
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO SETORIAL DE 1 

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

OUTUBRO DE 2017, ÀS NOVE HORAS, NO ANFITEATRO DO CENTRO DE 3 

CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA. 4 

Aos dezessete dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às nove horas, no 5 

Anfiteatro do Centro de Ciências da Universidade Federal de Juiz Fora, reuniu-se o 6 

Conselho Setorial de Pós-Graduação e Pesquisa (CSPP), regimentalmente convocado, 7 

sob a Presidência da Senhora Prof.ª Dr.ª Mônica Ribeiro de Oliveira, Pró-Reitora de 8 

Pós-Graduação e Pesquisa, e do Senhor Prof. Dr. Luís Paulo da Silva Barra, Pró-Reitor 9 

Adjunto de Pós-Graduação e Pesquisa, contando ainda com a presença dos seguintes 10 

Conselheiros: Prof. Nathan Oliveira Barros, Vice-Coordenador do Programa de Pós-11 

graduação em Ecologia; Prof.ª Ana Cláudia Peters Salgado, Coordenadora do Programa 12 

de Pós-graduação em Linguística; Prof. Paulo Henrique Dias Menezes, Coordenador do 13 

Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física; Prof. Akinori Cardozo Nagato, 14 

representando a Diretoria do Centro de Biologia da Reprodução; Prof. Alexandre 15 

Abrahão Cury, Coordenador do Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil; Prof. 16 

Rodrigo Luiz Fabri, representando o Comitê Assessor ao CSPP, área Ciências 17 

Biológicas; Prof.ª Priscila de Faria Pinto, Vice-Coordenadora do Programa de Pós-18 

graduação em Ciências Farmacêuticas; Prof.ª Maria Claudia Bonadio, Representante do 19 

Comitê Assessor ao CSPP, área Linguística, Letras e Artes; Prof.ª Iluska Maria da Silva 20 

Coutinho, Representante do Comitê Assessor ao CSPP, Área Ciências Sociais 21 

Aplicadas; Prof. Claúdio Galuppo Diniz, Coordenador do Programa de Pós-Graduação 22 

em Ciências Biológicas (Imunologia e Doenças Infecto-Parasitárias/Genética e 23 

Biotecnologia); Prof.ª Fernanda Cláudia Alves Campos, Coordenadora do Programa de 24 

Pós-Graduação em Ciências da Computação; Prof. Alfredo Chaoubah, Coordenador do 25 

Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva; Prof. Olímpio Hiroshi Miyagaki, Vice-26 

Coordenador do Programa de Pós-graduação em Educação Matemática; Prof. Thiago 27 

César Nascimento, Representante do Comitê Assessor ao CSPP, Área Ciências da 28 

Saúde; Prof. Luís Fernando Crocco Afonso, Coordenador do Mestrado Profissional em 29 

Rede em Matemática; Prof. Francis Ricardo dos Reis Justi, Coordenador do Programa 30 

de Pós-Graduação em Psicologia; Prof. Pablo Zimmermann Coura, Coordenador do 31 

Programa de Pós-graduação em Física; Prof. Danilo de Oliveira Sampaio, Coordenador 32 

do Programa de Pós-graduação em Administração; Prof.ª Renata de Oliveira Pereira, 33 

Representante do Comitê Assessor ao CSPP, Área Engenharias e Ciências da 34 

Computação; Prof. Fernando Antônio Basile Colugnati, Coordenador do Programa de 35 



Pós-graduação em Saúde; Prof.ª Clarissa Diniz Guedes, Vice-Coordenadora do 36 

Programa de Pós-Graduação em Direito e Inovação; Prof.ª Ana Rosa Picanço Moreira, 37 

Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Educação; Prof.ª Eliane Medeiros 38 

Borges, Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Gestão e Avaliação da 39 

Educação Pública; Prof.ª Flávia Cavalieri Machado, Coordenadora do Programa de Pós-40 

graduação em Química; Prof.ª Gabriela Borges Martins Caravela, Coordenadora do 41 

Programa de Pós-graduação em Comunicação; Prof. Alexandre Graça Faria, 42 

Coordenador do Programa de Pós-graduação em Letras (Estudos Literários); Prof. 43 

Virgílio de Carvalho dos Anjos, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em 44 

Ciência e Tecnologia do Leite e Derivados; Prof. Carlos Augusto Duque, Coordenador 45 

do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica; Prof. Jimmy Sudário Cabral, 46 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião; Prof. Ricardo da 47 

Silva Freguglia, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Economia; Prof. Artur 48 

Andriolo, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas 49 

(Comportamento Animal); Prof.ª Thaís Fernandes Sampaio, Coordenadora do Mestrado 50 

Profissional em Letras; Prof.ª Carla Malaguti, Coordenadora do Programa de Pós-51 

graduação em Ciências da Reabilitação e Desempenho Físico-Funcional; Prof. Mateus 52 

Camaroti Laterza, Coordenador do programa de Pós-graduação em Educação Física; 53 

Prof. Vicente Riccio Neto, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito e 54 

Inovação; Prof. Klaus Chaves Alberto, Coordenador do Programa de Pós-graduação em 55 

Ambiente Construído; Prof.ª Rogéria Campos de Almeida Dutra, Coordenadora do 56 

Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais; Prof.ª Heloísa Pinna Bernardo, 57 

Coordenadora do Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede Nacional; 58 

Prof. Antônio Márcio Resende do Carmo, Coordenador do Programa de Pós-Graduação 59 

em Clínica Odontológica; Prof. Ronaldo Vielmi Fortes, Coordenador do Programa de 60 

Pós-Graduação em Serviço Social; Prof. Marco Antônio Escher, Coordenador do 61 

Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática. Após cumprimentar os 62 

conselheiros e agradecer a todos pela presença, a Presidente passou à pauta do dia. I – 63 

Aprovação da ata da reunião do CSPP realizada no dia dezenove de setembro de 64 

2017: Em primeiro lugar, houve a apreciação da ata prevista para a reunião do dia e, 65 

após ser perguntado aos presentes sobre quaisquer pedidos de esclarecimentos ou 66 

inclusão de itens, a mesma foi aprovada pela plenária por unanimidade. II – 67 

Comunicações: A Presidente expôs aos presentes o andamento do processo seletivo 68 

para Professor Visitante, que ora estava em sua fase de avaliação pelo Comitê de 69 

Avaliação de Professores Visitantes (CAPV) das solicitações de pedidos de 70 



reconhecimento de renome e de revalidação de diploma estrangeiro, trabalho cujo 71 

resultado será apreciado e homologado na presente reunião. Assim, caminha-se para a 72 

fase final de um processo seletivo que ocorreu dentro da normalidade, fase de avaliação 73 

curricular pelas bancas de cada PPG e do posterior encaminhamento da homologação 74 

dos resultados em novembro. Em seguida, os conselheiros foram informados de que, até 75 

o momento, não houve, da parte da CAPES, nenhuma sinalização referente aos seus 76 

editais de internacionalização. Dando prosseguimento, a Presidente relatou a situação 77 

enfrentada pela PROPP em relação à eleição dos Comitês Assessores, esclarecendo 78 

haver, ao final do processo eleitoral, uma série considerável de empate entre candidatos, 79 

que foram, contudo, solucionados individualmente, pois que não há atualmente critérios 80 

de desempate previstos na resolução específica. Desse modo, a PROPP está bem 81 

próxima da divulgação do resultado final. O Pró-reitor Adjunto reafirmou também a 82 

necessidade, nesta eleição, de se aumentar o número de integrantes por conta da 83 

sobrecarga sofrida por algumas áreas, ao mesmo tempo em que, devido mesmo à 84 

resolução em questão, conservou-se parte do comitê – dois terços – e que, além disso, o 85 

processo contou com a colaboração dos chefes de departamento, aos quais foram 86 

encaminhadas listas de docente e suas áreas de atuação a fim de que aqueles pudessem 87 

acusar quaisquer tipos de inconsistências nas informações, estas que seriam utilizadas 88 

quando da eleição. Abordou-se também o andamento do XXIII Seminário de Iniciação 89 

Científica, que se encontrava em sua fase de avaliação remota pelos pesquisadores 90 

externos, como previsto em seu cronograma inicial. Nesta fase, os links enviados 91 

através do SIGA, além de fazerem parte da playlist da PROPP no youtube, foram 92 

alocados em uma plataforma específica de consulta elaborada pelo Coordenador de Pós-93 

graduação e Pesquisa, prof. Ciro de Barros, e seriam avaliados através de um formulário 94 

Google. A Presidente salientou que, esse novo formato contribuiu fortemente para a 95 

divulgação científica, pois, além dos avaliadores pertencerem a instituições de diversas 96 

partes do Brasil, a pesquisa estava disponível para consulta a um maior número de 97 

pessoas. Sobre a questão vale destacar, no entanto, a intervenção da prof.ª Renata de 98 

Oliveira Pereira, que expôs o fato de haver muitas reclamações de professores quanto ao 99 

fato de, nessa mudança de formato, excluir-se a possibilidade de indicação de 100 

colaboradores quando da inscrição do trabalho, ponto que, segundo à conselheira, 101 

deveria certamente ser revisto na próxima edição. Por fim, a Presidente tratou da 102 

questão da pós-graduação lato sensu, que poderá voltar a contar com cursos pagos. A 103 

instituição vive, assim, uma fase de elaboração e organização de suas resoluções sobre o 104 

assunto. Em princípio, haverá, por um lado, uma resolução de âmbito mais acadêmico, 105 



relativa à trajetória de um processo de criação de especialização, regulamentação de 106 

disciplinas, entre outros, e que seria apreciada pelo presente Conselho, e, por outro lado, 107 

uma resolução de cunho administrativo-financeiro, levada ao CONSU provavelmente na 108 

reunião do final do mês de outubro; prevê-se, assim, uma regulação da lato sensu paga 109 

para o início do próximo ano. A Presidente esclareceu que, quanto ao lado acadêmico, 110 

haveria poucas modificações, mas que o mesmo não pode ser dito do ponto de vista 111 

financeiro, que passará por muitas alterações. A essa altura, o prof. Mateus Laterza 112 

salientou o fato de o recurso gerado pelos cursos costumava ser fundamental para 113 

manter o funcionamento rotineiro dos cursos e questionou se está prevista a 114 

continuidade dessa possibilidade e quanto seria o percentual destinado à FADEPE, ao 115 

que a Presidente afirmou que continuaria sim sendo possível, mas não poderia informar 116 

exatamente o percentual devido à FADEPE. A Presidente, sobre esse tema, falou da 117 

intenção de se criar uma carta de cursos lato sensu da UFJF a fim de contribuir para a 118 

divulgação das especializações. III – Ordem do Dia: 1. Solicitação do PPG Letras 119 

Estudos Literários de revisão do processo de Professor Visitante: A Presidente 120 

retirou este ponto de pauta por se tratar de uma solicitação para a qual já fora encontrada 121 

solução. 2. Informe sobre as Homologações de Defesas de Mestrado e Doutorado 122 

(anexo): A Presidente comunicou aos conselheiros o registro das defesas de mestrado e 123 

de doutorado realizadas desde a reunião do dia nove de agosto de 2017, destacando o 124 

caráter formal e informativo deste item. Nesse item, o prof. Luís Crocco apontou uma 125 

inconsistência quanto ao programa descrito dos alunos Iracilda Aparecida Ramos 126 

Quellis e Marcelo Damasceno Marangon, pois foram registrados como pertencentes do 127 

PPG em Matemática, quando, na verdade, fazem parte do PPG em Matemática em Rede 128 

Nacional. 3. Apreciação de Projetos de Pesquisa (anexo): Passando à pauta do dia, a 129 

Presidente apresentou aos conselheiros os projetos que, tendo sido aprovados pelos 130 

Comitês Assessores, deveriam ser homologados pelo CSPP, a saber: “Aplicações não 131 

lineares definidas em espaços de Banach”, sob a coordenação da prof.ª Cristiane de 132 

Andrade Mendes; “Perfil empreendedor nas empresas juniores: construindo e validando 133 

um instrumento de pesquisa”, sob a coordenação da prof.ª Lívia Almada Neves; 134 

“Diagramas de Young Excitados em Grassmannianas Isotrópicas”, sob a coordenação 135 

do prof. Lonardo Rabelo; “Gráficos sobre domínios do espaço Hiperbólico”, sob a 136 

coordenação da prof.ª Sofia Carolina da Costa Melo. Após perguntar aos presentes sobre 137 

a necessidade de esclarecimentos, os projetos foram aprovados por unanimidade. 4. 138 

Homologação dos pedidos de “Renome” e “Revalidação de Diplomas” – 139 

Homologação da avaliação do Comitê de Avaliação de Professores Visitantes: 140 



Houve, nesse momento, uma inversão de pauta, para atender a necessidade do prof. 141 

Fernando Colugnati, e o presente ponto foi iniciado passando-se a palavra ao Pró-reitor 142 

Adjunto. Este inicia sua fala resumindo, em linhas gerais, o processo de avaliação do 143 

CAPV, o número de inscritos e o grande quantitativo de pedidos de renome devido, 144 

segundo o mesmo, ao fato de muitos candidatos, por não possuírem mais de cinco anos 145 

após o doutorado, solicitarem o renome; além disso, houve candidatos que pediram 146 

tanto o renome quanto o reconhecimento de diploma. Após sua fala inicial, passou à 147 

leitura da ata e apresentou o anexo com a lista nominal de deferimentos e 148 

indeferimentos. O prof. Fernando Colugnati apresentou aos presentes o fato de muitos 149 

PPGs enviarem pareceres, favoráveis ou não, calcados em uma avaliação da linha de 150 

pesquisa do candidato, avaliação que, no entanto, cabe à banca, e não ao CAPV, que 151 

deveria avaliar o diploma e sua pertinência, por exemplo, o que explica algumas 152 

divergências entre as decisões do Comitê e as recomendações dos PPGs. A Presidente 153 

explicou que a ata deveria ser homologada pelo Conselho e que uma cópia da mesma 154 

seria anexada ao processo de cada PPG, e que os mesmos retornariam aos seus 155 

departamentos originais para que fossem encaminhados e alimentados com as 156 

documentações futuras do processo seletivo. Após a resolução de algumas dúvidas mais 157 

técnicas relacionadas ao processo seletivo, o prof. Luís Crocco reafirmou a necessidade 158 

de, nos casos em que houve indeferimento do pedido de renome, mas que o candidato 159 

possua mais de cinco anos de doutorado, o processo seguir e ser avaliado pela banca do 160 

PPG, esta sim que aprovaria ou não o candidato. A prof.ª Eliane Borges pronunciou-se a 161 

respeito das especificidades dos programas profissionais, afirmando não se sentir 162 

contemplada, enquanto coordenadora, com a iniciativa do edital, visto que o candidato 163 

que, segundo a mesmo, melhor contribuiria para a internacionalização do programa, não 164 

obteve o reconhecimento de renome, ao que o prof. Fernando Colugnati afirmou não 165 

haver sido enviado documento suficiente para o reconhecimento solicitado. Não 166 

havendo mais dúvida, a ata e seu anexo foram aprovados pela grande maioria, havendo 167 

apenas uma abstenção. Por sugestão da prof.ª Fernanda Campos, aprovou-se também 168 

certa flexibilidade para alteração no resultado de casos específicos feitos 169 

posteriormente. 5. Submissão do APCN do Mestrado Profissional em Comunicação 170 

nas Organizações: A Presidente afirmou tratar-se de uma proposta muito discutidas por 171 

pareceristas e pela Câmara de Pós-Graduação, e que todas as sugestões foram 172 

incorporadas ao texto. Após a leitura do parecer pela Presidente, que destaca, sobretudo, 173 

a trajetória do processo, e não havendo quaisquer pedidos de esclarecimentos, a 174 

proposta foi aprovada por unanimidade. 6. Consulta sobre o critério de desempate na 175 



eleição do Comitê Assessor: O ponto, já explicado durante as comunicações iniciais, 176 

foi retirado de pauta por dizer respeito a uma questão solucionada de maneira individual 177 

junto aos departamentos e aos candidatos empatados. 7. Processo 23071.001285/2016-178 

33 – Revalidação de diploma estrangeiro: A Presidente solicitou à prof.ª Ana Rosa 179 

Picanço que fizesse a leitura do parecer elaborado por comissão instituída pelo PPG em 180 

Educação que, apesar das objeções relativas ao trabalho, recomendou a aprovação da 181 

revalidação. A Presidente destacou que se tratava do último processo de revalidação 182 

ainda parado na UFJF e que se pretende, para futuras demandas de revalidação, a 183 

adequação das resoluções vigentes e a entrada e utilização da Plataforma Carolina Bori, 184 

que trata especificamente de pedidos de revalidação. Não havendo mais pedidos de 185 

esclarecimento, o parecer favorável foi aprovado pela grande maioria, havendo sete 186 

abstenções. 8. Apreciação conjunta dos seguintes processos: Processo 187 

23071.013351/2017-07 – Criação do Curso de Especialização Multiprofissional em 188 

Saúde Mental – Modalidade Residência; Processo 23071.014348/2014-50 – 189 

Reoferecimento do Curso de Especialização Multiprofissional em Saúde do Adulto 190 

com Ênfase nas Doenças Crônico Degenerativas – Modalidade Residência; 191 

Processo 23071.014438/2005-50 – Alteração da Carga Horária da Residência em 192 

Odontologia – Área de Concentração Cirurgia Buco-Maxilo-Facial; e Processo 193 

23071.015192/2016-96 – Reoferecimento do Curso de Especialização Integrada 194 

Multiprofissional em Atenção Hospitalar – Modalidade Residência. A Presidente 195 

passou a palavra à prof.ª Maria Helena Braga, referência na área de residência em nossa 196 

instituição, afirmando antes, porém, que está sendo construído um Fórum de Residência 197 

e a resolução que regulamentará as residências desenvolvidas. Em sua intervenção, a 198 

prof.ª Maria Helena, após uma contextualização histórica relativa à criação de cursos de 199 

residência na UFJF, passou ao detalhamento do trâmite de seus processos de criação, 200 

afirmando não haver uma regulamentação específica para o programa, que não pode ser 201 

considerado nem mesmo uma especialização lato sensu convencional. Em seguida, a 202 

professora passa a um relato individualizado dos processos em questão, após o que a 203 

Presidente questiona a existência de pedidos de esclarecimento. Nesse momento, o prof. 204 

Antônio Márcio do Carmo considera que a UFJF não pode abrir mão dos cursos de 205 

residência e que, de fato, deveria se concentrar nas normas das residências que diferem 206 

de uma especialização lato sensu convencional; questiona, no entanto, a que 207 

departamento os programas estão ligados, ao que a prof.ª Maria Helena explica 208 

possuírem como unidade executora é o Hospital Universitário, funcionando, assim, 209 

como uma unidade acadêmica apenas neste sentido estrito. A Presidente, a essa altura, 210 



interveio, expondo a necessidade de pautar a residência em uma reunião específica e de 211 

nos restringirmos aos processos citados; além disso, identificado a perda do quórum, 212 

afirmou que os processos seriam homologados na próxima reunião, visto que já foram 213 

relatados pela prof.ª Maria Helena. Ao final deste item, duas intervenções devem ser 214 

destacadas: o prof. Cláudio Galuppo sugeriu que uma coordenação ou comissão deveria 215 

ser criada para tratar especificamente do caso das residências, ao que a Presidente expôs 216 

já estar sendo pensado um ambiente de discussão para esses casos; o prof. Mateus 217 

Laterza asseverou a importância de um Fórum da lato sensu, e que o mesmo tivesse 218 

assento no CSPP, ao que a Presidente contrapôs que uma proposta para a criação de uma 219 

câmara já está em discussão. 9. Apreciação conjunta dos seguintes processos: 220 

Processo 23071.009372/2008-29 – Reoferecimento do Curso de Especialização em 221 

Tecnologias de Informação e Comunicação na educação Básica; Processo 222 

23071.019000/2017-00 – Criação do Curso de Especialização em Educação 223 

Inclusiva em Contextos Escolares; Processo 23071.019740/2017-38 – Criação do 224 

Curso de Especialização em Conhecimentos Tradicionais e Práticas Escolares na 225 

Educação Básica; Processo 23071.019759/2017-84 – Criação do Curso de 226 

Especialização em Ensino de Artes Visuais; e Processo 23071.019959/2917-37 – 227 

Criação do Curso de Especialização em História e Cultura no Brasil 228 

Contemporâneo. A Presidente passou a palavra à prof.ª Eliane Borges, que fez um 229 

breve relato dos processos citados. Segundo a mesmo, os cursos, que ocorrerão à 230 

distância, estão todos regularizados e em pefeitas condições de serem iniciados. A 231 

Presidente concluiu a fala afirmando tratar-se de um investimento da CAPES em 232 

formação de professores e em formação à distância. IV – Assuntos Gerais: Não 233 

havendo mais nada a tratar, a Presidente deu por encerrada a reunião. Para constar, foi 234 

lavrada a presente ata que transcrevo, dato e assino.  235 

 236 

Juiz de Fora, 14 de novembro de 2017. 237 

 238 

 239 

 240 

Prof.ª Dr.ª Mônica Ribeiro de Oliveira 241 

Pró-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa / Presidente do CSPP 242 

 243 

 244 

 245 



Thalles do Nascimento Castro 246 

Secretário do CSPP 247 

Aprovada na reunião do dia ___/___/___. 248 


