem recursos para bolsas e custeio em um valor 18 
superior aos demais programas da CAPES. Com isso, o PROEX pretende manter o 19 
padrão de qualidade dos chamados cursos de excelência, atendendo adequadamente 20 
suas necessidades e especificidades. O objetivo da reunião é melhorar a eficiência do 21 
relacionamento entre os coordenadores e a Diretoria de Programas e Bolsas no País 22 
(DPB), além de orientá-los sobre gestão de recursos públicos, acompanhamento de 23 
bolsistas, prestação de contas, cadastro de discentes, entre outros assuntos. O 24 
investimento total em bolsa e custeio do Programa é na ordem de R$ 142.000.000,00. 25 
Do total de investimentos, aproximadamente R$ 83.000.000,00 são em bolsas e R$ 26 
49.000.000,00 em custeio. Os programas recebem a parte aproximadamente R$ 27 
7.000.000,00 em apoio de capital para que possam manter atualizados os equipamentos 28 
de rotina, tendo ainda como outra possibilidade recursos do programa Pró-29 
Equipamentos, que podem ser pleiteados quando da divulgação do edital. O aumento 30 
de recursos destinado aos programas será analisado caso a caso. Outros assuntos 31 
abordados na reunião foram a abertura do prazo para o Coleta, investimentos no Portal 32 
de Periódicos, os programas para envio de projetos de Mestrado e Doutorado 33 
Interinstitucional, a intenção de duplicar o número de bolsas no exterior oferecidas 34 
pela CAPES e a previsão de mudanças nas normas para pleitear bolsas sanduíche, no 35 
sentido de simplificação de burocracias. A diretoria da CAPES pretende que a próxima 36 
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Avaliação Trienal seja ainda mais exigente. Outra questão enfatizada pela diretoria da 37 
CAPES foi a missão de formar recursos humanos. Destacou a necessidade de formar 38 
mais doutores, pois atualmente a proporção de bolsas de mestrado e doutorado é de um 39 
para um. E são os cursos 6 e 7 quem devem começar. O PPGQ está atualmente 40 
administrando 43 bolsas de Mestrado (21 CNPq, 18 CAPES, 1 REUNI e 3 cotas ‘Para 41 
Todos’/CAPES) e 84 de Doutorado (48 CNPq, 32 CAPES e 4 cotas ‘Para 42 
Todos’/CAPES). Atualmente só dos recursos PROEX estão investidos 72% do 43 
montante em bolsas. Em 2010 o Programa recebeu um montante para custeio maior do 44 
que nos anos anteriores. Os recursos de 2011 ainda não foram repassados e o PPGQ 45 
está preparando a prestação de contas de 2010. Por norma do PROEX (Atribuição de 46 
Recursos – Art. 13, parágrafo único), o Programa deve investir no mínimo 50% do 47 
montante em bolsas. Não há informações sobre aumento no valor das bolsas. Pouco 48 
mais de R$ 66.000,00 estão destinados em recursos de capital (permanente) e algumas 49 
previsões de aquisição de equipamentos já foram feitas (cerca de R$ 20.000,00). Como 50 
o Departamento de Química provavelmente não terá prioridade no próximo edital que 51 
for lançado do Programa Pró-Equipamentos, deverá discutir em que tipo de 52 
equipamentos deseja investir o montante. A CPG pretende fazer uma programação dos 53 
gastos para estabelecer critérios e não fazer análises caso a caso. Deve levar em 54 
consideração também a recomendação da CAPES em formar mais doutores do que 55 
mestres. A idéia é transformar as bolsas de mestrado em doutorado: a cada duas bolsas 56 
de mestrado liberadas para uma de doutorado; incentivar a passagem direta do aluno de 57 
mestrado para o doutorado sem defesa de dissertação e o doutorado direto; modificar 58 
alguns critérios do exame de seleção. Outros: homologação da tese de Mario 59 
Henrique Gonzalez: homologada. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada 60 
às 17:55. 61 

 62 
 63 
Prof. Dr. Luiz Carlos Gomide Freitas    _______________________ 64 

Prof. Dr. Alzir Azevedo Batista     _______________________ 65 

Prof. Dr. Edson Roberto Leite     _______________________ 66 

Prof. Dr. Pedro Sergio Fadini     _______________________ 67 

Prof. Dr. Marcelo Nalin      _______________________ 68 
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Prof. Dr. Edson Rodrigues Filho    _______________________ 69 

Srta. Roberta Guimarães Corrêa    70 

 _______________________ 71 


