
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO SETORIAL DE 1 

PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA, REALIZADA NO DIA DEZESSEIS DE 2 

NOVEMBRO DE 2017, ÀS DEZ HORAS E TRINTA MINUTOS, NO 3 

ANFITEATRO DAS PRÓ-REITORIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 4 

JUIZ DE FORA. 5 

Aos dezesseis dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às dez horas e trinta 6 

minutos, no Anfiteatro das Pró-reitorias da Universidade Federal de Juiz Fora, reuniu-se 7 

o Conselho Setorial de Pós-Graduação e Pesquisa (CSPP), regimentalmente convocado, 8 

sob a Presidência da Senhora Prof.ª Dr.ª Mônica Ribeiro de Oliveira, Pró-Reitora de 9 

Pós-Graduação e Pesquisa, contando com a presença dos seguintes Conselheiros: Prof. 10 

Artur Andriolo, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas 11 

(Comportamento Animal); Prof. Wilson Alviano Júnior, Vice-Coordenador do 12 

Programa de Pós-Graduação em Educação; Paulo Victor Cota de Oliveira Franco, 13 

Representante Técnico-Administrativo; Prof.ª Carla Malaguti, Coordenadora do 14 

Programa de Pós-graduação em Ciências da Reabilitação e Desempenho Físico-15 

Funcional; Prof. Mateus Camaroti Laterza, Coordenador do programa de Pós-graduação 16 

em Educação Física; Prof. Luís Alberto Rocha Melo, Coordenador do Programa de Pós-17 

Graduação em Artes, Cultura e Linguagens; Prof.ª Heloísa Pinna Bernardo, 18 

Coordenadora do Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede Nacional; 19 

Prof. Nathan Oliveira Barros, Vice-Coordenador do Programa de Pós-graduação em 20 

Ecologia; Prof. Luís Fernando Crocco Afonso, Coordenador do Mestrado Profissional 21 

em Rede em Matemática; Prof.ª Flávia Cavalieri Machado, Coordenadora do Programa 22 

de Pós-graduação em Química; Prof. Grigori Chapiro, Coordenador do Programa de 23 

Pós-graduação em Matemática; Prof. Rafael Alves Bonfim de Queiroz, Coordenador do 24 

Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional; Prof.ª Estela Márcia 25 

Saraiva Campos, Coordenadora do Mestrado Profissional em Saúde da Família; Prof. 26 

Thiago César Nascimento, Representante do Comitê Assessor ao CSPP, Área Ciências 27 

da Saúde; Prof. Fernando Perlatto Bom Jardim, Representante do Comitê Assessor ao 28 

CSPP, Área Ciências Humanas; Prof. Alexandre Abrahão Cury, Coordenador do 29 

Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil; Prof.ª Iluska Maria da Silva 30 

Coutinho, Representante do Comitê Assessor ao CSPP, Área Ciências Sociais 31 

Aplicadas; Prof.ª Gabriela Borges Martins Caravela, Coordenadora do Programa de Pós-32 

graduação em Comunicação; Prof.ª Fernanda Cláudia Alves Campos, Coordenadora do 33 

Programa de Pós-Graduação em Ciências da Computação; Prof. Ademar Alves da Silva 34 

Filho, Coordenador do Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas; Prof. 35 



Carlos Augusto Duque, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 36 

Elétrica; Prof. Fernando Antônio Basile Colugnati, Coordenador do Programa de Pós-37 

graduação em Saúde; Prof. Klaus Chaves Alberto, Coordenador do Programa de Pós-38 

graduação em Ambiente Construído; Prof. Bruno Ferreira Rizzuti, Vice-Coordenador do 39 

Mestrado Profissional em Ensino de Física; Prof.ª Thaís Fernandes Sampaio, 40 

Coordenadora do Mestrado Profissional em Letras; Prof.ª Claudia Maria Ribeiro 41 

Viscardi, Coordenadora do Programa de Pós-graduação em História; Prof. Roberto 42 

Marques Neto, Coordenador do Programa de Pós-graduação em Geografia; Prof. Pablo 43 

Zimmermann Coura, Coordenador do Programa de Pós-graduação em Física; Prof.ª 44 

Fátima Siqueira Caropreso, Programa de Pós-graduação em Psicologia; Prof. Jimmy 45 

Sudário Cabral, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião; 46 

Prof. Marco Antônio Escher, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em 47 

Educação Matemática; Prof. Danilo de Oliveira Sampaio, Coordenador do Programa de 48 

Pós-graduação em Administração; Prof. Vicente Riccio Neto, Coordenador do 49 

Programa de Pós-Graduação em Direito e Inovação; Prof.ª Priscila de Faria Pinto, Vice-50 

Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas; Prof. José 51 

Alberto Barroso Castañon, representando o Comitê Assessor ao CSPP, Área 52 

Engenharias e Ciências da Computação; Prof. Claúdio Galuppo Diniz, Coordenador do 53 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas (Imunologia e Doenças Infecto-54 

Parasitárias/Genética e Biotecnologia); Prof. Alexandre Graça Faria, Coordenador do 55 

Programa de Pós-graduação em Letras (Estudos Literários). A reunião contou ainda com 56 

a presença de um representante do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da 57 

Educação (CAED), Débora da Silva Vieira, e teve apresentadas as justificativas de 58 

ausência de: Prof.ª Maria Claudia Bonadio, Representante do Comitê Assessor ao 59 

CSPP, área Linguística, Letras e Artes; Prof. Antônio Márcio Resende do Carmo, 60 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Clínica Odontológica; prof. Luiz 61 

Antônio Sodré Costa, Representante do Comitê Assessor ao CSPP, Área Ciências 62 

Exatas; Prof. Ronaldo Vielmi Fortes, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em 63 

Serviço Social; Prof. Alfredo Chaoubah, Coordenador do Programa de Pós-Graduação 64 

em Saúde Coletiva; Prof.ª Vera Maria Peters, Diretora do Centro de Biologia da 65 

Reprodução. Após cumprimentar os conselheiros e agradecer a todos pela presença, a 66 

Presidente passou à pauta do dia. I – Aprovação da ata da reunião do CSPP 67 

realizada no dia dezessete de outubro de 2017: Em primeiro lugar, houve a 68 

apreciação da ata prevista para a reunião do dia. Ao ser perguntado aos presentes sobre 69 

quaisquer pedidos de esclarecimentos ou inclusão de itens, dois conselheiros solicitaram 70 



a palavra, a saber: o prof. Mateus Laterza, que pediu que fosse incluída, em sua fala 71 

sobre a criação de um Fórum da lato sensu, sua menção da necessidade de que o referido 72 

fórum tivesse assento no CSPP; e a prof.ª Iluska Coutinho, que solicitou a inclusão do 73 

título do projeto de pesquisa “Perfil empreendedor nas empresas juniores: construindo e 74 

validando um instrumento de pesquisa”, sob a coordenação da prof.ª Lívia Almada 75 

Neves, aprovado na reunião, não constando apenas na ata. Sem quaisquer outros 76 

pedidos de revisão, a ata foi aprovada pela plenária, havendo apenas quatro abstenções. 77 

II – Comunicações: A Presidente informou, em primeiro lugar, que a reunião já 78 

contava com uma representação dos Técnicos Administrativos em Educação da UFJF, o 79 

que vem ao encontro da necessidade de se organizar o Conselho segundo o que prevê a 80 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que prevê trinta por cento da 81 

representação em órgãos colegiados dividida entre funcionários técnico-administrativos 82 

e o corpo discente. Em seguida, informa a todos sobre a publicação, na última sexta-83 

feira, do edital do Programa Institucional de Internacionalização da CAPES, o CAPES-84 

PrInt, edital que ainda está sendo analisado pela PROPP a fim de que seja elaborado o 85 

plano de ação segundo o qual a UFJF participará do certame. A Presidente avaliou 86 

tratar-se de grande desafio, visto que apenas quarenta universidades seriam 87 

contempladas, além de ser uma empreitada de grande responsabilidade quanto à 88 

organização e gestão dos recursos internamente, pois o edital prevê o dispêndio de 89 

recursos para quatro anos; informou também que o próprio reitor estaria presente na 90 

próxima reunião a fim de que se demonstrasse o compromisso institucional com a 91 

necessidade de internacionalização, assunto que também seria objeto, na semana 92 

seguinte, da reunião de Fórum Nacional de Pró-reitores de Pesquisa e Pós-Graduação, e 93 

que, nesse mesmo momento da reunião, o fator internacionalização estava sendo 94 

discutido em reunião em Brasília na qual participava o Pró-reitor Adjunto de nossa 95 

instituição. A Presidente, descrevendo o processo em linhas gerais, observou que o nível 96 

exigido no edital subiu muito em relação a edições anteriores, mas que, em muitos 97 

quesitos relativos à internacionalização, a Diretoria de Relações Internacionais de nossa 98 

instituição já avançara bastante; expôs aos presentes tratar-se de um projeto de gestão e 99 

orçamentário, e que a solicitação não poderia ultrapassar a média dos anos de 2013, 100 

momento em que muito recurso fora aplicado nas IFEs, 2016 e 2017, momento de 101 

muitos cortes orçamentários. Nesse momento, a professora Cláudia Viscardi registrou 102 

sua indignação em relação ao silêncio do Fórum Nacional de Pró-reitores de Pesquisa e 103 

Pós-Graduação, que aceitou o pacote de medidas e termos do processo sem 104 

questionamentos. Dando prosseguimento às comunicações, a Presidente lembrou aos 105 



presentes de já estava no ar a nova chamada do Global July, e que esta edição pretendia 106 

atender também a Pós-graduação, na medida em que poderia incorporar disciplinas de 107 

mestrado e/doutorado na carta de disciplinas oferecidas que ocorre, em princípio, 108 

durante a segunda quinzena de julho e a primeira de agosto, oferecimento que 109 

contabiliza ponto enquanto oferta de disciplina em língua inglesa. Ainda referente à 110 

DRI, a Presidente solicitou aos presentes que ficassem atentos, quando da vinda de 111 

professores estrangeiros, para que isso se transformasse em uma possível convenção 112 

entre as instituições, financiando-se, por exemplo, a saída de um docente nosso em troca 113 

do acolhida de um professor estrangeiro; para tanto, basta solicitar a intervenção da DRI 114 

quando da vinda de docentes estrangeiros. Por fim, a Presidente apresentou aos 115 

presentes o novo site do Conselho (www.ufjf.br/cspp) – momento em que agradeceu 116 

publicamente o secretário Thalles Castro pelo empenho – contendo as deliberações do 117 

conselho dos anos de 2015, 2016 e 2017. III – Ordem do Dia: 1. Processo 118 

23071.013351/2017-07 – Criação do Curso de Especialização Multiprofissional em 119 

Saúde Mental - Modalidade Residência; 2. Processo 23071.014348/2014-50 – 120 

Reoferecimento do Curso de Especialização Multiprofissional em Saúde do Adulto 121 

com Ênfase nas Doenças Crônico-Degenerativas – Modalidade Residência; 3. 122 

Processo 23071.014438/2005-50 – Alteração da Carga Horária da Residência em 123 

Odontologia - Área de Concentração Cirurgia Buco-Maxilo-Facial; 4. Processo 124 

23071.015192/2016-96 – Reoferecimento do Curso de Especialização Integrada 125 

Multiprofissional em Atenção Hospitalar - Modalidade Residência: Sobre os itens 126 

citados, a Presidente informou serem processos já relatados na reunião de novembro, 127 

mas que, por falta de quórum, não foram colocados em votação. Não havendo quaisquer 128 

pedidos de esclarecimento, os quatro processos aprovados por unanimidade. 5. 129 

Aprovação das seguintes resoluções ad referendum: a. Resolução n.º 48/2017-130 

CSPP: Homologação ad referendum de Projeto de Pesquisa da Pró-Reitoria de 131 

Pós-Graduação e Pesquisa da UFJF (Anexo); b. Resolução n.º 49/2017-CSPP: 132 

Homologação ad referendum de Reoferecimento e de Criação de Cursos de Pós-133 

Graduação lato sensu, da UFJF (Anexo): Em relação aos dois itens apresentados, a 134 

Presidente afirmou tratar-se da homologação de duas resoluções aprovadas ad 135 

referendum, uma em relação a projeto de pesquisa sob a coordenação da prof.ª Maria 136 

Teresa Bustamante Teixeira, e outro referente a processos já relatados na reunião de 137 

novembro, mas que, novamente por falta de quórum, tiveram de ter suas resoluções 138 

emitidas. Não havendo pedidos de esclarecimentos, ambas as resoluções foram 139 

homologadas pelo Conselho por unanimidade. 6. Informe sobre as Homologações de 140 

http://www.ufjf.br/cspp


Defesas de Mestrado e Doutorado (anexo): A Presidente comunicou aos conselheiros 141 

o registro das defesas de mestrado e de doutorado realizadas desde a reunião do dia 142 

dezessete de outubro de 2017. Sem pedidos de esclarecimentos, as mesmas foram 143 

aprovadas por unanimidade. 7. Apreciação de Projetos de Pesquisa (anexo): Passando 144 

à pauta do dia, a Presidente apresentou aos conselheiros os projetos que, tendo sido 145 

aprovados pelos Comitês Assessores, deveriam ser homologados pelo CSPP, a saber: 146 

“Identidade da cidade de Juiz de Fora”, sob a coordenação da prof.ª Mariana Pereira 147 

Chaves Pimentel; “Educação Física e temas dissidentes: a produção do conhecimento 148 

em ginástica, dança e deficiência”, sob a coordenação do prof. Neil Franco Pereira de 149 

Almeida. Após perguntar aos presentes sobre a necessidade de esclarecimentos, os 150 

projetos foram aprovados por unanimidade. 8. Homologação das solicitações de 151 

enquadramento na carreira dos docentes aprovados no processo seletivo de 152 

Professor Visitante: A Presidente iniciou a exposição deste item esclarecendo que o 153 

processo de enquadramento, realizado pelo Comitê de Avaliação de Professores 154 

Visitantes (CAPV), levou em consideração as sugestões das bancas de cada PPG, mas 155 

as mesmas por vezes tiveram de ser adequadas aos critérios utilizados pelo comitê, 156 

considerando que o processo passaria ainda pelo crivo da CGU; após a homologação, a 157 

resolução entraria em cada um dos processos de seleção e a fase de contratação poderia 158 

ser iniciada. Após agradecer aos membros do CAPV por seu trabalho nesta fase de 159 

enquadramento funcional, passou-se à votação; o resultado do trabalho do comitê foi 160 

aprovado por unanimidade. Assim, antes de passar ao último item de pauta, a Presidente 161 

forneceu alguns detalhes técnicos referentes ao processo de contratação, solucionando 162 

algumas dúvidas suscitadas pelos presentes, explicando que: após a publicação no 163 

D.O.U., o candidato seria avisado, a PROGEPE entraria em contato com os candidatos 164 

brasileiros, apresentando-lhes a lista de documentos e exames necessários; haveria, para 165 

o estrangeiro, um checklist em inglês com a documentação necessária, além da emissão 166 

de uma carta-convite pela DRI, também comprometida a acompanhá-los nas diversas 167 

fases do processo de contratação; ainda para o estrangeiro, seu CPF deveria ser 168 

solicitado na embaixada e o PIS/PASEP à Caixa Econômica Federal, e os exames 169 

médicos necessários poderiam ser trazidos de seus países de origem. Enfim, o prof. 170 

Artur Andriolo, parabenizou a Presidente e o Pró-reitor Adjunto por todo empenho e 171 

esforço para que o processo fosse levado a cabo. 9. Lato sensu - considerações sobre a 172 

nova resolução da UFJF: Inicialmente, a Presidente informou que a minuta da 173 

resolução seria enviada aos diretores de unidade, estes que teriam cerca de quinze dias 174 

para analisa-la e propor alterações antes da reunião do CONSU de dezembro, a fim de a 175 



mesma pudesse ser discutida por um maior número de docentes visto tratar-se de uma 176 

resolução que proporá modificações profundas no regime da pós-graduação lato sensu. 177 

Desse modo, em linhas gerais, a Presidente apresentou o teor da minuta e as 178 

modificações que propõe: poderão ser ofertados cursos de especializações e também de 179 

formação continuada (cursos contando com carga horária entre vinte e oitenta horas), 180 

estes que poderiam ser organizados por diretorias e órgãos suplementares sem a 181 

necessidade de passar, como de praxe na criação de um curso, pelo sistema 182 

departamental; os projetos seriam intermediados pela FADEPE – à qual uma taxa de, no 183 

máximo, cinco por cento da arrecadação do curso seria destinada – e, em geral, teriam 184 

uma duração de cinco anos; a resolução prevê duas formas de ressarcimento à 185 

instituição: uma taxa de dez por cento repartida entre a administração superior e a 186 

unidade acadêmica correspondente, e outra, segundo um sistema de taxação que prevê 187 

quatro diferentes categorias variando de acordo com as despesas financiadas pelos 188 

recursos do programa – taxa que seria revertida ao fomento da pós-graduação lato sensu 189 

não paga e da strictu sensu, em uma clara política de captação e distribuição de recursos. 190 

Após essa primeira explanação do item, alguns questionamentos foram levantados pelos 191 

conselheiro, dentre os quais destacamos: o prof. Nathan Barros perguntou se existiria 192 

algum normativa em relação ao direcionamento dos gastos da verba recebida pelas 193 

unidades acadêmica, ao que a Presidente afirmou acreditar que não, pois tal ação seria 194 

decidida em conselho de unidade; a prof.ª Iluska Coutinho pediu maiores 195 

esclarecimentos sobre a taxa da FADEPE, ao que a Presidente respondeu de ter como 196 

teto o valor de cinco por cento sobre a arrecadação; o prof. Mateus Laterza expôs sua 197 

preocupação com o fato de, através da proposta apresentada, enxugar-se por demais a 198 

pós-graduação lato sensu a fim de redistribuir os recursos arrecadados a outros setores, 199 

visto que o inverso nunca aconteceu, tornando ainda mais exíguos os seus recursos das 200 

especializações que sobrevivem já com pouca verba, ao que a Presidente alegou tratar-se 201 

de uma política de redistribuição de recursos que atenderia, sobretudo, o princípio 202 

constitucional de oferecimento de ensino gratuito, que rege a instituição e que constitui 203 

sua função-fim, mas, de qualquer forma, a planilha de taxação será ajustada anualmente 204 

pelo CONSU a fim de se reavaliar o impacto sobre a lato sensu. IV – Assuntos Gerais: 205 

Não havendo mais nada a tratar, a Presidente deu por encerrada a reunião. Para constar, 206 

foi lavrada a presente ata que transcrevo, dato e assino.  207 

 208 

Juiz de Fora, 05 de dezembro de 2017. 209 
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 211 

 212 

Prof.ª Dr.ª Mônica Ribeiro de Oliveira 213 

Pró-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa / Presidente do CSPP 214 

 215 

 216 

 217 

Thalles do Nascimento Castro 218 

Secretário do CSPP 219 

Aprovada na reunião do dia ___/___/___. 220 


