
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO SETORIAL DE 1 

PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA, REALIZADA NO DIA ONZE DE ABRIL DE 2 

2017, ÀS NOVE HORAS, NO ANFITEATRO DAS PRÓ-REITORIAS DA 3 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA. Aos onze dias do mês de abril de 4 

dois mil e dezessete, às nove horas, no Anfiteatro das Pró-Reitorias da Universidade 5 

Federal de Juiz Fora, reuniu-se o Conselho Setorial de Pós-Graduação e Pesquisa 6 

(CSPP), regimentalmente convocado, sob a Presidência da Senhora Prof.ª Dr.ª Mônica 7 

Ribeiro de Oliveira, Pró-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa e com a presença dos 8 

seguintes Conselheiros:  9 

Prof.ª Flavia Cavalieri Machado, Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 10 

em Química; Prof. Fernando Antônio Basile Colugnati, Coordenador do 11 

Programa de Pós-graduação em Saúde; Prof. Luiz Antônio Sodré Costa, 12 

Representante do Comitê Assessor ao CSPP, Área Ciências Exatas; Prof. Luís 13 

Fernando Crocco Afonso, Coordenador do Mestrado Profissional em Rede em 14 

Matemática – PROFMAT; Prof. Luís Alberto Rocha Melo, Coordenador do 15 

Programa de Pós-graduação em Artes, Cultura e Linguagens; Prof. Ronaldo 16 

Vielmi Fortes, Vice-Coordenador do Programa de Pós-graduação em Serviço 17 

Social; Prof. Marco Antônio Escher, Coordenador do Mestrado Profissional em 18 

Educação Matemática; Prof. Frederico Pittella Silva, representando o Comitê 19 

Assessor ao CSPP, Área Ciências da Saúde; Prof.ª Cristina Arreguy-Sena, 20 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem; Prof.ª Neusa 21 

Salim Miranda, Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Rede 22 

PROFLETRAS; Prof. Grigori Chapiro, Coordenador do Programa de Pós-23 

graduação em Matemática; Prof. Paulo Henrique Dias Menezes, Coordenador do 24 

Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física; Prof.ª Ana Rosa Costa 25 

Picanço Moreira, Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação; 26 

Prof. Luiz Fernando Matos Rocha, Coordenador do Programa de Pós-Graduação 27 

em Linguística; Prof. Daniel Godoy Martinez, Vice-Coordenador do Programa 28 

de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação e Desempenho Físico-Funcional; 29 

Prof. Mateus Camaroti Laterza, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em 30 

Saúde e Vice Coordenador do Programa de Pós-graduação em Educação Física; 31 

Prof. Saulo Marçal de Souza, representando o Comitê Assessor ao CSPP, Área 32 

Ciências Biológicas; Prof. Francisco Ricardo dos Reis Justi, Coordenador do 33 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia; Prof. Paulo Afonso de Araújo, 34 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Filosofia; Prof. Nathan 35 



Oliveira Barros, Vice-Coordenador do Programa de Pós-graduação em Ecologia; 36 

Prof. Artur Andriolo, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências 37 

Biológicas (Zoologia) – Comportamento e Biologia Animal; Prof.ª  Cássia de 38 

Castro Martins Ferreira, Programa de Pós-graduação em Geografia; Prof. 39 

Claúdio Galuppo Diniz, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em 40 

Ciências Biológicas – Imunologia/Genética e Biotecnologia; Prof. Pedro 41 

Kopschitz Xavier Bastos, Vice-Coordenador do Programa de Pós-Graduação em 42 

Engenharia Civil; Prof.ª Iluska Maria da Silva Coutinho, Representante do 43 

Comitê Assessor, Área Ciências Sociais Aplicadas; Prof.ª Eliane Medeiros 44 

Borges, Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Gestão e Avaliação da 45 

Educação Pública; Prof. Alexandre Graça Faria, Coordenador do Programa de 46 

Pós-graduação em Letras (Estudos Literários); Prof. Ricardo da Silva Freguglia, 47 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Economia; Prof.ª Rogéria 48 

Campos de Almeida Dutra, Coordenadora do Programa de Pós-graduação em 49 

Ciências Sociais; Prof. Klaus Chaves Alberto, Coordenador do Programa de 50 

Pós-graduação em Ambiente Construído. 51 

Saudando os conselheiros, a Presidente agradeceu a presença de todos e iniciou a pauta 52 

do dia. I – Aprovação da ata da reunião do CSPP realizada no dia dezessete de 53 

março de 2017: A Pró-reitora colocou sob apreciação da plenária a ata da reunião do 54 

Conselho Setorial de Pós-graduação e Pesquisa (CSPP) realizada no dia dezessete de 55 

março de dois mil e dezessete, solicitando aos conselheiros considerações acerca do 56 

documento. Dessa forma, não havendo considerações, a Presidente colocou a ata sob 57 

votação ocorrendo a aprovação por unanimidade. II – Comunicações: A Pró-reitora 58 

iniciou as comunicações relatando acerca do Programa Mais Ciência Mais 59 

Desenvolvimento, desenvolvido pela CAPES, pelo qual fluirão todas as ações de 60 

desenvolvimento e internacionalização para as instituições de educação superior e seus 61 

cursos de pós-graduação stricto sensu, como o custeio de bolsas, missões e apoio à ida a 62 

congressos. Dessa forma, destacou que no próximo ano a UFJF também estará 63 

englobada neste processo, portanto, justificou a necessidade de realização de um 64 

levantamento do perfil da Instituição, objetivando apresentação à CAPES para adesão 65 

ao Programa. Para tanto, reiterou que a apresentação da Universidade se dará por meio 66 

de um questionário, o qual já foi apresentado em reunião anterior, e informou que vem 67 

contando com a ajuda da Diretorias de Relações Internacionais e de Inovação da UFJF 68 

com intuito de apresentar a melhor imagem possível da Instituição. Por fim, afirmou que 69 

também conta com o apoio pleno dos coordenadores de cursos de pós-graduação para 70 



que a êxito seja total no que se refere à adesão o Programa. Em continuidade aos 71 

informes, relatou que está prevista para o dia vinte e quatro do corrente mês a realização 72 

da Marcha Internacional pela Ciência, promovida pelos Estados Unidos da América e 73 

por alguns países da Europa, visando a conscientização e mobilização quanto a 74 

diminuição de recursos para o custeio dos procedimentos de pesquisa, culminando na 75 

redução destes, e também acerca da partidarização desses processos. Como ação 76 

institucional, informou que UFJF elaborou uma carta institucional como forma de 77 

participação no movimento, a qual será disponibilizada a partir de doze de abril, 78 

eletronicamente, para assinatura da comunidade acadêmica. Em seguida, realizou a 79 

leitura do documento para a plenária e abriu para discussões, ocorrendo a aprovação do 80 

texto mediante pequenos ajustes propostos pelos conselheiros. Dessa forma, atestou que 81 

encaminhará a carta para a Sociedade Brasileira de Pesquisa Científica, para o 82 

Congresso Nacional e para o Conselho Superior da UFJF.   III – Ordem do Dia: 1. 83 

Informe sobre as homologações de defesas de mestrado e doutorado: Neste item da 84 

pauta, a Presidente apresentou aos conselheiros, apenas como informe, a listagem de 85 

homologações de defesas de dissertações de mestrado e teses de doutorado realizadas 86 

pela PROPP no período entre a última reunião deste Conselho e este encontro. Destacou 87 

que totalizaram cinquenta e nove homologações de defesas. No mesmo contexto, 88 

informou sobre a retirada do discente Rodrigo Coura Dias, em vista de jubilação 89 

ocorrida no PPG Física, em vista de descumprimento regimental, sendo necessário o 90 

reingresso para correção da situação. 2. Apreciação de Projetos de Pesquisa - 91 

PROPP: A Pró-reitora pediu à plenária apreciação acerca dos seguintes Projetos de 92 

Pesquisa da PROPP: “Avaliação do potencial de inibição de bactérias cariogênicas em 93 

humanos por micro-organismos obtidos da cavidade oral de cães”, sob a coordenação do 94 

Prof. Fábio Alexandro Pierre, e “Desenvolvimento e validação de um protocolo de um 95 

exercício específico para simulação metabólica e mecânica do futebol”, sob a 96 

coordenação do Prof. Cristiano Diniz da Silva. Dessa forma, destacou a adequação dos 97 

projetos por meio de aval e encaminhamento da Coordenação de Pesquisa da PROPP. 98 

Em seguida, colocou os projetos sob votação ocorrendo a aprovação por unanimidade.  99 

3. Indicação de representantes CSPP para a Câmara de Pós-graduação – Áreas das 100 

Engenharias e para o Conselho de Extensão da UFJF: A Presidente pediu aos 101 

conselheiros indicação de representantes deste Conselho para a composição da Área de 102 

Engenharias da Câmara de Pós-graduação, em vista do término do mandato de 103 

coordenação do Prof. André Marcato, e para o Conselho de Extensão da Instituição, em 104 

virtude de sua reativação recente. Dessa forma, iniciou o processo com a indicação do 105 



representante para a Câmara de Pós-graduação. Assim, após discussões a plenária 106 

deliberou pela manutenção da representação pela coordenação do PPG em Engenharia 107 

Elétrica. Em resposta, o representante do Programa solicitou à Presidente consulta 108 

prévia ao Coordenador do PPG, Prof. Alexandre Cury, e consulta aos demais 109 

interessados da Área para confirmar o nome na próxima reunião deste Conselho, o que 110 

foi acatado pela Presidência. Avançando, a Pró-reitora passou a apreciação de um 111 

representante para o Conselho de Extensão, destacando a importância desta 112 

representação, por se tratar de um Conselho deliberativo, no qual serão tratadas políticas 113 

institucionais relativas a programas e processos de extensão. Também justificou que 114 

esta indicação foi acrescida na pauta em vista da urgência e do recebimento do pedido 115 

somente no dia anterior. Dessa forma, abriu para indicações, chegando à homologação 116 

do nome da Prof.ª Ana Rosa Costa Moreira após discussão e aceite da plenária.  4. 117 

Análise do parecer acerca da solicitação de recursos ao processo seletivo 2017 do 118 

PPG direito e Inovação da UFJF: A Presidente relatou à plenária que recebeu 119 

solicitação formal de recurso interposto mediante o processo seletivos do corrente ano 120 

do PPG Direito e Inovação, pertinente a questionamento do prazo de quarente e oito 121 

horas para revisões deliberado no edital. Dessa forma, informou que o processo foi 122 

encaminhado à Prof.ª Iluska Coutinho para análise e confecção de parecer referente em 123 

tela, passando a palavra à relatora. Assim, a Professora realizou a leitura do parecer de 124 

sua autoria, destacando que se tratava de pedido de alteração de nota dentro do prazo 125 

recursal de quarenta e oito horas, mediante a anulação da banca examinadora em vista 126 

da composição por membros que foram coautores em trabalhos com outros candidatos 127 

aprovados no processo seletivo.  Dessa forma, reconheceu o pleito mas apresentou voto 128 

em consonância com o colegiado do Programa, favorável ao indeferimento. Por fim, 129 

explicou a questão relativa ao prazo recursal, caracterizado em dois dias, os quais não 130 

necessitam ser úteis, pois o edital aponta apenas quarenta e oito horas. Diante do 131 

exposto, a Presidente abriu para discussões, ocorrendo, após reconhecimento da 132 

necessidade de aplicação maior rigor e detalhamento na confecção dos editais por parte 133 

dos PPGs, a aprovação do parecer da relatora, indeferindo o recurso interposto.  5. 134 

Apreciação de Regimentos/Resoluções: Regimento da Editora da UFJF; Resolução 135 

sobre acúmulo de bolsas de Iniciação Científica (atualização): Neste momento a 136 

Pró-reitora lembrou à plenária que a apreciação destes regimentos já constitui pauta em 137 

curso no CSPP. Assim, iniciou pela apreciação do Regimento da Editora, recordando 138 

que a apreciação desta proposta de resolução foi encaminhada, no último encontro desta 139 

plenária, para ajustes, uma vez que o parecer do Prof. Fernando Perlato foi aprovado 140 



naquele encontro, restando a indicação de implementação de algumas orientações 141 

acordadas pelo Conselho. Dessa forma, apresentou a proposta de regimento 142 

devidamente alterada com as proposições do Conselho, colocou sob discussão, e não 143 

havendo considerações, solicitou votação ocorrendo a aprovação por unanimidade. 144 

Avançando, passou à apreciação da proposta de resolução sobre o acúmulo de bolsas de 145 

iniciação científica, destacando que esta pauta vem em discussão desde de fevereiro do 146 

corrente ano, tratando de implementação de possibilidade de acúmulo de bolsas de pós-147 

graduação e de pesquisa por parte das Pró-reitorias de Graduação e Extensão, 148 

atrapalhando o fluxo de formação dos alunos, principalmente no curso de graduação em 149 

Medicina. Assim, destacou que nas apreciações deste Conselho foram verificadas a 150 

necessidade de ajustes, sendo retirada a proposta para estes. Avançando, explicou que 151 

foi construída, praticamente, uma nova proposta por meio desses ajustes, contudo, sendo 152 

verificado que a colocação em prática desta proposta geraria uma série de barreiras 153 

funcionais, uma vez que havia o conflito eminente com a resolução das bolsas 154 

PROVOQUE. Neste contexto, justificou que a PROPP desmembrou a resolução visando 155 

o tratamento de duas modalidades específicas de bolsas pelo texto normativo. Em 156 

seguida, apresentou o novo formato aos conselheiros, passando à apreciação dos artigos, 157 

analisando cada um deles individualmente com discussão e ajustes em caso de 158 

verificação de necessidade pela plenária. Neste fluxo, os trabalhos avançaram até o 159 

artigo décimo segundo da proposta de resolução, quando sem mais quórum para 160 

continuidade, a Presidente encerrou a apreciação para retomada no próximo encontro 161 

deste Conselho.  IV – Assuntos Gerais: Neste momento, a Presidente comunicou a 162 

plenária que a Prof.ª Flávia Cavalieri Machado, Coordenadora do PPG Química, foi 163 

indicada para a Câmara de Assessoramento da FAPEMIG, na Área de Ciências Exatas e 164 

Materiais, parabenizando-a pela indicação. No momento seguinte, a Prof.ª Neusa Salim 165 

solicitou à Presidência que levasse a Administração Superior a análise sobre a 166 

possibilidade de inclusão dos mestrados profissionais da Instituição na concessão de 167 

bolsas para discentes da Universidade, em vista do corte orçamentário da CAPES 168 

referente à essas concessões. Em resposta, a Pró-reitora afirmou que levará o pleito ao 169 

Gabinete do Reitor. Neste contexto, a Presidência foi questionada pela plenária acerca 170 

da implicação demais cortes orçamentários neste ano com relação aos recursos do APG 171 

e do PROAP. Respondendo, a Presidente relatou que para o corrente ano não acredita 172 

em modificações profundas no orçamento. Porém, pediu aos coordenadores que já 173 

comecem a contribuir em um processo de remodelação dos mecanismos de custeio da 174 

pós-graduação. Para tanto, justificou que a político de restrição orçamentária do 175 



Governo Federal e o crescimento constante da pós-graduação na Instituição obrigarão a 176 

Administração Superior a repensar seus mecanismos de apoio financeiro ao sistema de 177 

pós-educação. Portanto, frisou que toda contribuição neste sentido é bem-vinda desde já. 178 

Não havendo mais nada a tratar, a Presidente deu por encerrada a reunião agradecendo a 179 

presença de todos. Para constar, foi lavrada a presente ata, que transcrevo, dato e assino.  180 

 181 

Juiz de Fora, 11 de abril de 2017. 182 

 183 

 184 

Prof.ª Dr.ª Mônica Ribeiro de Oliveira 185 

Pró-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa /Presidente do CSPP 186 

 187 

 188 

Tonny Aparecido Vidal Barra de Souza  189 

Secretário do CSPP 190 

Aprovada na reunião do dia ___/___/___. 191 


