
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO SETORIAL DE 1 

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

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

REITORIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA. Aos dezessete 4 

dias do mês de março de dois mil e dezessete, às nove horas, no Anfiteatro 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 da 7 

Senhora Prof.ª Dr.ª Mônica Ribeiro de Oliveira, Pró-Reitora de Pós-Graduação e 8 

Pesquisa e com a presença dos seguintes Conselheiros:  9 

Prof. Thiago César Nascimento, Representante do Comitê Assessor em Saúde, 10 

Prof. Fernando Sato, Coordenador do Programa de Pós-graduação em Física, 11 

Prof. Luis Fernando Crocco Afonso, Coordenador do Mestrado Profissional em 12 

Rede em Matemática; Prof. Alexandre, Coordenador do Programa de Pós-13 

graduação em Letras: Estudos Literários; Prof. Grigori Chapiro, Coordenador do 14 

Programa de Pós-graduação em Matemática; Prof.ª Flávia Cavalieri Machaado, 15 

Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Química; Prof. Luiz Antônio 16 

Sodré Costa, representante do Comitê Assessor – Ciências Exatas; Prof. Mateus 17 

Camaroti Laterza, Coordenador do programa de Pós-graduação em Educação 18 

Física; Prof. Ademar Alves, Coordenador do programa de Pós-graduação em 19 

Ciências Farmacêuticas; Prof. Jimmy sudário Cabral, Coordenador do Programa 20 

de Pós-graduação em Ciência da Religião; Prof.ª Gabriela Borges, Coordenadora 21 

do Programa de Pós-graduação em Comunicação; Prof. Ricardo da Silva 22 

Freguglia, Coordenador do Programa de Pós-graduação em Economia Aplicada; 23 

Prof. Carlos Augusto Dias, Coordenador do Programa de Pós-graduação em 24 

Engenharia Elétrica; Prof.ª Iluska Coutinho, representante do Comitê Assessor – 25 

Ciências Sociais Aplicadas; André de Lima Xandó, representante do 26 

SINTUFEJUF; Prof. Antônio Márcio Resende do Carmo, Coordenador do 27 

Programa de Pós-graduação em Clínica Odontológica; Prof.ª Cristina Arreguy, 28 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem; Prof. Marco 29 

Antônio Escher, Coordenador do Mestrado Profissional em Educação 30 

Matemática; Prof. Alexandre Cury, Coordenador do Programa de Pós-graduação 31 

em Engenharia Civil, Prof. Danilo de Oliveira Sampaio, Coordenador do 32 

Programa de Pós-graduação em Administração, Prof. Artur Andriolo, 33 

Coordenador do Programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas – 34 

Comportamento Animal, Prof. Fabrício Alvim Carvalho, Coordenador do 35 



Programa de Pós-graduação em Ecologia, Prof. Virgílio de Carvalho dos Anjos, 36 

Coordenador do Mestrado Profissional em Ciência e Tecnologia do Leite e 37 

Derivados; Prof. Luís Alberto Rocha Melo, Coordenador do Programa de Pós-38 

Graduação em Artes, Cultura e Linguagens; Prof. Roberto Junio Pedroso Dias, 39 

representante do Comitê Assessor – Ciências Biológicas, Prof.ª Heloísa Pinna 40 

Bernardo, Coordenadora do Mestrado Profissional em Rede em Administração 41 

Pública; Prof.ª Cláudia Mônica dos Santos, Coordenadora do Programa de Pós-42 

Graduação em Serviço Social; Prof. Roberto Marques Neto, Coordenador do 43 

Programa de Pós-Graduação em Geografia; Prof. Fernando Perlatto, 44 

representante do comitê Assessor de Pesquisa – Ciências Humanas; Prof. Rafael 45 

Alves Bonfim de Queiroz, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em 46 

Modelagem Computacional; Prof. José Alberto Castanon, Representante do 47 

Comitê Assessor em Engenharias; Prof. Daniel Godoy Martinez, Vice 48 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação; Prof. 49 

Denis Franco, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito e 50 

Inovação; Prof.ª Maria Claudia Bonadio, Representante do Comitê Assessor em 51 

Artes, Letras e Linguísticas; Prof. Claúdio Galuppo Diniz, Coordenador do 52 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas – Imunologia/Genética e 53 

Biotecnologia; Prof. Marcelo Bernardes Vieira, Coordenador do Programa de 54 

Pós-Graduação em Ciência da Computação; Prof. Lelio Moura Lourenço, 55 

representante do Programa de Pós-Graduação em Psicologia; Prof.ª Rogéria 56 

Campos Dutra, Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências 57 

Sociais; Prof. Alfredo Chaoubah, Coordenador do Programa de Pós-Graduação 58 

em Saúde Coletiva; Prof.ª Claudia Viscardi, Coordenadora do Programa de Pós-59 

graduação em História e Prof.ª Neusa Salim Miranda, Coordenadora do 60 

Mestrado Profissional em Letras. 61 

Após cumprimentar os conselheiro e agradecer pela presença de todos a Presidente 62 

passou a pauta do dia. I – Aprovação da ata da reunião do CSPP realizada no dia 63 

sete de fevereiro de 2017: A Pró-reitora colocou sob apreciação da plenária a ata da 64 

reunião do Conselho Setorial de Pós-graduação e Pesquisa (CSPP) realizada no dia sete 65 

de fevereiro de dois mil e dezessete, solicitando aos conselheiros considerações acerca 66 

do documento. Neste momento, a plenária se manifestou com pedidos de ajuste nas 67 

presenças apontadas no documento. Em seguida, a Presidente colocou a ata em votação 68 

ocorrendo aprovação, com o registro de uma abstenção, pertinente ao Prof. Daniel 69 

Martinez, mediante os ajustes de presença solicitados. II – Comunicações: Neste 70 



momento, a Pró-reitora relatou acerca da criação do Fórum de Pesquisa da 71 

PROPP/UFJF, na data de quinze de fevereiro deste ano, mediante iniciativa da Pró-72 

reitoria de Pós-graduação e Pesquisa. Dessa forma, explicou que o funcionamento dessa 73 

plenária é similar ao Fórum de Pós-graduação, sendo criado para fluir como um espaço 74 

de discussões sobre a política de pesquisa na UFJF. Avançando, informou que a 75 

próxima reunião ocorrerá no mês de maio, na qual será discutido o formato do 76 

seminário de iniciação científica da Instituição. Também informou que já ocorreram 77 

duas ou três reuniões, e que a composição desta plenária se dá por membros Comitê 78 

Assessor e do Comitê Institucional do CNPq na Instituição, destacando que essa 79 

composição é aberta, inclusive com a possibilidade de encaminhamento de sugestões de 80 

representação para a PROPP. Por fim, ressalvou o caráter consultivo desse novo Fórum, 81 

não sendo possível o tratamento de questões de modo deliberativo, o que continua de 82 

competência exclusiva do CSPP. Em continuidade aos comunicados, informou que a 83 

data limite, de caráter interna, para envio dos dados dos APCN’s foi prorrogada para o 84 

dia dois de maio do corrente ano, sendo que o calendário CAPES define o mês de 85 

agosto como limite. Em seguida, destacou que no dia vinte de março deste ano a 86 

Câmara Federal dos Deputados analisará o Projeto de Emenda Constitucional que 87 

homologa a cobrança de mensalidade em cursos de pós-graduação lato sensu nas 88 

instituições públicas de ensino, com possibilidade real de aprovação. Assim, ressalvou 89 

que a PROPP espera um grande volume de projetos de cursos caso tal projeto seja 90 

aprovado, sendo necessária uma organização prévia. Para tanto, informou que a PROPP 91 

está revisando todas as resoluções pertinentes a essa modalidade de ensino com a 92 

intenção de aumentar o controle institucional sobre a estrutura e oferta desses cursos, e 93 

que trará esta demanda para o CSPP em breve. Finalizando as comunicações a 94 

Presidente relatou que recebeu comunicado da CDARA, destacando que aquela 95 

coordenação esta reagindo às autorizações do CSPP acerca das defesas de mestrado e 96 

doutorado em desacordo ao regimento geral da pós-graduação da UFJF, as quais tem 97 

gerado desconforto. Neste contexto, destacou a necessidade de revisar este regimento 98 

com caráter de urgência, porém, mantendo atenção plena às indicações do regimento 99 

atual, cumprindo-as plenamente, até que vigore o documento com as alterações que 100 

serão propostas, para que se evite problemas como os analisados nesta plenária até o 101 

momento. Assim, frisou o registro da posição da CDARA quanto aos casos 102 

homologados e a necessidade urgente de revisar o regimento geral, com observação 103 

plena até sua alteração. III – Ordem do Dia: 1. Informe Sobre as Homologações de 104 

Defesas de mestrado e doutorado: A Presidente comunicou aos conselheiros o envio 105 



aos mesmos do relatório de homologações de defesas de mestrado e doutorado nos 106 

PPGs da Instituição no intervalo entre esta reunião e a ocorrida em sete de fevereiro de 107 

dois mil e dezessete, destacando o caráter apenas informacional deste item. 2. 108 

Homologação do Processo 23071.010998/2016-98 – Reoferecimento da 109 

Especialização em Educação Financeira Escolar e Educação Matemática: A Pró-110 

reitora relatou que a apreciação em tela diz respeito à reoferta de curso de especialização 111 

lato sensu. Assim, solicitou ao Gerente de Pós-graduação e Pesquisa, Senhor Welington 112 

Belinassi, para realizar a leitura do parecer presente ao processo em análise. Dessa 113 

forma, o Gerente cumprimentou a plenária e realizou a leitura do parecer, de caráter 114 

favorável à reoferta. Em seguida, mediante a ausência de considerações ou pedidos de 115 

esclarecimentos, a Presidente colocou o processo em votação, ocorrendo a aprovação 116 

por unanimidade. 3. Apreciação de Regimentos/Resoluções: Resolução sobre 117 

acúmulo de bolsas de Iniciação Científica; Regimento da Editora UFJF; 118 

Regimento Interno do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFJF 119 

– Processo 23071.010565/2016: Abrindo este item da pauta, a Presidente iniciou as 120 

apreciações regimentais pela análise da proposta de regimento da Editora da UFJF. 121 

Assim, destacou que a PROPP e a Direção do órgão realizaram ajustes em alguns 122 

pontos do texto regulador, e que o documento foi encaminhado, em seguida, para o Prof. 123 

Fernando Perlato, com a finalidade de relatoria. Neste sentido, solicitou ao relator a 124 

realização da leitura e considerações acerca de seu parecer. Dessa forma, o Prof. 125 

Fernando realizou a leitura do documento e apresentou as alterações citadas pela 126 

Presidente. Assim, foram observadas as demandas de dois ajustes, o primeiro relativo à 127 

composição do Conselho Editorial, com sugestão de composição pelas oito áreas de 128 

conhecimento CNPq e eleição destes membros via SIGA. O segundo ponto diz respeito 129 

ao apontamento da possibilidade destes Conselheiros submeterem seus livros à linha 130 

editorial da UFJF. Em seguida, a Pró-reitora abriu o momento para discussões. Neste 131 

contexto, o Prof. Marco Antônio Escher destacou a necessidade de valoração dos 132 

produtos educacionais dos mestrados profissionais neste processo editorial na 133 

Instituição, sendo corroborado pela Prof.ª Neusa Salim Miranda. Avançando, a 134 

Presidente relatou que foi colocada informalmente no documento a possibilidade da 135 

Editora englobar toas as revistas da UFJF, destacando que estas estão vinculadas aos 136 

PPGs da Instituição. Neste contexto, esclareceu que essa proposta se daria como um 137 

meio de divulgação, incorporação, sem demanda de controle, figurando apenas como 138 

uma plataforma de incorporação.  Também relatou que há muitos livros parados, sendo 139 

necessário regularizar a situação através de seus fluxos com urgência. Informou que 140 



hoje a Editora se encontra sob gestão da Coordenadoria de Execução Financeira da 141 

UFJF (COESF), deixando a gestão anterior exercida pela FADEPE, e destacou os 142 

problemas gerados com o rompimento da Instituição com a Gráfica Brasil. Diante do 143 

exposto, e da repercussão do tema na plenária, a Presidente propôs como 144 

encaminhamento o retorno desta proposta à PROPP para maiores detalhamentos nas 145 

questões acerca da composição do Conselho, em vista das especificidades e de sua 146 

relação com os mandatos de coordenadores e assessoramento, também sobre o abarque 147 

dos produtos educacionais, e por fim, acerca das atribuições do órgão, para em seguida 148 

retornar a esta plenária com foco em sua homologação. Neste sentido, com aceite 149 

unanime da plenária, foi acatado o encaminhamento em tela. Em continuidade às 150 

apreciações regimentais, a Pró-reitora passou à análise da proposta de regimento Interno 151 

do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. Neste contexto, relatou que o 152 

processo em apreciação passou pela Procuradoria Federal da UFJF visando análise 153 

quanto a sua adequação à legislação nacional, recebendo atesto positivo, e posterior 154 

encaminhamento ao Prof. Francis com finalidade de relatoria. Diante do exposto, a 155 

Presidente solicitou a este Secretário a leitura do parecer, em vista da impossibilidade de 156 

presença do relator neste encontro, o que foi realizado. Assim, prosseguindo a 157 

apreciação, a Pró-reitora destacou as duas sugestões do relator, acerca da demanda dos 158 

pareceres, sugerindo aumento de membros e revisão dos prazos, e dos critérios para 159 

inclusão de novos membros no Comitê, abrindo o momento para discussão. Neste 160 

contexto, o Prof. Claudio Galuppo abordou a questão do quórum mínimo para 161 

realização das reuniões deste Comitê, demarcada em dois terço dos membros, sugerindo 162 

a indicação expressa no texto de encerramento da reunião no momento em que este 163 

quórum seja desfeito. Corroborando, a Prof.ª Iluska Coutinho complementou a sugestão 164 

pedindo a consideração da continuidade da reunião apenas em caráter consultivo a partir 165 

do momento de perda do quórum. Diante das considerações, a Presidente compilou as 166 

propostas para encaminhamento, destacando que as necessidades de ajustes do texto 167 

seriam a formatação de critérios para escolha dos membros, somada à possibilidade de 168 

aumento destes, e possibilidade de revisão dos prazos de análise em vista da grande 169 

demanda, e ainda a proposição da plenária acerca da perda do caráter deliberativo da 170 

reunião no momento em que se perder o quórum, passando a mesma a ter caráter 171 

consultivo. Assim, propôs a aprovação desta proposta regimental, mediante a urgência 172 

de tratamento da demanda, diante da adequação da proposta às solicitações aferidas pelo 173 

relator e pela plenária. Dessa forma, com aceite da plenária quanto a estas 174 

considerações, colocou a proposta de regimento sob votação ocorrendo a aprovação com 175 



o registro de uma abstenção, apresentada pela Prof.ª Claudia Viscardi. Em seguida, 176 

abordou a proposta de resolução acerca das bolsas de iniciação científica da UFJF, com 177 

foco na reestruturação dos artigos que definem o acúmulo destas bolsas com outras 178 

modalidades. Neste contexto, solicitou à plenária autorização para retirar este item da 179 

pauta, justificando que a PROPP trabalhou intensamente nesta resolução durante a 180 

última semana, chegando à conclusão de que existe uma série de impropriedades nos 181 

termos da resolução, os quais demandam maior atenção. Dessa forma, diante da 182 

autorização da plenária retirou o item da pauta atestando que em breve retornará com o 183 

mesmo a esta plenária. Assim, encerrou as apreciações das propostas de resoluções e 184 

regimentos. 4. Grupo de defesas de mestrado e doutorado fora do prazo regimental 185 

- propostas: A Presidente relatou que estas demandas estão recorrentes na PROPP e no 186 

CSPP, surgindo pedidos de autorizações para defesas fora do prazo regimental ou com o 187 

registro de duas ou mais reprovações nas atividades acadêmicas dos PPGs, destacando 188 

os impactos negativos relativos aos trâmites e também na tomada de espaço nas pautas 189 

desta plenária. Neste contexto, destacou que o CSPP deveria apenas tratar de casos com 190 

caráter especiais, e não expedir constantemente autorizações para tratamento de defesas 191 

que descumprem o regimento geral da pós-graduação. Dessa forma, relatou que, após 192 

discussão e encaminhamento definido na última reunião do Fórum de Coordenadores de 193 

Pós-graduação, realizou um levantamento de todos os casos de defesas e homologações 194 

fora do prazo regimental, a saber: PPG Ciências Sociais: Alexandre José Sales de 195 

Freitas e Laís de Oliveira; PPG Linguística: Ana P. da Silva, Julia A. Gonçalves, Juliana 196 

Carvalho Barros e Priscila F. Santana; PPG Matemática: Talita C. dos Santos; PPG 197 

Clínica Odontológica: ligar; PPG Ambiente Construído: José L. M. Afonso e Pablo P. 198 

da Costa; PPG História: Pedro G. Pereira; PROFIS: Alexei de Assis Alves e José 199 

Marcelo Guimarães Villar. Assim, como encaminhamento para resolução efetiva do 200 

problema, propôs a autorização em bloco desta lista, como última ação do CSPP neste 201 

sentido, limitando como prazo para realização destas defesas o mês de agosto do 202 

corrente ano, sendo que a partir desta homologação todos os PPGs deverão seguir, 203 

estritamente, as definições do regimento geral, até que este seja reformulado e ente em 204 

vigência. Em seguida, a Presidente abriu o momento para discussão. Neste sentido, a 205 

Pró-reitora e o Pró-reitor Adjunto de Pós-graduação e Pesquisa, Prof. Luis Paulo, 206 

responderam diversas dúvidas da plenária, destacando que o foco do processo em 207 

questão diz respeito apenas à homologação de defesas fora do prazo regimental ou com 208 

registro de duas ou mais reprovações nas atividades acadêmicas, informando que as 209 

demais questões continuam fluindo de acordo com o regimento geral, uma vez que não 210 



há outros problemas registrados. Destacaram que a proposta era uma repactuação de 211 

todos os presentes no sentido da aprovação destas inobservâncias específicas ao 212 

regimento e compromisso de todos de respeito e cumprimento ao regimento a partir da 213 

aprovação em bloco. Neste momento, o Prof. Ricardo Freguglia relatou à plenária que já 214 

ajustou o regimento do PPG Economia Aplicada ao regimento geral da UFJF, 215 

destacando que não haverá mais problemas relativos às reprovações em duas ou mais 216 

disciplinas no PPG sob sua coordenação. Em seguida, o Prof. José Alberto Castanon se 217 

manifestou contrário à aprovação em bloco, justificando que são situações diversas, 218 

destacando que seria mais prudente a análise e votação de caso a caso. Neste contexto, a 219 

Presidente relatou que são situações diferentes, porém, que se inserem em dois perfis 220 

específicos, defesas fora do prazo e defesas com registro de duas ou mais reprovações. 221 

Aproveitando esta explanação, a Pró-reitora destacou que, além da aprovação em bloco, 222 

há duas situações que serão analisadas e votadas separadamente, em vista das 223 

especificidades. Avançando nas discussões, a Prof.ª Claudia Viscardi se manifestou a 224 

favor da aprovação em bloco, conforme proposta da presidência, justificando que se 225 

trata de situações relativas a duas caracterizações específicas, não demandando análise 226 

de caso a caso. Dessa forma, a Presidente apresentou a demanda aferida aos 227 

conselheiros, colocando a lista sob votação da plenária, ocorrendo a aprovação mediante 228 

uma abstenção, registrada pelo Prof. José Alberto Castanon. Em seguida, relatou a 229 

situação da discente Ione Silva Vilela Picole, do PPG Letras: Estudos Literários, 230 

pedindo ao Coordenador do PGG em tela que explicasse à plenária a situação específica 231 

vivenciada. Neste sentido, o Prof. Alexandre informou que a defesa ocorreu, fora do 232 

prazo regimental, na data de vinte e oito de novembro de dois mil e dezesseis, devido a 233 

licença para tratamento de doença da filha da discente, porém, não ocorrendo o devido 234 

trancamento do curso. Também destacou a especificidade da situação, caracterizada 235 

pelo perfil da discente, a qual é servidora da Prefeitura de Juiz de Fora e usufruiu de 236 

licença renumerada para cursar o PPG. Relatou acerca do óbito da filha da discente 237 

durante o período da licença para tratamento e do posterior retorno da aluna às 238 

atividades no Programa. Por fim, destacou que o Colegiado do PPG analisou o caso e 239 

decidiu por autorizar a defesa, a qual ocorreu gerando o questionamento da 240 

homologação desta por parte da CADRA, chegando o caso a esta plenária. Após a 241 

explanação do professor, a Presidente abriu para discussão. Assim, sem manifestações, a 242 

Pró-reitora colocou a homologação desta defesa sobre votação ocorrendo a aprovação 243 

por unanimidade. Por fim, a Presidente apresentou à plenária a última situação 244 

específica, relativa à aluna Domitila Santos Bahia, doutoranda do PPG Economia 245 



Aplicada. Para tanto, explicou que este caso é pertinente à demanda anterior, 246 

apresentada pelo Programa em foco em reunião anterior desta plenária, na qual foram 247 

aprovadas duas defesas de mestrado com registro de duas ou mais reprovações nas 248 

atividades acadêmicas, já realizadas. Porém, explicou que naquele momento foi exposto 249 

pelo coordenador do PPG que, além das duas defesas ocorridas no mestrado, havia 250 

também uma aluna de doutorado que seguia o curso com o registro de duas ou mais 251 

reprovações. Dessa forma, como a defesa da discente não ocorrerá até o mês de agosto 252 

deste ano, limite estabelecido para as regularizações, faz-se necessária a aprovação de 253 

modo específico. Apresentadas as explicações, a Pró-reitora abriu para considerações, as 254 

quais não foram apresentadas. Assim, colocou em votação a homologação deste caso 255 

ocorrendo a aprovação mediante uma abstenção, apresentada pelo Prof. José Alberto 256 

Castanon. Por fim, encerradas as apreciações, solicitou aos coordenadores que tenham 257 

plena atenção quanto a observância do regimento para que não surjam novos casos até 258 

que este documento seja revisto e se torne vigente. Também reiterou as defesas 259 

autorizadas em bloco, sendo elas: PPG Ciências Sociais: Alexandre José Sales de 260 

Freitas e Laís de Oliveira; PPG Linguística: Ana P. da Silva, Julia A. Gonçalves, Juliana 261 

Carvalho Barros e Priscila F. Santana; PPG Matemática: Talita C. dos Santos; PPG 262 

Clínica Odontológica: ligar; PPG Ambiente Construído: José L. M. Afonso e Pablo P. 263 

da Costa; PPG História: Pedro G. Pereira; PROFIS: Alexei de Assis Alves e José 264 

Marcelo Guimarães Villar. IV – Assuntos Gerais: Neste momento, a Pró-reitora passou 265 

a palavra a Prof.ª Neusa Salim Miranda, a qual relatou que a CAPES encaminhou oficio 266 

ao Programa de Mestrado Profissional em Rede em Letras, sob sua coordenação na 267 

UFJF, informando que não estava autorizada a abertura de novas turmas daquele curso, 268 

até nova manifestação da Coordenadoria. Assim, destacou que respondeu demonstrando 269 

os prejuízos para a Instituição, para os discentes e docentes do curso, ressalvando que 270 

havia realizado processo seletivo com homologação de novos discentes. Também 271 

informou que a CAPES justificou que a decisão atinge todos os mestrados profissionais 272 

em rede, e que se baseia em uma pendência de regulamentação desses cursos. Em 273 

consideração aos apontamentos, a presidente informou que viajará para Brasília ainda 274 

nesta semana, para reunião na ANDIFES, e que apresentará a demanda da professora de 275 

modo formal. Para isto, propôs a elaboração de uma manifestação formal da Instituição, 276 

via este Conselho, para concretizar a representação, ficando assim acordado com a 277 

plenária. Não havendo mais nada a tratar, a Presidente deu por encerrada a reunião. Para 278 

constar, foi lavrada a presente ata que transcrevo, dato e assino.  279 

 280 



Juiz de Fora, 17 de março de 2017. 281 

 282 

 283 

Prof.ª Dr.ª Mônica Ribeiro de Oliveira 284 

Pró-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa /Presidente do CSPP 285 

 286 

 287 

Tonny Aparecido Vidal Barra de Souza  288 

Secretário do CSPP 289 

Aprovada na reunião do dia ___/___/___. 290 


