
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO SETORIAL DE 1 

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

DEZEMBRO, ÀS QUATORZE HORAS, NO ANFITEATRO DAS PRÓ-3 

REITORIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA. Aos onze dias 4 

do mês de dezembro de dois mil e quinze, às quatorze horas, no Auditório das Pró-5 

Reitorias da Universidade Federal de Juiz Fora, reuniu-se o Conselho Setorial de Pós-6 

Graduação e Pesquisa (CSPP), regimentalmente convocado, sob a Presidência do 7 

Senhor Prof. Dr. Lyderson Facio Viccini, Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e 8 

Inovação e com a presença dos seguintes Conselheiros:  9 

Prof. Jimmy Sudário Cabral, representante do Programa de Pós-Graduação em 10 

Ciência da Religião; Prof. André Marcato, Coordenador do Programa de Pós-11 

graduação em Engenharia Elétrica; Prof.ª Maria Claudia Bonadio, representante 12 

do Comitê Assessor de Pesquisa UFJF – Letras, Linguísticas e Artes; Prof.ª 13 

Renata de Oliveira Pereira, representante do Comitê Assessor de Pesquisa UFJF 14 

– Engenharia; Julio César Gomes Graça, representante do Programa de Pós-15 

Graduação em Ecologia; Prof. Saulo Marçal de Sousa, representante do Comitê 16 

Assessor de Pesquisa UFJF – Ciências Biológicas; Prof. Fernando Perlatto Bom 17 

Jardim, representante do Comitê Assessor de Pesquisa UFJF – Ciências 18 

Humanas; Prof. Thiago Cesar Nascimento, representante do Comitê Assessor de 19 

Pesquisa UFJF – Saúde; Prof. Carlos Pernisa Júnior, Coordenador do Programa 20 

de Pós-Graduação em Comunicação; Prof. Roberto da Gama Alves, 21 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas – 22 

Comportamento Animal; Prof. Alexandre Mansur Barata, Coordenador do 23 

Programa de Pós-Graduação em História; Prof. Telmo M. Ronzani, Coordenador 24 

do Programa de Pós-graduação em Psicologia; Prof. Antônio Márcio Rezende do 25 

Carmo, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Clínica Odontológica; 26 

Denis Franco Silva, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito e 27 

Inovação; Prof.ª Maria Silvana Alves, Coordenadora do Programa de Pós-28 

Graduação em Ciências Farmacêuticas; Prof.ª Beatriz Aarestrup, represente do 29 

Centro de Biologia da Reprodução; Prof. Rafael Alves Bonfim de Queiroz, 30 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional; 31 

Marcos Tanure Sanabio, Vice Coordenador do Programa de Pós-Graduação em 32 

Gestão e Avaliação em Educação Pública; Prof. Wilson Luiz Rotatori Corrêa, 33 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Economia; Prof.ª Cássia de 34 

Castro Martins Ferreira, Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em 35 



Geografia; Prof. Cristiano Legnori, representante do Programa De Pós-36 

Graduação em Física; Prof. Luís Fernando Crocco Afonso, Coordenador do 37 

Mestrado Profissional em Rede em Matemática – PROFMAT; Prof. Luiz 38 

Fernando Matos Rocha, Coordenador do Programa de Pós-graduação em 39 

Linguística, Prof.ª Carina Berta Moljo, Coordenadora do Programa de Pós-40 

Graduação em Serviço Social; Prof.ª Flavia Cavalieri Machado, Coordenadora 41 

do Programa de Pós-Graduação em Química; Prof.ª Ilka Schapper, 42 

Coordenadora do programa de Pós-Graduação em Educação; Márcia Souza, 43 

representante dos Servidores Técnicos Administrativos da UFJF; Sidney 44 

Willians S. Torres, representante dos Servidores Técnicos Administrativos da 45 

UFJF; André de Lima Xandó, representante dos Servidores Técnicos 46 

Administrativos da UFJF; Prof.ª Flaviana Andrea Ribeiro, Coordenadora do 47 

Mestrado Acadêmico em Matemática; Prof.ª Liamara Scortegagna, Vice 48 

Coordenador do Mestrado em Profissional em Educação Matemática e Prof. 49 

Luís Alberto Rocha Melo, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em 50 

Artes, Cultura e Linguagens. 51 

Agradecendo a presença de todos os conselheiros o Presidente iniciou a reunião 52 

solicitando à plenária autorização para a presença da professora Gabriela, do Programa 53 

de Pós-graduação em Comunicação. Para tanto, justificou que a professora assumirá em 54 

breve a coordenação do citado Programa de Pós-graduação, manifestando a intenção de 55 

já iniciar a participação nas plenárias e trâmites afins ao cargo. Dessa forma, mediante 56 

concordância da plenária o Pró-reitor deu boas vindas à professora. Em seguida, 57 

solicitou aos conselheiros a inclusão de três itens de pauta para a reunião em curso, a 58 

saber: homologação de estágio pós-doutoral, apreciação de processos de criação de 59 

cursos de pós-graduação lato sensu e apreciação de recurso ao processo seletivo do PPG 60 

Educação no ano de 2015. Após o aceite das inclusões de pauta por parte da plenária, o 61 

Presidente passou à pauta do dia. I – Aprovação da ata da reunião do CSPP 62 

realizada no dia doze de novembro de 2015: O pró-reitor colocou a Ata da reunião do 63 

CSPP realizada no dia doze de novembro de 2015 sob apreciação da plenária, 64 

solicitando apresentação das considerações quanto a mesma. Neste momento, a Profª. 65 

Carina Moljo pediu ajuste em sua fala acerca do projeto de pesquisa “Estudos 66 

ecológicos das PCHs Monte Serrat, Bonfante e Santa Fé”, apreciado naquele encontro. 67 

Assim, solicitou inclusão da afirmação que um dos trâmites pertinentes ao processo foi 68 

a análise pelo Comitê da Área de pesquisa atrelada ao mesmo.  Não havendo mais 69 

apontamentos o Pró-reitor colocou a ata em votação ocorrendo aprovação por 70 



unanimidade.  II – Comunicações: Neste momento, o Presidente relatou sobre os 71 

questionamentos acerca dos pagamentos de auxílios financeiros em andamento na 72 

COESF. Explicou que a UFJF aguarda o envio de recursos para pagamento destas 73 

rubricas por parte da CAPES, destacando que a Instituição já aguarda esse repasse a dois 74 

meses, mantendo a expectativa desta remessa financeira para finalização dos 75 

pagamentos. Em seguida, o Pró-reitor ressaltou o lançamento do Edital PROBIC pela 76 

Pró-reitoria de Pesquisa. Afirmou que efetuou o lançamento deste Edital em virtude dos 77 

prazos exíguos das demandas atreladas ao mesmo, justificando o lançamento mesmo 78 

diante da ausência de informações oficiais por parte da FAPEMIG. Também informou 79 

que lançaria na semana seguinte a este encontro o edital do PROBIC JUNIOR. 80 

Avançando, citou normativa da FAPEMIG que aponta exigências para estes trâmites, 81 

exemplificando com a demanda mínima de dois períodos cursados pelos alunos 82 

envolvidos e a averiguação de excelência curricular dos mesmos. Por fim, destacou que 83 

diminui o prazo para implementação dos cadastros justificando que a demanda para tal 84 

ação está demarcada pela exigência de cinco dias de antecedência. Em seguida, 85 

encerradas as comunicações, o Presidente passou à ordem do dia. III – Ordem do Dia: 86 

1. Homologação de Defesas de Dissertações de Mestrado e Teses de Doutorado: O 87 

Pró-reitor apresentou à plenária a demanda de homologações de defesas de dissertações 88 

e teses da Pós-graduação da UFJF. Assim, questionou os conselheiros acerca de 89 

apontamentos, não havendo considerações colocou a demanda sob votação ocorrendo a 90 

aprovação por unanimidade. 2. Homologação de Projetos de Pesquisa PROPESQ: O 91 

Presidente colocou sob apreciação da plenária os seguintes Projetos de Pesquisa 92 

formalizados na Pró-reitoria de Pesquisa da UFJF: “Correlação entre a atividade e 93 

expressão de ectonucleotidases presentes em ovos de Schistoroma mansoni, obtidos de 94 

indivíduos residentes em área endêmica, com a presença de fibrose” e “As 95 

reconfigurações da narrativa e do estilo em siticoms de câmara única contemporâneos”. 96 

Para tanto, fez breve relato aceca dos trâmites anteriores à homologação destas 97 

demandas pelo CSPP. Por fim, colocou os Projetos sob votação ocorrendo a aprovação 98 

por unanimidade. 3. Processo 23071.000788/2015-19 - Homologação do deferimento 99 

de pedido de revalidação de diploma expedido em instituição estrangeira de Eliete 100 

do Carmo Garcia Verbena e Faria: Abordando este ponto da pauta, o Presidente fez 101 

breve relato acerca do pedido de revalidação de diploma de doutorado emitido pela 102 

Universidade do Nino, em Portugal, em favor da interessada, Senhora Eliete do Carmo 103 

Garcia Verbena e Faria. Assim, destacou a adequação do processo aos trâmites formais 104 

regulados pela resolução afim da UFJF, destacando o encaminhamento do processo para 105 



o PPG Educação e a respectiva emissão de parecer favorável ao pleito da interessada. 106 

Por fim, realizou a leitura do parecer citado e colocou o processo sob apreciação. Não 107 

havendo considerações, pediu votação à plenária ocorrendo aprovação por unanimidade. 108 

4. Processo 23071.015402/2012-12 – Criação do curso de especialização lato sensu 109 

em Fisioterapia Cardiorespiratória: O Presidente iniciou este item da pauta 110 

explicando que o processo de criação do curso de pós-graduação lato sensu em 111 

Fisioterapia Cardiorespiratória foi aberto na data de 21 de novembro de 2012, com 112 

encaminhamento para análise do CSPP em setembro de 2013 com a anexação de 113 

despacho ad referendum por parte da Presidência do CSPP à época. Dessa forma, 114 

ressaltou que a turma relativa ao processo já concluiu os trâmites acadêmicos e que o 115 

processo não retornou para os trâmites finais no prazo previsto. Também destacou que 116 

no ano de 2014 foi aberta nova turma de tal curso, sendo registrado o término das 117 

atividades das turmas de 2013 e 2014. Relatou que a pauta veio a tona por meio de 118 

contato da CDARA solicitando o processo em pauta com vistas à emissão dos 119 

certificados de conclusão do curso nos anos de 2013 e 2014. Informou que a PROPG ao 120 

buscar a localização do processo verificou que o mesmo ainda estava em posse do 121 

relator designado pelo CSPP para análise dos autos naquela oportunidade. Por fim, 122 

explicou que a plenária precisa homologar o parecer do relator, de cunho favorável à 123 

proposta, mas com data da época do trâmite, demarcada em julho de 2014. Para tanto, 124 

realizou a leitura do parecer e em seguida abriu o momento para considerações. Neste 125 

momento, os professores Marcos Tanure e Carlos Pernisa solicitaram o registro do lapso 126 

temporal ao qual o processo ficou ocioso. Também relataram deliberação pela 127 

homologação do processo diante da ressalva apresentada. Em seguida, a Prof.ª Carina 128 

Moljo perguntou ao Presidente se em caso de reoferecimento do curso a proposta 129 

constante no processo não precisaria retornar a esta plenária para homologação. 130 

Respondendo, o Pró-reitor explicou que em caso de reoferecimento sem alteração da 131 

proposta a mesma não demandaria apreciação do CSPP. Avançando, a Prof.ª Silvana 132 

Alves destacou que a situação em análise é similar aos trâmites do processo de 133 

especialização em Saúde do Adulto, para o qual foi emitido parecer da Procuradoria 134 

Federal da UFJF embasando as ações. Assim, relatou que tal fato gera tranquilidade para 135 

esta demanda pois há características em comum entre as pautas. Em seguida, não 136 

havendo mais considerações, o Presidente colocou o processo sob votação ocorrendo a 137 

aprovação com o registro de quatro abstenções. No momento seguinte, a Prof.ª Carina 138 

Moljo sugeriu que a aprovação registrada fosse validada com a ressalva de retorno do 139 

processo a esta plenária em caso de reoferecimento do curso futuramente. Respondendo 140 



o apontamento da professora, o Pró-reitor explicou que regimentalmente tal ação não 141 

poderia ocorrer. Neste sentido, destacou que o ajuste desta questão, e das afins, passa 142 

pela necessidade de adequação e cumprimento dos prazos de fluxo de tais processos. 143 

Para tanto, relatou o exemplo da resolução 32/2011 da pós-graduação lato sensu, que 144 

determina a divulgação dos editais para os cursos de pós-graduação lato sensu da 145 

Instituição, destacando que a mesma não vem sendo cumprida plenamente na UFJF. 146 

Dessa forma, informou que construiu, em conjunto com o Gerente de Pós-graduação 147 

Lato Sensu, Senhor Welington Belinasse, o modelo para ajustes destas questões, 148 

consultando a Procuradoria Federal da UFJF como apoio neste procedimento. Neste 149 

contexto, o Gerente relatou que os fluxos propostos em tal modelo de edital impedirá o 150 

andamento dos processos que não atendam aos prazos estipulados para os fluxos 151 

comuns à demanda. Por fim, o Presidente destacou que estava apenas comunicando as 152 

ações que em breve serão divulgadas de maneira formal a todos. 5. Processo .................. 153 

– Aperfeiçoamento EAD on line: O Pró-reitor fez breve relato sobre o curso de 154 

Aperfeiçoamento em EAD on line apresentado neste item da pauta. Destacou que o 155 

curso teve duração registrada de 18 de setembro de 2015 a  05 de dezembro do mesmo 156 

ano. Relatou que a coordenadora do curso procurou a PROPG diante da necessidade de 157 

emissão dos certificados de conclusão do curso, sendo verificada que seria necessária a 158 

tramitação formal do processo não realizada de acordo com as demandas comuns à 159 

pauta. Em seguida, o Presidente passou a palavra para a Prof.º Ilka Schapper, relatora do 160 

processo. Em seu parecer, a professora explicou que o curso está vinculado a Faculdade 161 

de Educação, mas atrelado ao CEAD, estruturado com duração de 180 horas, relatou 162 

que o mesmo visa a formação para o trabalho com educação à distância, apresentando 163 

breve detalhamento sobre o curso. Em seguida, a Prof.ª Liamara Scortegagna, 164 

Coordenadora do CEAD, relatou que assumiu a direção do CEAD e se deparou com a 165 

situação do curso sem atendimento aos trâmites formais. Ressaltou a necessidade de 166 

atendimento ao calendário da UAB e o não atendimento aos trâmites processuais da 167 

proposta. Também destacou que a parte financeira do curso é de responsabilidade da 168 

UAB. No momento seguinte a Prof.º Carina Moljo perguntou se a oferta do curso era 169 

gratuita, obtendo resposta positiva por parte da coordenadora CEAD. Não havendo mais 170 

considerações e apontamentos, o Presidente colocou o processo sob votação ocorrendo a 171 

aprovação com o registro de duas abstenções. 6. Processo 23071.016054/2015-43 – 172 

Homologação de Estágio Pós-doutoral de Diego Fernando da Silva Paschoal no 173 

Programa de Pós-Graduação em Química da Universidade Federal de Juiz de 174 

Fora: O Presidente iniciou este item da pauta, pertinente a homologação de estágio pós-175 



doutoral de Diego Fernando da Silva Paschoal no Programa de Pós-Graduação em 176 

Química, relatando o encaminhamento do pedido por parte da Coordenadora deste PPG, 177 

Prof.ª Flávia Cavalieri. Em seguida, fez um breve relato sobre o trâmite formal ao qual o 178 

processo foi submetido e atestou o projeto de trabalho em foco por meio de parecer 179 

formal da FAPEMIG, constante nos autos. Por fim, não havendo apontamentos ou 180 

considerações por parte da plenária, colocou o processo sob votação ocorrendo a 181 

aprovação por unanimidade. 7. Processo 23071. 016453/2015-12 - Recurso referente 182 

ao parecer do Projeto de Doutorado “Thesis para uma Esquizoeducação – 183 

Cuidado! Corpo em Obra”, do interessado Tarcísio Moreira Mendes junto ao PPG 184 

Educação da UFJF: Neste momento, o Pró-reitor relatou que este item de pauta tem 185 

por base o recebimento, na PROPG, de uma solicitação de apreciação de recurso 186 

interposto ao processo de seleção do ano de 2015 para ingresso no curso de doutorado 187 

do PPG Educação. Dessa forma, passou a palavra para a Prof.ª Ilka Schapper, 188 

Coordenadora do PPG Educação, visando melhor explanação sobre a pauta. Neste 189 

contexto, a professora relatou que o interessado, Tarcísio Moreira Mendes, candidato a 190 

ingresso no cursos de doutorado do PPG, solicitou revisão da avaliação realizada pelo 191 

PPG no projeto de pesquisa apresentado pelo candidato no processo seletivo, pelo qual 192 

o mesmo foi reprovado. Avançando, explicou à plenária a mecânica do processo 193 

seletivo do PPG. Assim, destacou que o interessado não concordou com a posição da 194 

banca examinadora, a qual julgou que o candidato não abordou uma das questões 195 

obrigatórias solicitadas no edital através do projeto de pesquisa. Dessa forma, destacou 196 

que a primeira solicitação de recurso do interessado se deu através da própria banca 197 

examinadora, a qual indeferiu o mesmo apontando as demandas não contempladas pelo 198 

autor que geraram a reprovação. Em continuidade, relatou que o candidato interpôs 199 

recurso ao colegiado do PPG, o qual reiterou o posicionamento da banca indeferindo o 200 

pedido. Por fim, explanou que após tais interposições o recurso foi direcionado para o 201 

CSPP se fazendo pauta deste encontro. Após as explanações, o Presidente sugeriu como 202 

encaminhamento a designação de um relator no CSPP para análise da pauta e elaboração 203 

de um parecer formal com referendo deste Conselho por se tratar de uma questão de 204 

mérito. Dessa forma, justificou que o Conselho não teria condições, por meio da 205 

plenária, de julgar uma questão de mérito e demarcada por especificidades de uma 206 

determinada área de estudo, justificando a necessidade de indicação de um relator. 207 

Assim, dentro desta sugestão propôs que o relator, com perfil de atuação na área de 208 

estudo em pauta, emitisse o parecer dentro do prazo de 48 horas com atesto prévio da 209 

plenária, sem a necessidade de retorno do processo ao CSPP. Após as colocações do 210 



Presidente, a plenária discutiu a pauta chegando ao consenso de que a questão de mérito 211 

não é discutível, apenas as demandas de procedimentos. Corroborando, o Prof. Denis 212 

Franco destacou que a questão de mérito é irrecorrível, não podendo ser tratada como 213 

mérito na demanda em análise. Também apresentou aos conselheiros um breve resumo 214 

sobre as instâncias recursais na UFJF, destacando que o mesmo, formalmente, deveria 215 

ter se encerrado no colegiado do PPG. Por fim, sugeriu indeferimento do mesmo sem 216 

análise de mérito da questão, focando apenas a demanda técnica dos trâmites. Com tal 217 

apontamento, o Presidente o apresentou como encaminhamento, e não havendo mais 218 

considerações ocorreu o indeferimento do recurso por unanimidade após consulta à 219 

plenária. 8. Consultas à Procuradoria: realização de defesas por vídeo conferência e 220 

bolsas de pós-graduação: O Pró-reitor iniciou seus relatos citando a consulta acerca 221 

das defesas de pós-graduação por vídeo conferência. Assim, destacou que o regimento 222 

da UFJF, sobre a pós-graduação, prevê a realização de bancas por vídeo conferência 223 

apenas para os cursos de mestrado. Porém, destacou que o foco da questão não é este, 224 

mas sim a demanda da assinatura do membro externo que participa via 225 

videoconferência. Neste contexto, informou que o Procurador Federal da UFJF relatou 226 

que a situação demanda o envio da ata para assinatura do professor que participou à 227 

distância, atestando que não seria possível assinaturas digitais ou procedimentos 228 

similares e também a negativa de assinatura de outros membros em nome do professor 229 

externo. Entretanto, explicou que haveria a possibilidade da assinatura do Presidente da 230 

banca no local destinado ao membro externo, uma vez que o mesmo presenciou a 231 

realização da banca a distância com devida participação por videoconferência. 232 

Avançando, o Presidente também destacou que a ata da banca deve apontar a realização 233 

da defesa por videoconferência. Por fim, destacou que formalizará as orientações e 234 

repassará aos coordenadores. No momento seguinte, abordou as bolsas de monitoria da 235 

UFJF, atestando que fez consulta em agosto e obteve a resposta somente agora, podendo 236 

então informar que a Instituição contará com um programa de bolsas de monitoria. 237 

Assim, destacou que o CSPP deverá pensar a resolução para regulação deste programa, 238 

o qual funcionaria como um programa vinculado ao APG da PROPG. 9. Apreciação do 239 

Calendário do CSPP para 2016: O Pró-reitor relatou aos conselheiros que consultou a 240 

CDARA sobre as datas da pós-graduação da UFJF, sendo informado que as definições 241 

cabem aos PPGs e a PROPG. Dessa forma, apresentou à plenária as datas propostas para 242 

2016, destacando que as definições deveriam ocorrer em conjunto com os conselheiros. 243 

Neste momento, realizou alguns ajustes nas datas apresentadas com base no calendário 244 

da CAPES e nas proposições apontadas pela plenária. Por fim, propôs a realização de 245 



uma reunião do CSPP em janeiro, ocorrendo a aprovação da plenária, e a definição, com 246 

os ajustes, de uma proposta de calendário da pós-graduação para o ano de 2016. 10. 247 

Apresentação de propostas para solidificação da pós-graduação na UFJF: O 248 

Presidente destacou que recebeu a demanda deste item de pauta de um grupo de 249 

professores da UFJF que estavam apoiando o então reitor da Instituição, Prof. Júlio 250 

Chebli, por meio de um plano de discussão institucional. Assim, explicou que mesmo 251 

com a renúncia do Prof. Júlio o grupo manteve sua proposta e solicitou a apresentação 252 

de suas demandas e propostas no CSPP. Dessa forma, passou a palavra ao Prof. 253 

Alexander Moreira, representante do grupo, para apresentação das propostas. Neste 254 

contexto, o professor relatou que as propostas tem por foco a excelência acadêmica na 255 

UFJF. Explicou que a Diretoria de Estudos Estratégicos, criada pelo Prof. Júlio Chebli, 256 

foi a base de todo o processo. Relatou que tal diretoria começou a trabalhar a 257 

aproximadamente seis meses com a participação de diversas áreas da Instituição em sua 258 

composição. Ressaltou que a ideia é apresentar soluções e objetivos para o avanço da 259 

UFJF. Lembrou que a comissão não chegou a ser homologada pelo CONSU, mas teve 260 

seus trabalhos iniciados e estabelecido o objetivo de propor uma agenda positiva para a 261 

UFJF de caráter global e independente de grupos de gestão. Em seguida, apresentou as 262 

propostas à plenária e propôs  a discussão dos temas por todos os conselheiros em seus 263 

ambientes de trabalho. Em seguida, o Presidente abriu para discussões, momento em 264 

que o Prof. Carlos Pernisa destacou a seriedade da proposta e se manifestou favorável a 265 

continuidade das discussões. Corroborando, o Prof. Rafael Bonfim também 266 

cumprimentou pela iniciativa e perguntou como seria o abarque do Campus Avançado 267 

de Governador Valadares por parte das propostas. Respondendo, o Prof. Alexander 268 

ressaltou que as ações valem para os dois Campus da Instituição, porém, destacou, que 269 

pode haver a construção de uma demanda específica para Governador Valadares com 270 

foco no avanço e estabelecimento daquele Campus. Sem mais considerações, o 271 

Presidente agradeceu a presença do Prof. Alexander destacando a importância de se 272 

pautar a pós-graduação e a pesquisa na UFJF, independente da percepção individual, 273 

com foco na institucionalização. IV – Assuntos Gerais: Finalizada a ordem do dia, o 274 

Pró-reitor questionou a plenária acerca de apresentações como assuntos gerais. Neste 275 

momento, o Prof. Luiz Fernando, Coordenador do PPG Linguística, solicitou registro 276 

acerca do problema vivenciado no PPG sob sua coordenação com relação a situação do 277 

secretário ali alocado. Assim, destacou que o PPG tem 10 anos de funcionamento e 278 

conta apenas com um funcionário que trabalha um turno por dia, apenas pela manhã, 279 

devido a horário reduzido concedido formalmente pela Instituição em vistas da demanda 280 



pessoal do mesmo. Dessa forma, destacou que secretaria funciona apenas em horário 281 

especial de um turno devido a tal situação. Destacou que o PPG oferta as modalidades 282 

de mestrado e doutorado desde o ano de 2007. Por fim, também relatou que a 283 

funcionária já comunicou que se aposenta no ano de 2019, destacando que a situação se 284 

apresenta como insustentável podendo gerar sérios problemas ao PPG, que no momento 285 

tem grandes chances de crescer e avançar no conceito CAPES. Respondendo ao 286 

apontamento, o Presidente relatou que a colocação é pertinente. Apontou que já 287 

vivenciou situações similares quando exerceu a função de coordenador de PPG. 288 

Lembrou que houve uma discussão primária sobre o assunto, iniciada pela então Pró-289 

reitora de Pós-graduação no momento, Prof.ª Maria Cristina Andreolli. Porém, não 290 

houve deliberação, apenas a estruturação do quadro e o início da discussão das soluções 291 

para o problema. Assim, se dispôs a retomar a pauta e reaver o levantamento. Em 292 

seguida, não havendo mais demandas para assuntos gerais e finalizadas as discussões da 293 

pauta do dia o Presidente deu por encerrada a reuniãoagradecendo a presença de todos. 294 

Para constar, foi lavrada a presente ata, que transcrevo, dato e assino.  295 

 296 

Juiz de Fora, 11 de dezembro de 2015. 297 

 298 

 299 

Prof. Dr. Lyderson Facio Viccini 300 

Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação/Presidente do CSPP 301 

 302 

 303 

Tonny Aparecido Vidal Barra de Souza  304 

Secretário do CSPP 305 

Aprovada na reunião do dia 19/01/2016. 306 


