
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO SETORIAL DE 1 

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

SETEMBRO, ÀS NOVE HORAS, NO ANFITEATRO DAS PRÓ-REITORIAS 3 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA. Aos vinte e um dias do mês 4 

de agosto de dois mil e quinze, às nove horas, no Auditório das Pró-Reitorias da 5 

Universidade Federal de Juiz Fora, reuniu-se o Conselho Setorial de Pós-Graduação e 6 

Pesquisa (CSPP), regimentalmente convocado, sob a Presidência do Senhor Prof. Dr. 7 

Lyderson Facio Viccini, Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação e com a 8 

presença dos seguintes Conselheiros:  9 

Juliana de Oliveira Fonseca, representante do Programa de Pós-Graduação em 10 

Ciência e Tecnologia do Leite e Derivados; Prof. Luiz Antônio S. Costa, 11 

representante do Comitê Assessor de Pesquisa em Ciências Humanas; Prof. 12 

Emerson José Sena da Silveira, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em 13 

Ciência da Religião; Amanda Oliva Pereira, representante do Programa de Pós-14 

Graduação em Educação; Debora Vieira, Coordenadora de Secretaria do 15 

Programa de Pós-Graduação em Gestão e Avaliação da Educação Pública; Profª. 16 

Andréa Pereira Luizi Ponzo, Vice Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 17 

em Ecologia; Profª. Iluska Coutinho, representante do Programa de Pós-18 

Graduação em Comunicação; Prof. Roberto da Gama Alves, Coordenador do 19 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas – Comportamento Animal; 20 

Prof. Alexandre Mansur Barata, Coordenador do Programa de Pós-Graduação 21 

em História; Prof. Antônio Márcio Rezende do Carmo, Coordenador do 22 

Programa de Pós-Graduação em Clínica Odontológica; Denis Franco Silva, 23 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito e Inovação; Prof.ª 24 

Maria Silvana Alves, Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências 25 

Farmacêuticas; Prof. Leonardo G. Fonseca, Vice Coordenador do Programa de 26 

Pós-Graduação em Modelagem Computacional; Prof. Rafael Alves Bonfim de 27 

Queiroz, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Modelagem 28 

Computacional; Marcos Tanure Sanabio, Vice Coordenador do Programa de 29 

Pós-Graduação em Gestão e Avaliação em Educação Pública; Prof. Ricardo da 30 

Silva Freguglia, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Economia; 31 

Sidney Willians S. Torres, representante dos Servidores Técnicos 32 

Administrativos da UFJF; Márcia Souza, representante dos Servidores Técnicos 33 

Administrativos da UFJF; Prof. Wilson de Souza Melo, representante do 34 

Mestrado Profissional em Ensino de Física em Rede; Profª. Maria Teresa 35 



Bustamante Teixeira, Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Saúde 36 

Coletiva; Prof. Dmitri Cerboncini Fernandes, Coordenador do Programa de Pós-37 

Graduação em Ciências Sociais; Prof.ª Cássia de Castro Martins Ferreira, 38 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Geografia; Prof. Fernando 39 

Sato, Coordenador do Programa De Pós-Graduação em Física; Prof. Luís 40 

Fernando Crocco Afonso, Coordenador do Mestrado Profissional em Rede em 41 

Matemática – PROFMAT; Prof.ª Carina Berta Moljo, Coordenadora do 42 

Programa de Pós-Graduação em Serviço Social; Prof.ª Luciana Teixeira, 43 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Linguística; Prof.ª Flavia 44 

Cavalieri Machado, Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Química; 45 

Prof.ª Anna Maria de Oliveira Salimena, Coordenadora do programa de Pós-46 

Graduação em Enfermagem; Prof. Paulo Henrique Dias Menezes, Representante 47 

do Comitê Assessor em Ciências Humanas; André de Lima Xandó, 48 

representante dos Servidores Técnicos Administrativos da UFJF; Prof.ª Flaviana 49 

Andrea Ribeiro, Coordenadora do Mestrado Acadêmico em Matemática; Prof. 50 

Amarildo Melchiades da Silva, Coordenador do Mestrado em Profissional em 51 

Educação Matemática, Prof.ª Maria Lucia Bueno Ramos, Coordenadora do 52 

Programa de Pós-Graduação em Artes, Cultura e Linguagens; Prof.ª Neusa 53 

Salim Miranda, Coordenadora do Mestrado Profissional em Rede em Letras e 54 

Prof. Lyderson Facio Viccini, Pró-Reitor Adjunto de Pós-Graduação. 55 

O Presidente agradeceu a presença de todos e passou à pauta do dia. I – Aprovação das 56 

ata da reunião do CSPP realizada no dia dezenove de agosto de 2015. O Presidente 57 

colocou a Ata da reunião deste Conselho ocorrida no dia dezenove de agosto do corrente 58 

ano sob apreciação da plenária pedindo à plenária que apresentasse as considerações ou 59 

solicitações de alteração quanto a mesma.  Não havendo apontamentos o Pró-reitor 60 

colocou a ata sob votação ocorrendo a aprovação por unanimidade. II – Comunicações: 61 

O Presidente iniciou os informes reiterando aos coordenadores de PPGs acerca da 62 

cobrança de taxa para inscrição em disciplinas isoladas em tais Programas, destacando 63 

que tal pagamento não é permitido, conforme orientação formal recebida pela PROPG 64 

da Procuradoria Federal da UFJF. Em seguida, relatou que tem recebido muitas 65 

demandas acerca das bolsas de Iniciação Científica da UFJF (BIC). Assim, informou 66 

que a intenção de implementação era para os meses de agosto ou setembro do corrente 67 

ano. Neste contexto, citou a acentuação das dificuldades desses trâmites em virtude da 68 

greve dos servidores da Instituição. Assim, destacou que tem em seu registro pedidos de 69 

prorrogação para a indicação dos bolsistas, o qual estava demarcado em um mês antes 70 



da implementação de fato dos bolsistas. Neste sentido, relatou que está preocupado com 71 

este calendário, destacando que após a implementação dos bolsistas o prazo de um ano 72 

de duração das mesmas tem que ser respeitado, pois é pertinente e um cronograma de 73 

doze meses. Dessa forma,reiterou sua preocupação com o prazo, alegando que não há 74 

possibilidade de prorrogar os prazos por muito mais tempo. Por fim, alegou entender a 75 

dificuldade dos coordenadores em fazer contato com os alunos para indicação dos 76 

mesmos ao Programa, mas enfatizou a necessidade urgente de finalização dos processo 77 

de indicação dos mesmos. Neste momento, o prof. Virgílio relatou a dificuldade dos 78 

alunos do PPG que coordena para se manterem presentes ás atividades, ressaltando as 79 

demandas de alimentação e transporte, uma vez que o Restaurante Universitário (RU) 80 

está fechado e não há transporte institucional no Campus. Assim, atestou que a maioria 81 

dos alunos não estão presentes no Programa, gerando dificuldades para encontrá-los. 82 

Neste contexto, a profª. Carina complementou a colocação do professor destacando que 83 

a maior dificuldade se dá em relação a projetos novos. Também apontou a suspensão do 84 

calendário acadêmico da UFJF pelo CONSU como ação responsável pela situação, 85 

dificultando os processos seletivos novos e ainda deixando praticamente toda a demanda 86 

para os alunos que residem na cidade, prejudicando aqueles que residem em utros 87 

municípios. Por fim, o professor Ricardo citou a possibilidade de realizar tais processos 88 

de seleção à distância, visando contornar a dificuldade momentânea. Respondendo as 89 

colocações, o Presidente reiterou a situação atípica da UFJF, de ordem financeira e por 90 

devido as greves institucionais. Também relatou que já foi informado sobre chamada 91 

para bolsas por e-mail, ressaltando que poderia ser uma opção. Por fim, lembrou que 92 

algumas instituições de ensino já voltaram às atividades e que a UFJF, por meio do 93 

CONSU, deliberou pela continuidade das atividades de pesquisa e pós-graduação a 94 

critério dos orientadores, destacando que as mesmas não podem parar. Neste momento, 95 

a plenária se manifestou contrária à postura da Administração Superior, que deliberou 96 

pela continuidade das atividades de pesquisa e pós-graduação, mas não atende às 97 

demandas do setor por meio de autorizações específicas para funcionamento de alguns 98 

setores da Instituição ainda que de modo específico para a pós-graduação. Neste sentido, 99 

os coordenadores relataram impossibilidade de utilização de veículos, dificuldades no 100 

acesso ao sistema de gestão informacional e atendimento às solicitações de requisições 101 

diversas e apoio de outros setores e pró-reitorias. Neste contexto, a profª. Silvana se 102 

manifestou incomodada com tal situação, fazendo relato no qual lembrou que esta 103 

plenária tem espaço formal no CONSU, para que sejam declaradas as questões 104 

apontadas aqui. Neste sentido, ressaltou as perdas da pós-graduação e pesquisa na 105 



Instituição, ressaltando que estas deveriam ser apresentadas em números formais ao 106 

CONSU. Avançando, destacou o que considerava como uma das maiores perdas para a 107 

pós-graduação, demarcada pela composição de bancas sem a presença dos 108 

pesquisadores reconhecidos e a não realização de pesquisas e trabalhos afins em virtude 109 

da impossibilidade de execução financeira dessas ações. Por fim, reiterou a necessidade 110 

de apresentar tais prejuízos aos gestores do CONSU por meio de números oficiais 111 

destacando que os mesmo podem não ter o conhecimento real dos problemas gerados. 112 

Ainda neste contexto, o prof. André relatou que, como representante do CSPP no 113 

CONSU, se manifestou neste sentido diante daquela plenária na última reunião da 114 

mesma. Assim, afirmou que não averiguou respaldo após seus apontamentos, recebendo 115 

apenas a orientação para contato com o Comando de Greve dos Servidores Técnico-116 

Administrativo para tratar das questões de veículo e RU. Também ressaltou que a 117 

determinação de atendimento mínimo dos serviços institucionais, comum a todos os 118 

períodos de greve na UFJF, não esta  em cumprimento, citando o RU e a Garagem da 119 

UFJF com paralisação total desde o início da greve. Respondendo às colocações, O Pró-120 

reitor informou que esteve na reunião do CONSU e entendeu uma sensibilização, mas 121 

em virtude do movimento político e econômico atual a questão se esvaiu. Porém, 122 

lembrou que esta plenária tem a prerrogativa de apresentar um documento formal com 123 

tais apontamentos ao CONSU, inclusive com o detalhamento citado a pouco nesta 124 

reunião e também informou que poderia levar a questão à Administração Superior por 125 

meio da PROPG PI. No momento seguinte, o Presidente relatou à plenária que entrou 126 

em contato com a OEA acerca das questões de base para os processos de seleção dos 127 

bolsistas indicados pelos PPGs participantes. Assim, informou que a OEA solicitou que 128 

a PROPG PI os embasassem com as informações que possam ser tratadas como base 129 

nos processos de seleção. Diante dessa colocação, pediu aos coordenadores que 130 

enviassem sugestões de critérios de seleção para serem encaminhados em uma 131 

compilação para análise e discussão por parte da OEA em uma possível mudança nos 132 

processos seletivos. Avançando nas comunicações, o Pró-reitor abordou o recurso do 133 

PROAP CAPES 2015 informando que até a última sexta-feira havia o registro de dois 134 

problemas com o recurso, o primeiro relativo ao perfil dos coordenadores no SIGA que 135 

impossibilitava a visualização dos valores, o qual foi resolvido na sexta-feira pela tarde 136 

com o apoio da profª. Nádia Resende, e o segundo problema delineado pela 137 

impossibilidade de uso do recurso no SCDP devido a necessidade de empenho dos 138 

valores que ainda não ocorreu. Neste sentido, com o primeiro problema resolvido, 139 

informou que a profª. Iluska, Coordenadora de Pós-graduação, estava resolvendo a 140 



questão do SCDP junto a COESF informando que o empenho estava previsto para 141 

ocorrer na data de hoje. Em continuidade, alegou que fez contato com a CAPES para 142 

finalizar as demandas do PROAP com relação aos resquícios do recurso. Assim, atestou 143 

aos coordenadores que estava disposto a realizar um esforço na PROPG par ajustar e 144 

afinar as dotações de acordo com a demanda mais específica dos coordenadores. Para 145 

tanto, pediu aos coordenadores que enviassem uma nova proposta de dotação nos 146 

moldes das rubricas da Instituição, com prazo até o final deste dia, para que a PROPG 147 

solicitasse nova reorganização dos valores nos moldes mais efetivos às necessidades dos 148 

Programas. Assim, destacou que o prazo apresentado era muito curto, mas o único que 149 

poderia atender a situação. Por fim, relatou que a verba da taxa de bancada do PNPD 150 

chegou em valor integral e que a distribuição para os PPGs envolvidos seria realizada 151 

nos próximos dias pela PROPLAG e pela COESF. Finalizando o momento, a profª. 152 

Iluska apresentou relato sobre a Plataforma Sucupira, com foco nos trâmites para ajustes 153 

de dados e informações no período de reabertura do sistema.  III – Ordem do Dia: 1. 154 

Homologação de Defesas de Dissertações de Mestrado e Teses de Doutorado: O 155 

Presidente apresentou à plenária a demanda de homologações de defesas de dissertações 156 

e teses da Pós-graduação da UFJF. Assim, questionou os conselheiros acerca de 157 

apontamentos, e não havendo colocações colocou a demanda sob votação ocorrendo a 158 

aprovação por unanimidade. 2. Indicação de representante do CSPP no CONSU. O 159 

Pró-reitor relatou ao Conselho a necessidade de indicação de um conselheiro do CSPP 160 

para representar esta plenária nas reuniões do CONSU. Neste sentido, lembrou que a 161 

indicação se deve pela substituição da profª. Luciana Pacheco na coordenação do 162 

Programa de Pós-graduação em Linguística, a qual era detentora de tal 163 

representatividade, em uma das três representações naquela instância, a saber: na área de 164 

Humanas/Letras/Linguística/Ciências Sociais Aplicadas. Por fim, abriu o momento para 165 

discussão e indicou o prof. Alexandre Barata para a vaga. Em continuidade, o professor 166 

agradeceu a indicação e informou que não poderia assumir o compromisso em virtude 167 

da impossibilidade gerada pelo momento que vive. Em continuidade, a profª. Carina 168 

sugeriu que a representação se desse por um docente da área de ciências sociais 169 

aplicadas, visando o rodízio na representação. Avançando, o prof. Carlos Pernisa 170 

indicou o prof. Ricardo Freguglia para a vaga. Neste momento, o prof. Ricardo lembrou 171 

que a profª. Silvinha Vasconcelos, ex-coordenadora de seu PPG, já atuou em tal 172 

representatividade, destacando que era necessária informação diante da sugestão de 173 

rodízio apresentada anteriormente, mas ressaltando que se colocava à disposição para a 174 

indicação. Avançando, o prof. Antônio Márcio indicou o prof. Marcos Tanure para a 175 



representação, com manifestação favorável do mesmo em caso de deliberação da 176 

plenária. Por fim, o Presidente colocou sob apreciação da plenária a proposta de rodízio 177 

entre as áreas dessa representatividade ocorrendo a deliberação pela mesma com a 178 

abstenção do prof. Carlos Pernisa. Assim, a indicação do prof. Marcos Tanure para a 179 

representação da área em questão foi colocada sob votação ocorrendo a aprovação com 180 

a abstenção do prof. Carlos Pernisa.  3. Comitê Assessor de Pesquisa PROPESQ. O 181 

Presidente propôs a plenária a formação de uma comissão deste conselho, composta por 182 

três membros daqui indicados, com a finalidade de analisar o processo de indicação de 183 

membros do comitê assessor de pesquisa da UFJF, com foco na resolução que o 184 

regulamenta. Assim, propôs a divisão de áreas para esta comissão da seguinte maneira: 185 

ciências exatas e engenharias; ciências da saúde; ciências humanas/sociais aplicadas e 186 

artes. Avançando, explicou que a resolução em vigor é antiga e que não aponta os 187 

prazos e questões específicas do processo. Assim, destacou a necessidade de se pensar 188 

nas questões políticas e deliberativas mais profundas, e não apenas nas pautas 189 

burocráticas, que envolvem o tema. Dessa forma, se colocou como apoio à futura 190 

comissão e destacou o foco na alteração da resolução em vigor. Em continuidade, abriu 191 

o momento para discussão e indicou a profª. Flávia Chein Feres como membro da 192 

comissão atestando que a mesma vive a rotina dos comitês há algum tempo. Neste 193 

sentido, o prof. Fernando Sato sugeriu que as indicações se baseassem em conselheiros 194 

que já vivenciam as rotinas dos comitês, conforme foi apontado pelo Presidente. 195 

Avançando, a profª. Carina corroborou a indicação da proª. Flávia Chein para a área de 196 

Ciências Humanas/Sociais Aplicadas/Humanas e Artes. Não havendo mais indicações 197 

para esta área, o Presidente colocou o nome da professora sob apreciação ocorrendo a 198 

aprovação do mesmo. Em seguida, o Pró-reitor passou a indicação da área de Ciências 199 

da Saúde, momento em que a profª. Silvana Alves indicou o prof. Antônio Mário para 200 

tal representação. Com o aceite do professor e apreciação da plenária ocorreu a 201 

deliberação unanime pela indicação do professor. Por fim, o Presidente passou a última 202 

indicação, na área de Ciências Exatas e Engenharias, momento em que sugeriu o nome 203 

do prof. Virgílio. Em resposta, o prof. indicou o nome do prof. Luiz Antônio Sodré, 204 

destacando que em caso de impossibilidade do mesmo poderia aceitar a indicação do 205 

Presidente e assumira a comissão. Diante do exposto, o Presidente, com aprovação da 206 

plenária, homologou a indicação do prof. Luiz Antônio, com a possível substituição do 207 

mesmo pelo prof. Virgílio em caso de impossibilidade, fechando a formação da citada 208 

comissão.  IV – Assuntos Gerais: Após o Presidente abrir o momento para os assuntos 209 

gerais a profª. Maria Teresa Bustamante propôs à plenária a formulação de uma carta do 210 



CSPP ao CONSU manifestando a defesa dos interesses e demandas da pós-graduação e 211 

pesquisa na Instituição. Diante da proposta, o Pró-reitor questionou à plenária sobre 212 

quem seria o responsável pela redação do documento, destacando a importância de uma 213 

redação sintética e objetiva em nome do Conselho, com foco no impacto das 214 

deliberações orçamentárias e políticas atuais no segmento da pós-graduação e pesquisa. 215 

Neste momento, o prof. André Marcato se propôs a encaminhar ao responsável a 216 

primeira carta redigida nesta plenária para embasar a estruturação da segunda. Em 217 

seguida, o prof. Claudio Galuppo fez breve relato acerca dessas manifestações 218 

apresentadas no CONSU frisando a não receptividade plena e de fato das mesmas, 219 

destacando que pode ocorrer o mesmo com essa nova proposta, alegando a importância 220 

de uma melhor estruturação da mesma. Em resposta, o Presidente destacou que esse é o 221 

único caminho, e que deve ser seguido, independente das circunstâncias. Neste 222 

momento, a profª. Silvana retomou sua sugestão de incorporar dados quantitativos à 223 

carta visando fortalecê-la, o que foi de pronto acatado pelo Presidente que solicitou aos 224 

conselheiros o envio de dados concretos ao responsável para caracterizar a situação. 225 

Avançando, a profª. Flávia Chein sugeriu que cada membro do CSPP procurasse seu 226 

representante, vinculado à área/unidade, no CONSU e apresentasse as mesmas 227 

demandas como formar tornar a ação mais eficaz. Em seguida, a profª. Neusa Salim 228 

relatou que em muitas instituições federais de ensino os setores de garagem e os 229 

restaurantes universitários estão funcionando. Também afirmou que suas requisições de 230 

veículos foram recusadas pela Gerência de Transporte da UFJF, mesmo com a 231 

apresentação e justificativa dos pedidos apresentados via ofício, não havendo exceções 232 

nem para a realização de bancas de defesa de dissertações. Por fim, destacou que 233 

alguma providência urgente tem que ser tomada, alegando que já foram mais de três 234 

meses nesta situação. Em continuidade, o prof. Marcos Tanure ressaltou a importância 235 

de manter a negociação com os envolvidos e responsáveis pelos movimentos de greve 236 

na tentativa de minimizar os impactos. Também relatou que na cidade do Rio de Janeiro 237 

as universidades estão organizando as bancas com membros entre elas para não 238 

sofrerem tanto com a situação, destacando que poderia ser pensada tal ação por aqui. 239 

Avançando, a plenária solicitou ao Presidente que encaminhasse a primeira carta de 240 

manifestação deste fórum a todos os membros, o que de pronto foi acatado pela 241 

presidência. Em continuidade, o prof. Alexandre Barata destacou a decisão política 242 

sobre estas pautas por parte da Administração Superior da UFJF, assim, atestou que essa 243 

posição impede a ação direta junto aos movimentos de greve em prol de reativar os 244 

serviços básicos. Neste sentido, a profª. Carina lembrou que os docentes também estão 245 



em greve, assim, chamou a atenção para a indicação de finalização desses movimentos 246 

de greve. Em continuidade, o prof. Marcelo Bernardes alegou que os movimentos de 247 

greves de servidores Técnico-admisnitrativos tem sido anual e com duração de três 248 

meses em média, propondo organização das coordenações para lidar com tal situação 249 

visando não sofrer maiores prejuízos no ano seguinte. Avançando. A profª. Flávia 250 

propôs que a primeira carta fosse repassada aos conselheiros não apenas para 251 

conhecimento, mas para que todos redijam o teor da segunda carta até que se chegue a 252 

uma versão final. Diante do exposto, o Presidente concordou com a proposta e lembrou 253 

da importância de se estipular um prazo para redação final do documento. Neste 254 

momento, também acatou o pedido da plenária para encaminhar a carta para todos os 255 

diretores de unidade e pró-reitores das Instituição. Por fim, o prof. Virgílio sugeriu a 256 

formação de uma comissão para finalizar o documento, o que foi acatado pelo 257 

Presidente. Assim, a plenária deliberou pela composição da comissão formada pelos 258 

professores Alexandre Barata, André Marcato, Marcelo Bernardes e Virgílio, este 259 

último ficando responsável pela coordenação dos trabalhos.  Por fim, apresentadas as 260 

considerações finais, a Presidente deu por encerrada a reunião, agradecendo a presença 261 

de todos. Para constar, foi lavrada a presente ata, que transcrevo, dato e assino.  262 

 263 

Juiz de Fora, 21 de agosto de 2015. 264 

 265 

 266 

Prof. Dr. Lyderson Facio Viccini 267 

Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação/Presidente do CSPP 268 

 269 

 270 

Tonny Aparecido Vidal Barra de Souza  271 

Secretário do CSPP 272 

Aprovada na reunião do dia 21/10/2015. 273 


