
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO SETORIAL DE 1 

PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA, REALIZADA NO DIA VINTE E CINCO DE 2 

JULHO DE 2017, ÀS NOVE HORAS, NO ANFITEATRO DAS PRÓ-3 

REITORIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA. 4 

Aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e dezessete, às nove horas, no 5 

Anfiteatro das Pró-Reitorias da Universidade Federal de Juiz Fora, reuniu-se o Conselho 6 

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

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

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. Francisco Ricardo dos Reis Justi, Coordenador do Programa de Pós-11 

Graduação em Psicologia; Prof. Grigori Chapiro, Coordenador do Programa de Pós-12 

graduação em Matemática; Prof. Bruno Ferreira Rizzuti, Vice-Coordenador do 13 

Mestrado Profissional em Ensino de Física; Prof. Thiago César Nascimento, 14 

Representante do Comitê Assessor ao CSPP, Área Ciências da Saúde; Prof. João 15 

Alberto Passos Filho, Vice-Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 16 

Elétrica; Prof.ª Fernanda Cláudia Alves Campos, Coordenadora do Programa de Pós-17 

Graduação em Ciências da Computação; Prof. Artur Andriolo, Coordenador do 18 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas (Comportamento Animal); Prof.ª 19 

Estela Márcia Saraiva Campo, Coordenadora Mestrado Profissional em Saúde da 20 

Família; Prof. Fernando Antônio Basile Colugnati, Coordenador do Programa de Pós-21 

graduação em Saúde; Prof. Rafael Alves Bonfim de Queiroz, Coordenador do Programa 22 

de Pós-Graduação em Administração; Prof. Luís Fernando Crocco Afonso, Coordenador 23 

do Mestrado Profissional em Rede em Matemática; Prof. Alfredo Chaoubah, 24 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva; Prof.ª Ana Rosa Costa 25 

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

Marco Antônio Escher, Coordenador do Mestrado Profissional em Educação 27 

Matemática; Prof. Danilo de Oliveira Sampaio, Coordenador do Programa de Pós-28 

graduação em Administração; Prof. Paulo Afonso de Araújo, Coordenador de Programa 29 

de Pós-Graduação em Filosofia; Prof. Antônio Márcio Resende do Carmo, Coordenador 30 

do Programa de Pós-graduação em Clínica Odontológica; Prof.ª Priscila de Faria Pinto, 31 

Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas; Prof.ª Vera 32 

Maria Peters, Diretora do Centro de Biologia da Reprodução; Prof. Ronaldo Vielmi 33 

Fortes, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social; Prof.ª Nícea 34 

Helena de Almeida Nogueira, Vice-Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em 35 



Letras (Estudos Literários); Prof.ª Gabriela Borges Martins Caravela, Coordenadora do 36 

Programa de Pós-graduação em Comunicação; Prof. Daniel Godoy Martinez, Vice-37 

Coordenador do Programa de Pós-graduação em Ciências da Reabilitação e 38 

Desempenho Físico-Funcional; Prof. Fabrício Alvim Carvalho, Coordenador do 39 

Programa de Pós-graduação em Ecologia; Prof. Pablo Zimmermann Coura, 40 

Coordenador do Programa de Pós-graduação em Física; Prof.ª Fernanda Finotti Cordeiro 41 

Perobelli, Vice-Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Economia Aplicada; 42 

Prof. Roberto Marques Neto, Coordenador do Programa de Pós-graduação em 43 

Geografia; Prof.ª Neusa Salim Miranda, Coordenadora do Mestrado Profissional em 44 

Letras; Prof.ª Cristina Arreguy-Sena, Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em 45 

Enfermagem; Prof.ª Eliane Medeiros Borges, Coordenadora do Programa de Pós-46 

graduação em Gestão e Avaliação da Educação Pública; Prof. Virgílio de Carvalho dos 47 

Anjos, Coordenador do Mestrado Profissional em Ciência e Tecnologia do Leite e 48 

Derivados; Prof.ª Rogéria Campos de Almeida Dutra, Coordenadora do Programa de 49 

Pós-graduação em Ciências Sociais. Após cumprimentar os conselheiros e agradecer a 50 

todos pela presença, a Presidente passou à pauta do dia. I – Aprovação das atas das 51 

reuniões do CSPP realizadas no dia onde de abril de 2017 e de oito de junho de 52 

2017: Passou-se à apreciação das duas atas previstas para a reunião do dia e, após ser 53 

perguntado aos presentes sobre quaisquer pedidos de esclarecimentos ou inclusão de 54 

itens, foram aprovadas pela plenária, com apenas três abstenções. II – Comunicações: 55 

Em primeiro lugar, a Presidente citou o nome dos conselheiros que até o início da 56 

reunião haviam enviado justificativas para suas ausências, a saber: prof.ª Maria Cláudia 57 

Bonádio, Representante do Comitê Assessor ao CSPP, Área Linguística, Letras e Artes; 58 

prof. Marcelo Ayres Camurça, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em 59 

Ciências da Religião; prof. Carlos Augusto Duque, Coordenador do Programa de Pós-60 

Graduação em Engenharia Elétrica; prof. Luiz Antônio Sodré Costa, Representante do 61 

Comitê Assessor ao CSPP, Áreas Ciências Exatas e Ciências da Computação; prof.ª 62 

Cibele Velloso Rodrigues, Coordenadora do Programa de Pós-Graduação Multicêntrico 63 

na área de Bioquímica e Biologia Molecular; prof. Alexandre Abrahão Cury, 64 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil;  prof. Roberto Júnio 65 

Pedroso Dias, Representante do Comitê Assessor ao CSPP, Área Ciências Biológicas. 66 

Em seguida, tratou de questões relativas à internacionalização da instituição, abordando 67 

os seguintes pontos: o sucesso do Global July e a intenção de repetir o projeto em 68 

janeiro, voltado, sobretudo, à pós-graduação, oferecendo disciplinas para universidade 69 

com as quais a UFJF já possua intercambio, sendo instituída uma comissão de docentes 70 



para auxiliar esse oferecimento; a ausência de qualquer sinalização por parte da CAPES 71 

em relação a editais de internacionalização; a abertura de inscrições para cursos de 72 

inglês curtos e de objetivos específicos no módulo presencial do programa Idioma sem 73 

Fronteiras; a oportunidade para submissão de projetos de doutorado sanduíche e de 74 

postos de pesquisadores no âmbito do Brazil-Europe Doctoral and Research Programme 75 

(BE a DOC), programa vinculado ao Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras. 76 

Ainda nesse primeiro momento, a Presidente alertou para a necessidade, devido à 77 

aproximação das eleições para a composição do novo Comitê Assessor ao CSPP, da 78 

indicação de pessoas, de fato, comprometidas com a área, lembrando que o comitê terá 79 

peso em temas de grande importância para a pesquisa na instituição, como a questão dos 80 

laboratórios multiusuários e a destinação de recursos para determinados editais de 81 

fomento externos. Enfim, anunciou a publicação do resultado do edital de bolsas de 82 

iniciação científica até a próxima sexta-feira, além de um futuro convite para a 83 

proposição de uma mesa-redonda sobre a avaliação da CAPES com docentes da UFJF 84 

que atuaram no processo. III – Ordem do Dia: 1. Recurso para apreciação – 85 

solicitação de defesa fora do prazo do Programa de Pós-graduação em Artes, 86 

Cultura e Linguagens: Passando-se, então, à ordem do dia, a Presidente solicitou ao 87 

conselheiro Luís Fernando Crocco Afonso, que fizesse a leitura do parecer que o mesmo 88 

havia elaborado em relação ao recurso em apreciação. Este se manifestou 89 

favoravelmente à autorização da defesa em questão dado que, apesar de não fazer parte 90 

da lista de defesas problemáticas quando do acordo estabelecido na reunião de março 91 

deste ano – momento em que uma série de defesas fora do prazo foram autorizadas em 92 

bloco – ainda assim a previsão de defesa que consta no recurso não ultrapassaria o prazo 93 

máximo daquelas acordadas em março, agosto de 2017. Não havendo, após a leitura, 94 

nenhum pedido de esclarecimento além daquele proferido pela professora Rogéria 95 

Campos de Almeida Dutra sobre o número de meses que aluna estava no curso, o 96 

parecer favorável foi aprovado com apenas uma abstenção. 2. Informe sobre as 97 

Homologações de Defesas de Mestrado e Doutorado: A Presidente comunicou aos 98 

conselheiros o registro das defesas de mestrado e de doutorado realizadas desde a 99 

reunião do dia oito de junho de 2017, destacando o caráter formal e informativo deste 100 

item. 3. Apreciação de Projetos de Pesquisa: Após a leitura, pela Presidente, dos 101 

títulos dos projetos submentidos e seus respectivos coordenadores, e, não havendo 102 

quaisquer pedidos de esclarecimento, os seguintes projetos foram aprovados por 103 

unanimidade: “Educação Física, gênero e sexualidade: um estado da arte sobre a 104 

produção científica em periódicos brasileiros”, coordenado pelo professor Neil Franco 105 



Pereira de Almeida; “O uso do neurofeedback na otimização da performance musical”, 106 

coordenado pelo professor Paulo César Martins Rabelo; “As construções gramaticais à 107 

luz da Linguística Cognitiva: redes conceptuais e processos de (inter)subjetividade”, 108 

coordenado pela professora Sandra Aparecida Faria de Almeida; “Oralidade, gêneros 109 

textuais e ensino – fase I”, coordenado pela professora Tânia Guedes Magalhães. 4. 110 

Homologação do Processo 23071.007519/2013-19 – Reoferecimento da 111 

Especialização em Serviço social, Políticas Sociais e Processo de Supervisão de 112 

Estágio para o período de 11/08/2017 a 31/12/2019: Neste momento, a Presidente 113 

solicitou ao funcionário Welington Belinassi que fizesse a leitura do parecer técnico 114 

elaborado pela Assessoria Acadêmica da PROPP. Não havendo nenhum pedido de 115 

esclarecimento, o ponto foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 5. 116 

Homologação do Processo 23071.013117/2017-71 – Criação do curso de 117 

especialização em Ensino de Ciências e Matemática para o período de 05/03/2018 a 118 

03/08/2019: O ponto em questão foi retirado de pauta para que o parecerista, o professor 119 

Grigori Chapiro, tenha mais tempo para avaliá-lo, visto que recebera o processo há 120 

poucos dias antes da reunião. 6. Alteração da Resolução da PROPP – pagamento de 121 

taxa de publicação com o APG: A Presidente apresentou a resolução que possibilita o 122 

pagamento de taxa de publicação com o recurso do APG – o que constitui, na verdade, a 123 

reativação de um perfil já existente no SIGA, o de reembolso, modo pelo qual o 124 

ressarcimento do valor seria feito ao pesquisador, e também a tentativa de articular 125 

melhor a utilização do recurso – passando à leitura do texto em sua integralidade e, em 126 

seguida, solucionado algumas dúvidas dos presentes, deixando claro que: trata-se de 127 

uma possibilidade a mais para a utilização do APG, logo, o PPG é livre para estabelecer 128 

critérios referentes a sua utilização, como o estabelecimento de um teto, por exemplo. 129 

Uma questão antes da aprovação do texto dizia respeito à coautoria, caso em que 130 

orientandos assinariam artigos junto a seus orientadores. A Presidente deixou claro que 131 

o fomento é para os docentes e alertou para a necessidade de se aprovar o texto como 132 

estava, atualizando-o, caso seja necessário, posteriormente, fala corroborada pelo 133 

professor Virgílio de Carvalho dos Anjos, sugerindo ainda que, para os casos de 134 

coautorias, o discente fosse inscrito como autor principal e o docente como autor 135 

correspondente, pois esta última categoria é a exigência da resolução para o 136 

ressarcimento. Assim, passou-se à aprovação da resolução com o texto que fora 137 

apresentado ou a proposição de alterações. A resolução foi aprovada, então, por vinte e 138 

oito votos contra três que solicitavam alterações. 7. Apreciação da Resolução da 139 

PROPP para Professor Visitante/Substituto para capacitação de pós-doutorado: 140 



Após a leitura da resolução, a Presidente solicita aos conselheiros que se manifestem 141 

sobre possíveis pedidos de esclarecimento. Dentre as principais intervenções, podem ser 142 

destacadas: o Pró-reitor Adjunto, visto que os laboratórios devem solicitar a vaga junto 143 

ao PPG a que estão vinculados, enfatiza a necessidade daqueles laboratórios que se 144 

consideram multiusuários, tornarem-se de fato, passando, assim, por uma formalização 145 

da indicação junto à PROPP, que encaminhará ao PPG, seguindo os trâmites normais; 146 

ocorre uma mudança no artigo 11, questão apontada pela professor Luís Fernando 147 

Crocco Afonso, e o termo “garantirá” é substituído por “oferecerá”, visto que uma 148 

segunda vaga, utilizada para professor substituto, não poderá ser assegurada aos PPGs; 149 

sobre a resposta ao processo de substituição, questão levantada pelo professor Rafael 150 

Alves Bonfim de Queiroz, a Presidente afirmou que, atendidas as normas estabelecidas 151 

e, dentro das possibilidades, esta seria informada ao PPG requerente já no início do 152 

mesmo, considerando que a decisão sobre a concessão da vaga cabe à PROPP e não à 153 

PROGEPE, dada no encaminhamento mesmo do processo; o estrangeiro não precisaria 154 

mais apresentar seu diploma validado no Brasil, apenas sua regulamentação legal junto 155 

às autoridades brasileira; como no Decreto Federal 8745/93 cabe ao Conselho Superior 156 

das IFES o reconhecimento do renome na área profissional e avaliação de equivalência 157 

do título de doutorado no caso de estrangeiros, foi feita uma portaria do reitor que em 158 

nome do CONSU atribuiu competência ao CSPP para realização destas análises 159 

(Portaria 980/2017). Ao final das discussões, a resolução foi aprovada por unanimidade. 160 

IV – Assuntos Gerais: Não havendo mais nada a tratar, a Presidente deu por encerrada 161 

a reunião. Para constar, foi lavrada a presente ata que transcrevo, dato e assino.  162 

 163 

Juiz de Fora, 04 de agosto de 2017. 164 

 165 

 166 

Prof.ª Dr.ª Mônica Ribeiro de Oliveira 167 

Pró-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa / Presidente do CSPP 168 

 169 

 170 

Thalles do Nascimento Castro 171 

Secretário do CSPP 172 

Aprovada na reunião do dia ___/___/___. 173 


