
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO 1 

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

VINTE DE OUTUBRO, ÀS 14:00 HORAS, NO AUDITÓRIO DA 3 

FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ 4 

DE FORA. Aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e quinze, às quatorze 5 

horas, no Auditório da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz 6 

Fora, reuniu-se o Conselho Setorial de Pós-Graduação e Pesquisa (CSPP), 7 

regimentalmente convocado, sob a Presidência do Senhor Prof. Dr. Lyderson 8 

Facio Viccini, Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação e com a 9 

presença dos seguintes Conselheiros:  10 

Andrea Pereira Luiz Ponzo, Vice Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 11 

em Ecologia; Prof. Roberto Junio Pedroso Dias, representante do Comitê 12 

Assessor – Ciências Biológicas; Prof. Fernando Pelatto Bom Jardim, 13 

representante do Comitê Assessor – Ciências Humanas; Prof. Frederico Pittela 14 

Silva, representante do Comitê Assessor – Ciências da Saúde; Profª. Beatriz J. 15 

V. Aarestrup, representante do Centro de Biologia da Reprodução; Profª. Fátima 16 

S. Caropreso, representante do Programa de Pós-Graduação em Psicologia; 17 

Profª. Renata de Oliveira Pereira, representante do Comitê Assessor – 18 

Engenharias e Ciência da Computação; Profª. Giovana Trevisan Nogueira, 19 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação Profissional em Rede em Ensino 20 

de Física; Prof. Luiz Antônio Sodré Costa, representante do Comitê Assessor – 21 

Ciências Exatas e da Terra; Profª. Flávia Lucia Chein Feres, representante do 22 

Comitê Assessor – Ciências Sociais Aplicadas; Profª. Maria Claudia Bonadio, 23 

representante do Comitê Assessor – Linguística, Letras e Artes; Profª. Ilka 24 

Schaper, Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação; Prof. 25 

André Luis Marques Marcato, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em 26 

Engenharia Elétrica; André de Lima Xandó, representante dos Servidores 27 

Técnicos Administrativos da UFJF; Márcia Aparecida de Paula e Souza, 28 

representante dos Servidores Técnicos Administrativos da UFJF; Sidney 29 

Willians S. Torres, representante dos Servidores Técnicos Administrativos da 30 

UFJF; Profª. Elita Scio Fontes, Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 31 

em Ciências Farmacêuticas; Profª. Márcia de Almeida, representante do 32 

Programa de Pós-Graduação em Letras: Estudos Literários; Prof. Alexandre 33 

Mansur Barata, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em História; Prof. 34 

Marcio Campos, Vice Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Clínica 35 



Odontológica; Prof. Rafael Alves Bonfim de Queiroz, Coordenador do Programa 36 

de Pós-Graduação em Modelagem Computacional; Prof. Ricardo da Silva 37 

Freguglia, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Economia; Prof.ª 38 

Cássia de Castro Martins Ferreira, Coordenadora do Programa de Pós-39 

Graduação em Geografia; Prof. Luís Fernando Crocco Afonso, Coordenador do 40 

Mestrado Profissional em Rede em Matemática – PROFMAT; Prof.ª Mara 41 

Rúbia Costa Couri, representante do Programa de Pós-Graduação em Química; 42 

André de Lima Xandó, representante dos Servidores Técnicos Administrativos 43 

da UFJF; Prof.ª Flaviana Andrea Ribeiro, Coordenadora do Mestrado 44 

Acadêmico em Matemática; Prof. Amarildo Melchiades da Silva, Coordenador 45 

do Mestrado em Profissional em Educação Matemática, e Prof.ª Neusa Salim 46 

Miranda, Coordenadora do Mestrado Profissional em Rede em Letras. 47 

Após saudar os presentes e agradecer o Presidente passou à pauta do dia. I – Aprovação 48 

da ata da reunião do CSPP realizada no dia vinte e um de setembro de 2015. O Pró-49 

reitor apresentou a Ata da reunião deste Conselho realizada no dia vinte e um de 50 

setembro do corrente ano, colocando-a sob apreciação da plenária. Não havendo 51 

considerações sobre a mesma, o Presidente submeteu a mesma à votação ocorrendo 52 

aprovação por unanimidade. II – Comunicações: O Presidente iniciou as comunicações 53 

relatando que recebera, na semana anterior a deste encontro, um comunicado da 54 

Advocacia Geral da União/Procuradoria Geral Federal, por meio de parecer de força 55 

executória, acerca dos procedimentos de divulgação de resultado nos processos seletivos 56 

de todos os programas e cursos de pós-graduação stricto e lato sensu da UFJF. Destacou 57 

que tal documento relata a necessidade de divulgação nominal dos candidatos aprovados 58 

em todas as etapas existentes nos processos seletivos em pauta, com a demanda de 59 

apresentação da ordem de classificação e respectivas notas dos participantes. Por fim, 60 

ressaltou o parecer de força executória atestando que não há possibilidade de 61 

contestação ou prorrogação de prazos, frisando a necessidade de atendimento imediato à 62 

solicitação. Também relatou que tal demanda gerou a necessidade de confecção de duas 63 

portarias por parte da PROPG para regulação da situação na Instituição. Neste 64 

momento, o Prof. Amarildo informou que já havia uma portaria, no âmbito da PROPG, 65 

que designava a divulgação nominal dos candidatos na lista final do processo seletivo. 66 

Em resposta, o Presidente explicou que se tratava de uma nova demanda, com 67 

necessidade de divulgação de informações de modo mais específico, o que motivou a 68 

confecção das duas novas portarias. Avançando nas comunicações, o Pró-reitor 69 

informou que a realização do Seminário de Iniciação Científica da UFJF está prevista 70 



para os dias 01, 02 e 03 de dezembro do corrente ano, justificando a escolha da data em 71 

virtude da apresentação do calendário acadêmico da Instituição. Neste sentido, também 72 

explicou que o adiamento do evento para o próximo ano geraria a realização de dois 73 

seminários no mesmo ano. Em continuidade, informou que o evento deverá ser 74 

realizado no saguão do prédio da Reitoria da UFJF em virtude da necessidade de 75 

diminuição dos custos. Explicando a dinâmica prevista para o Seminário, o Presidente 76 

relatou que deverão ocorrer turnos de apresentação diários com divisão dos mesmos por 77 

áreas de conhecimento. No momento seguinte, o Pró-reitor citou os procedimentos para 78 

homologação das defesas de mestrado e doutorado na UFJF. Assim, destacou que o 79 

objetivo é gerar agilidade na tramitação desses processos, uma vez que não havia 80 

controle de fluxo na entrada, execução e saída desses processos. Informou que a 81 

PROPG está trabalhando para organizar e tornar o procedimento mais célere. Para tanto, 82 

solicitou aos coordenadores padronização na abertura dos processos de homologação de 83 

defesa de mestrado e doutorado. Assim, solicitou a inserção padronizada do nome do 84 

PPG na capa do processo e do nome do discente como interessado. Como indicação do 85 

título do processo, solicitou a inserção do termo “homologação de defesa de tese ou 86 

dissertação”, seguido do título do trabalho. Por fim, destacou que a intenção é agilizar 87 

os procedimentos e facilitar a localização dos processos enquanto o SIGA PROPG não 88 

está disponível. Em seguida, o Presidente solicitou aos coordenadores de PPGs que 89 

demandarão apoio para execução das bancas de defesas de mestrado e doutorado ainda 90 

este ano, por meio de requisições de veículos e hotel ofertadas pela PROPG, que 91 

encaminhassem tais pedidos com a maior brevidade possível, visando a análise da 92 

possibilidade de apoio, destacando que tal oferta somente se aplicava aos PPGs que não 93 

dispõem de saldo orçamentário para essas execuções neste período. Neste contexto, o 94 

Prof. Ricardo Freguglia perguntou ao Presidente como se daria a execução dessas 95 

requisições. Em resposta, o Prof. Lyderson Viccini informou que a intenção é realizar a 96 

transferência desses recursos, de modo específico a cada demanda, das rubricas da 97 

PROPG para as equivalentes em cada PPG demandante. Se não for possível a PROPG 98 

executaria essas demandas. Em continuidade, a Profª. Flaviana questionou o Pró-reitor 99 

acerca da previsão de empenho dos saldos PROAP dos PPGS na rubrica de passagens, 100 

para execução das bancas no ano seguinte. Respondendo, o Presidente atestou que esta é 101 

a intenção da PROPG. Assim, destacou que o foco dos PPGs deve ser na execução 102 

imediata de todas as ações que demandem os recursos disponíveis até o momento, com 103 

a devida autorização de recolhimento dos saldos aferidos na próxima segunda-feira, dia 104 

vinte e seis de outubro, demarcando o fechamento dos procedimentos de requisições na 105 



UFJF. Continuando a explicação, relatou que a PROPLAG orientou que esse empenho 106 

poderá ocorre em duas possibilidades: em passagens áreas ou auxílio financeiro para 107 

mestrando/doutorando. Por fim, destacou que o prazo para concretizar tal ação é curto, 108 

uma vez que o encerramento do ano contábil se aproxima. Dessa forma, visando o 109 

direcionamento das rubricas de destino do empenho, o Presidente solicitou aos 110 

coordenadores de PPGs que encaminhassem à PROPG a previsão de realização de 111 

bancas de defesas de dissertações e teses nos meses de janeiro, fevereiro e março de dois 112 

mil e dezesseis. Para tanto, justificou que tal previsão seria importante para vislumbrar a 113 

previsão de recursos necessárias na rubrica de passagens, podendo o restante ser 114 

empenhado como auxílio financeiro a mestrando/doutorando. Neste momento, o Prof. 115 

Ricardo Freguglia perguntou se essas bancas já poderiam ocorrer no mês de janeiro. 116 

Respondendo, o Pró-reitor informou que a única restrição apresentada pela PROPLAG 117 

se dava no período da primeira quinzena de janeiro do próximo ano, no qual não deverá 118 

ocorrer designação de bancas. Mesmo assim, ressaltou que, dentro das possibilidades 119 

dos PPGs, as agendas deveriam ser preferencialmente indicadas a partir do mês de 120 

fevereiro, visando maior tranquilidade nos processos executórios. Ainda neste contexto, 121 

pediu aos coordenadores o envio da previsão de bancas até a data de vinte e seis do 122 

corrente mês. Também destacou que o recolhimento dos saldos ocasionará diferença de 123 

valores nos montantes recolhidos de cada curso, mas que o empenho ocorrerá de modo 124 

uniforme a beneficiar todos os PPGs que apresentarem suas demandas. No momento 125 

seguinte, o Prof. Lyderson Viccini informou que está trabalhando nos trâmites de 126 

comunicação e solicitação de realização de bancas de defesa de dissertações e teses na 127 

PROPG. Assim, destacou que ainda não comunicaria o novo procedimento aos 128 

coordenadores. Porém, em contrapartida, diante da dificuldade momentânea no SCDP 129 

por motivo de falhas no sistema, o Presidente propôs a retirada do envio das 130 

comunicações de banca e dos resumos no trâmite atual, restando somente o envio da 131 

solicitação formal. Ainda na intenção de agilizar o processo, propôs que o mecanismo 132 

fosse mudado para o digital, sugerindo que o documento fosse assinado no PPG, 133 

copiado digitalmente e enviado à PROPG por e-mail. Assim, a PROPG ficaria 134 

responsável por imprimí-lo, providenciar a assinatura da Coordenação de Pós-graduação 135 

e retornar ao PPG por e-mail. Diante do exposto, questionou a plenária sobre esta 136 

proposta recebendo o aceite das indicações. Não havendo mais comunicações, o Pró-137 

reitor deu início à ordem do dia.  III – Ordem do Dia: 1. Homologação de Defesas de 138 

Dissertações de Mestrado e Teses de Doutorado: O Prof. Lyderson Viccini pediu aos 139 

coordenadores análise da demanda de homologação de processos de defesas de 140 



dissertações e teses dos PPGs da UFJF encaminhada aos mesmos em conjunto com a 141 

convocação para este encontro. Não havendo considerações, o Presidente colocou a lista 142 

de homologações sob votação, ocorrendo a aprovação por unanimidade. 2. Câmara de 143 

Pós-graduação: O Presidente iniciou esta pauta lembrando a plenária que a Câmara de 144 

Pós-graduação foi criada no âmbito do CSPP visando o auxílio na análise de processos 145 

APCN’s, fato que trouxe esta Comissão como pauta ao CSPP nas reuniões anteriores, 146 

ocorrendo designação de membros atuais em caráter pró-tempore. Dessa forma, 147 

retomou a composição para conhecimento dos conselheiros, a saber: Prof. Emerson 148 

Sena, Prof. Ricardo Freguglia, Profª. Flávia Machado, Prof. Antônio Márcio e Prof. 149 

Rafael Bonfim. Diante do exposto, destacou para a plenária que este Conselho deve 150 

deliberar pela continuidade da composição ou por novas designações. Neste sentido, 151 

reiterou agradecimento aos atuais membros por suas atuações nas análises dos últimos 152 

processos de APCN´s encaminhados à CAPES. Também relatou que a intenção da 153 

PROPG é ampliar o calendário de apresentação de propostas de APCN’s, visando a 154 

possibilidade de melhor estruturação das propostas por meio de apoio da Câmara. Neste 155 

momento, a Profª. Mara Rúbia perguntou ao Presidente se a composição da Câmara 156 

poderia se dar apenas por docentes coordenadores de PPGs. Respondendo, o Pró-reitor 157 

informou que essas indicações ocorrem no CSPP, apenas por aproveitar o conhecimento 158 

desses coordenadores quanto ao assunto, mas destacou que não há essa obrigatoriedade. 159 

Avançando, a Profª. Flaviana perguntou ao Prof. Lyderson Viccini sobre o tempo de 160 

permanência dessa nova composição, ou se mantida em efetivo a atual. Em resposta, o 161 

Presidente destacou que a decisão cabia à plenária, uma vez que não há essa indicação 162 

temporal. Neste sentido, relatou que, devido a apresentação de propostas de APCN’s de 163 

modo anual, achava interessante a possibilidade de troca de membros por determinado 164 

tempo visando a divisão das tarefas. Em continuidade, o Prof. André Marcato 165 

questionou o Presidente acerca das propostas encaminhadas à Câmara, sobre os 166 

pareceres favoráveis e desfavoráveis. Respondendo, o Pró-reitor relatou que todas as 167 

propostas tiveram parecer favorável ao encaminhamento à CAPES por parte da Câmara. 168 

Informou ainda que houve uma interação constante entre os coordenadores das 169 

propostas e a Câmara, uma vez que não havia prazo para os trâmites de retorno dos 170 

processos. Em continuidade, a Profª. Mara Rúbia comunicou que, em caso da 171 

deliberação pela manutenção da composição atual da Câmara por parte da plenária, não 172 

poderia se manifestar pela Prof.ª Flávia Machado, mesmo representando-a neste 173 

encontro. Diante das considerações da professora, o Presidente afirmou que, em caso de 174 

manutenção da composição da Câmara, checará com a Profª. Flávia Machado a 175 



possibilidade de continuidade. Dessa forma, diante das exposições apresentadas, o 176 

Presidente colocou em votação a manutenção da composição atual da Câmara de Pós-177 

graduação, ocorrendo a deliberação pela continuidade por unanimidade. Em seguida, 178 

apresentou a proposta de manutenção das composições por tempo regulamentar 179 

demarcado por duas avaliações consecutivas de APCNs, ocorrendo a aprovação por 180 

unanimidade. 3. Composição dos CAs e seus representantes no CSPP: O Prof. 181 

Lyderson Viccini relatou que trouxe esta pauta para a ordem do dia apenas para 182 

referendar a composição do Comitê Assessor de Pesquisa da PROPESQ/UFJF. Assim, 183 

cumprimentou os novos conselheiros atrelados ao Comitê dando as boas vindas aos 184 

mesmos. Apresentou a nova composição e suas áreas correlatas. Neste sentido, lembrou 185 

a plenária sobre a comissão retirada neste Conselho para analisar e apresentar proposta 186 

de alteração na resolução que regulamenta o processo de seleção para o Comitê 187 

Assessor. Avançando, fez destaque para o Prof. Fernando, representante do Comitê de 188 

Pesquisa na área de Humanas/História, que aceitou seu convite para assumir a Direção 189 

da Editora da UFJF, destacando que a mesma passa por um momento de redesenho 190 

estrutural para atender as demandas da UFJF. IV – Assuntos Gerais: Abrindo as 191 

considerações gerais, o Presidente abordou a Plataforma Sucupira, relatando os 192 

problemas e as dificuldades atuais. Ressaltou a necessidade de seguir a indicação de 193 

calendário em vigor, mesmo diante das informações recebidas sobre alterações de datas. 194 

Neste momento, a Profª. Flaviana solicitou ao Pró-reitor que a PROPG entrasse em 195 

contato com os PPGs antes de homologar os dados no sistema. Em respostas ao pedido 196 

da professora, o Presidente repassou a solicitação à Profª. Iluska Coutinho, 197 

Coordenadora de Pós-graduação, e relatou que alguns PPGs já tiveram seus dados 198 

homologados. Em continuidade, o Prof. Luiz Fernando, Coordenador do PPG 199 

Linguística, relatou problema no registro de produção intelectual no sistema, o qual 200 

apresentou quatorze páginas de erros no relatório do ano de dois mil e quatorze. Assim, 201 

após a correção dos erros percebeu que não precisava intervir nas produções, sendo 202 

necessário apenas clicar na opção “concluir”. Diante destes fatos, levantou o 203 

questionamento sobre a possibilidade de prejuízos que tal acontecimento poderia gerar, 204 

uma vez que não há garantia que as informações foram devidamente cadastradas. No 205 

mesmo contexto, o Prof. Marcio Campos relatou que fez a verificação no sistema a 206 

poucos dias pela manhã e que naquele momento não houve apontamento de erros, 207 

entretanto, na noite seguinte houve uma atualização no sistema e após a mesma 208 

surgiram vários erros. Corroborando, o Prof. Jader relatou que vivenciou o mesmo 209 

problema e que solicitou informações na CAPES, sendo informado que o problema será 210 



resolvido em breve. No mesmo sentido, o Presidente relatou que também tentou contato 211 

com o setor de tecnologia da informação da CAPES, gestores da Plataforma Sucupira, 212 

mas que não avançou de um primeiro contato. Em continuidade, os professores 213 

Alexandre Barata e Emerson Sena destacaram a mesma situação de erros no sistema. 214 

Por fim, o Presidente atestou o registro das demandas e se prontificou a continuar na 215 

tentativa de contatos com a gestão do sistema. No momento seguinte, a Profª. Neusa 216 

Salim solicitou a palavra e relatou à plenária que os secretários do PPG PROFLETRAS, 217 

sob sua coordenação, pediram remoção do setor em virtude das dificuldades de 218 

execução das atividades no SCDP. Dessa forma, apresentou de modo formal a 219 

dificuldade de implementação de diárias e passagens no SCDP na UFJF. Assim, 220 

destacou os procedimentos adotados pela Instituição, questionando se o rigor 221 

documental comprobatório das viagens é pertinente à UFJF ou a todos os órgãos 222 

federais que utilizam o sistema. Também destacou que já abordou o tema com seus 223 

pares de outras IFES e não há relatos dessas dificuldades encontradas na UFJF. Em 224 

continuidade, o Prof. Luiz Fernando corroborou com as colocações da professora 225 

atestando enfrentar as mesmas dificuldades e destacando o momento de instabilidade 226 

técnica do sistema, que tem tornado a execução das ações ainda mais difícil. Neste 227 

sentido, o Presidente relatou problema similar ao trazer convidado do CNPq à UFJF no 228 

mês de julho, justificando que também é usuário do sistema e compartilha das 229 

dificuldades citadas nos apontamentos. Quanto às exigências documentais solicitadas, 230 

relatou que algumas são necessárias, como a comprovação de vínculo, uma vez que não 231 

há compartilhamento de dados entre o SIGA e o SCDP, em virtude da legislação 232 

reguladora. Assim, diante dos problemas relatados, citou que a solução passa pela 233 

padronização de documentos exigidos, evitando a duplicidade dos mesmos ou 234 

diferenciação de exigências para situações similares. Para tanto, sugeriu que os 235 

coordenadores registrassem os problemas para uma futura compilação, visando a 236 

solicitação de ajuste na situação. Neste contexto, o Prof. Rubens sugeriu que também 237 

fosse realizado um levantamento das exigências em outras IFES para fins de 238 

comparação na UFJF. Avançando, a Profª. Neusa Salim solicitou o encaminhamento 239 

dessa formalização à PROPLAG com o apontamento da situação demarcada por 240 

exigências acentuadas na comprovação documental a ser inserida no sistema nos 241 

pedidos de diárias e viagens. Após essas colocações, o Presidente afirmou que irá 242 

encaminhar as considerações à PROPLAG e também providenciar a análise dos manuais 243 

de ações no SCDP de outras IFES para embasar a discussão com tal setor. Sem mais 244 

registros, apresentadas as considerações finais, o Presidente deu por encerrada a reunião, 245 



agradeceu a presença de todos e encerrou o encontro. Para constar, foi lavrada a presente 246 

ata, que transcrevo, dato e assino.  247 

 248 

Juiz de Fora, 20 de outubro de 2015. 249 

 250 

 251 

Prof.ª Dr.ª Lyderson Facio Viccini 252 

Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação/Presidente do CSPP 253 

 254 

 255 

Tonny Aparecido Vidal Barra de Souza  256 

Secretário do CSPP 257 

Aprovada na reunião do dia 12/11/2015. 258 


