
j ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO SETORIAL DE

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

3 SETEMBRO DE 2016, ÀS NOVE HORAS, NO ANFITEATRO DAS PRÓ-

4 REITORIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA. Aos vinte e

s nove dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis, às nove horas, no Anfiteatro das

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

7 Pós-Graduação e Pesquisa (CSPP), regimentalmente convocado, sob a Presidência da

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

9 Pesquisa e com a presença dos seguintes Conselheiros:

10 Prof." Vera Maria Peters, Diretora do Centro de Biologia da Reprodução (CBR),

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

12 Prof. Dilip Loundo, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência da

13 Religião, Prof." Célia Arribas, Representante do Centro de Pesquisas Sociais;

14 Prof," Anna Salimena, Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em

15 Enfermagem; Prof. Marco Antônio Escher, Coordenador do Mestrado

16 Profissional em Educação Matemática; Prof. Virgílio de Carvalho dos Anjos,

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

18 Derivados; Prof. Klaus Chaves Alberto, representante do Programa de Pós-

19 Graduação em Ambiente Construído; Prof. Luís Alberto Rocha Melo,

20 Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Artes, Cultura e Linguagens;

21 Prof." Eliane Borges, Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Gestão e

22 Avaliação da Educação Pública; Prof. Ignácio José Delgado, Diretor do CRITT

23 UFJF; Prof." Heloísa Pinna Bernardo, Coordenadora do Mestrado Profissional

24 em Rede em Administração Pública; Prof." Cláudia Mônica dos Santos,

25 Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social; Prof. Roberto

26 Marques Neto, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geografia;

27 Prof. Fernando Perlatto, Vice Coordenador do Programa de Pós-Graduação em

28 História; Prof. Leonardo Goliati da Fonseca, Vice Coordenador do Programa de

29 Pós-Graduação em Modelagem Computacional; Prof. José Alberto Castanon,

30 Representante do Comitê Assessor em Engenharias; Prof." Carla Malaguti,

31 Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação;

32 Prof. Denis Franco, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito e

33 Inovação; Prof" Maria Claudia Bonadio, Representante do Comitê Assessor em

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

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



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

37 Pós-Graduação em Ciência da Computação; Prof. Francis Justi, Coordenador do

38 Programa de Pós-Graduação em Psicologia; Prof. Fernando Colugati,

39 Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Saúde; Prof." Rogéria Campos

40 Dutra, Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais; Prof

41 Alfredo Chaoubah, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Saúde

42 Coletiva; Prof. Luiz Fernando Matos Rocha, Coordenador do Programa de Pós-

43 Graduação em Linguística.

44 Após cumprimentar os conselheiros a Presidente agradeceu pela presença de todos e

45 passou a pauta do dia. I - Aprovação da ata da reunião do CSPP realizada no dia

46 vinte e cinco de agosto de 2016: A Pró-reitora colocou sob apreciação da plenária a ata

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

48 vinte e cinco de agosto de dois mil e dezesseis, solicitando aos conselheiros

49 considerações acerca do documento. Dessa forma, não havendo considerações, exceto

50 alguns apontamentos sobre a indicação de presentes e suas representações, a Presidente

51 colocou a ata em votação ocorrendo aprovação por unanimidade. 11 - Comunicações:

52 Iniciando as comunicações, a Pró-reitora informou sobre o Seminário de Iniciação

53 Científica da UFJF, destacando que o evento englobará outras agendas, se apresentando

54 como Semana da Tecnologia e Sociedade na UFJF. Assim, explicou a nova

55 caracterização desse evento na Instituição, o qual ocorrerá entre os dias dezoito e vinte e

56 um de outubro do corrente ano no Centro de Ciências da UFJF. Quanto a tal espaço,

57 relatou que a intenção era inaugurar a estrutura em conjunto com o Seminário, contudo,

58 explicou que não foi possível instalar e operacionalizar todos os equipamentos para

59 funcionamento pleno em tempo da realização do evento. Entretanto, destacou que o

60 espaço físico, incluindo os anfiteatros, está totalmente concluído e disponibilizado para

61 a Semana de Ciência e Tecnologia. Avançando, destacou as várias conferências que

62 ocorrerão no evento com diversos temas, citando as discussões do Comitê em Ciências

63 Humanas, a conferência do Comitê de Ética Animal, a conferência da EMBRAP A, entre

64 outras. Por fim, relatou que o evento contará com a apresentação de vinte e um trabalhos

65 do BIC Junior e quinhentos e cinco oriundos da graduação da Instituição em contexto

66 geral. No momento seguinte, a Presidente informou a plenária sobre a nova página

67 eletrônica da PROPP, destacando que esta foi remodelada objetivando uma formatação

68 mais ampla e dinâmica. Neste sentido, afirmou aos conselheiros que gostaria que a

69 página fosse continuamente alimentada com as informações dos eventos da pós-

70 graduação e da pesquisa na UFJF, de modo geral, solicitando que os conselheiros
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71 atuassem no sentido de favorecer o encaminhamento destes dados para divulgação. Não

72 havendo mais comunicados a serem feitos a Presidente passou à ordem do dia. IU-

73 Ordem do Dia: 1. Regulamentação do Comitê de Biossegurança: Neste momento, a

74 Presidente destacou as pautas que intentam regulamentar procedimentos e processos na

75 Instituição, destacando o Comitê de Biossegurança como uma destas demandas. Assim,

76 passou a palavra para o Prof. Cláudio Galuppo visando breve relato sobre esta pauta.

77 Neste contexto, o professor relatou sobre uma visita técnica do Ministério da

78 Agricultura objetivando fiscalização e orientações quantos aos procedimentos de

79 biossegurança, destacando que, em tal processo, foram lacrados alguns laboratórios do

80 Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da UFJF por descumprimento de itens de

81 segurança acerca da manipulação genética de vegetais. Dessa forma, explicou que,

82 diante da urgência da situação, o tema foi pautado pela PROPP para tratar dos ajustes

83 necessários. Neste sentido, explicou que foi criada, no mês de agosto do ano de dois mil

84 e quinze, uma comissão de trabalho, composta pelos professores Maria Silvana Alves,

85 Adilson David da Silva, Antônio Marcos e Cláudio Galuppo, para iniciar as discussões e

86 orientações sobre a pauta. A partir daí, foi deliberada a comissão final da Instituição,

87 composta por sete membros, a saber: Maria Silvana Alves, Aneliese Holetz de Toledo,

88 Cláudio Galuppo Diniz, Adilson David da Silva, Sônia Maria Neumann Cupolilo,

89 Michel Rodrigues Moreira e Rodrigo Nunes da Cruz, com a finalidade de cadastro no

90 Conselho Nacional de Biossegurança, necessitando da homologação desta plenária para

91 finalização de tal procedimento. Ratificando a situação, informou que o Comitê

92 Nacional de Biossegurança tem notificado com constância a UFJF sobre a necessidade

93 da certificação de biossegurança na Instituição. Após a explanação do professor, a

94 Presidente apresentou à plenária a regulamentação proposta pela UFJF, e sua comissão

95 específica, questionado se havia apontamentos ou considerações, ressaltando que se

96 tratava de referenda sobre os nomes que comporão a comissão para continuidade dos

97 fluxos relatados pelo Prof. Cláudio Galuppo. Assim, sem a apresentação de

98 questionamentos por parte dos conselheiros, a Pró-reitora colocou a regulamentação em

99 votação na plenária ocorrendo a aprovação por unanimidade. 2. Comitê de Ética do uso

100 de Animais - Processo 23071.015326/2016-79: A Pró-reitora destacou que esta pauta

101 foi apreciada pelo Prof. Antônio Márcio Resende do Carmo, para o qual foi solicitado

102 parecer acerca de reestruturação no Regimento do Comitê de Ética do Uso de Animais

103 na UFJF, ressaltando que tal regimento contava com aprovação ad referendum da

104 Presidência do CSPP à época, demandando, além das alterações aqui propostas, a

105 homologação formal da norma por este Conselho. Dessa forma, solicitou ao professor
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106 que apresentasse seu parecer à plenária. Neste sentido, o relator informou à plenária que

107 se tratava de pequenos ajustes, a saber: a retirada da indicação de reconduções

108 sucessivas indeterminadas para o presidente do Comitê e a substituição da representação

109 do curso de Psicologia pelo de Medicina Veterinária. Em seguida, realizou a leitura de

110 seu parecer. No momento seguinte, a Presidente abriu espaço para questionamentos.

111 Assim, sem a apresentação destes, colocou o processo em votação ocorrendo a

112 aprovação por unanimidade da homologação do regimento e das alterações propostas. 3.

113 Minuta de Resolução sobre Pesquisador Colaborador: Iniciando este item da pauta,

114 a Pró-reitora destacou que se tratava de uma demanda já existente na Instituição,

115 caracterizada pela presença de pesquisadores não vinculados à UFJF nos PPGs.

116 Também destacou que tal regulamentação é solicitação formal da Diretoria de Relações

117 Internacionais (DRl) da UFJF. Avançando, explicou que intenção é dar identificação ao

118 pesquisador que visita a Instituição, principalmente ao estrangeiro, o qual não é aluno,

119 docente ou servidor, ficando sem uma identidade institucional. Assim, ressaltou a

120 impossibilidade de utilização da estrutura acadêmica da UFJF, como uso das bibliotecas

121 e do restaurante universitário. Em continuidade, explicou que, pensando a demanda

122 específica, chegou à figura do acadêmico colaborador, que abarca a pós-graduação e a

123 pesquisa na Instituição. Avançando, apresentou aos conselheiros a proposta de termo de

124 adesão de colaborador acadêmico, o qual será, em caso de aprovação, o instrumento

125 pelo qual o coordenador do PPG solicitará o registro do pesquisador. Ainda explicou a

126 situação do número de matrícula desta figura, a qual ainda será discutida com a

127 CDARA, podendo vir a ser uma espécie de número de registro. Após as explicações,

128 apresentou aos conselheiros a proposta de regulamentação. Em seguida, abriu o

129 momento para discussão. O prof. Luiz Fernando Matos, abordou a questão do vínculo

130 do pesquisador, citando a delimitação de prazo máximo em vinte e quatro meses.

131 Assim, perguntou sobre a possibilidade de extensão desse prazo para cinco anos, pois se

132 mantido o anterior poderia prejudicar processos que já demandam tempo maior que o

133 previsto na proposta de regulamentação. Em resposta, a Presidente relatou que a

134 sugestão é de limitação em trinta e seis meses, podendo ocorrer renovação anual com

135 base em uma justificativa específica, respeitando o limite de tempo do projeto ao qual o

136 pesquisador tem vínculo. Em seguida, a plenária manifestou uma série de questões

137 pontuais pertinentes a várias demandas que envolvem a figura do pesquisador

138 colaborador. Diante dessas, a Presidente propôs uma análise mais profunda da proposta,

139 considerando os vários questionamentos levantados, além de analisar documentos de

140 outras instituições, para em seguida retomar a minuta à plenária após uma reestruturação



141 com passagem anterior pela Procuradoria Federal na UFJF. Dessa forma, houve o aceite

142 unânime da plenária, ficando a minuta para apreciação posterior após sua reestruturação

143 e parecer formal da Procuradoria Federal da UFJF. 4. Informe sobre as homologações

144 de defesas de mestrado e doutorado: A Presidente informou aos conselheiros, apenas

145 a título de conhecimento, sobre as homologações de defesas de mestrado e doutorado

146 realizadas pela PROPP no período de vinte e três de agosto até o dia anterior a este

147 encontro, totalizando setenta e quatros defesas realizadas. Aproveitando a oportunidade, I
148 relatou que, em muitos casos, os processos encaminhados à PROPP para homologação I
149 chegam incompletos ou com erros, fato que gera o retorno das documentações. Assim, I
ISO pediu atenção na confecção dos processos para que o trâmite flua com agilidade. 5. I

151 Apreciação de Projeto de Pesquisa - PROPP: Neste momento, a Pró-reitora destacou

152 a apreciação do projeto de pesquisa intitulado "Associação entre força muscular,

153 qualidade de vida e capacidade funcional em idosos", sob a coordenação da Prof" Rosa

154 Maria de Carvalho, relatando sua adequação aos trâmites formais na Coordenação de

155 Pesquisa da PROPP. Em seguida, sem manifestações ou apontamentos, colocou o I

156 projeto em votação sendo registrada a aprovação por unanimidade. 6. Apreciação de

157 Processos Lato Sensu: Processo 23071.015192/2016-96 - Especialização Integrada

158 Multiprofissional em Atenção Hospitalar e Processo 23071.013605/1997-65 -

159 Especialização em Ortodontia: Iniciando este ponto da pauta, a Presidente colocou em

160 apreciação o Processo 23071.015192/2016-96, relativo ao curso de Especialização

161 Integrada em Atenção Hospitalar, destacando que este já este em funcionamento na

162 UFJF. Sobre esta situação, referente à apreciação de cursos lato sensu já em andamento

163 ou mesmo encerrados, que se configurava prática comum na Instituição, ressaltou que

164 não ocorrerá mais tal possibilidade, em vista da confecção e colocação em prática do

165 edital de oferta de cursos de pós-graduação lato sensu na UFJF. Em seguida, passou a

166 palavra ao Gerente de Pós-graduação, Sr.-Welington Belinassi, o qual realizou a leitura

167 do parecer sobre a oferta do curso, de caráter favorável a homologação do processo.

168 Após este relato, a Presidente questionou a plenária acerca de considerações, as quais

169 não foram manifestadas. Assim, colocou o processo em votação ocorrendo a aprovação

170 por unanimidade. Avançando, a Pró-reitora colocou em apreciação o processo

171 23071.013605/2016-96, referente à Especialização em Ortodontia. Dessa forma, passou

172 a palavra ao Sr. Welington Belinassi, o qual realizou a leitura do parecer, destacando

173 que se tratava de um curso semipresencial, ofertado com suporte da Plataforma Moodle

174 em sua parte à distância, e presencialmente realizado na Faculdade de Medicina da

175 UFJF. Também ressaltou a provação da proposta no Hospital Universitário e no Centro



I
176 de Educação a Distância da UFJF. Por fim, informou que há uma pendência na estrutura I
177 do curso, relativa à efetivação de uma cooperação técnica sem custos, a qual somente I

j
178 poderá ser efetivada após a homologação da proposta nesta plenária. Portanto, destacou I,
179 que a pendência será resolvida assim que este Conselho homologar a proposta. Após 1

:::::~:::o2:~:::i:e:i:::::s::ri~~~~::~d::Ç~::ç:;o::::::::u:;:::::";:: I
182 unanimidade. IV - Assuntos Gerais: Encerradas as apreciações designadas na ordem 1

183 do dia, a Presidente solicitou à plenária a inclusão de um ponto de pauta, a saber a I
184 homologação do Processo 23071.011570/2015-81, relativo à adesão da UFJF à Rede I
185 Nacional do Mestrado Profissional em Administração Pública (PROFIAP), o que de I

186 pronto foi aceito pela plenária. Para tanto, explicou que o curso já está em II

187 funcionamento na Instituição, mas que a proposta, que está devidamente de acordo com

188 as formalidades, não foi apreciada e homologada neste Conselho, sendo necessária tal I
189 homologação. Em seguida, passou a palavra a ProP Heloísa Bemardo, Coordenadora II

190 do Curso na UFJF, a qual relatou que foi surpreendida pela informação de que não havia

191 homologação da proposta do curso à época de sua concretização. Assim, relatou que a

192 proposta passou por todos os trâmites formais que a antiga PROPG solicitou no

193 momento da adesão à Rede. Neste sentido, informou que já foi divulgado o primeiro '

194 edital de seleção de alunos, com previsão de início das aulas para o mês de outubro do I
195 corrente ano, incluindo quinze vagas específicas destinadas aos servidores da UFJF. I
196 Após as explanações da professora, a Pró-reitora reiterou que a proposta está de acordo I
197 com as formalidades exigidas, faltando apenas a deliberação desta plenária. Assim,

198 abriu para considerações. Não havendo questionamentos, colocou o processo em

199 votação sendo registrada a aprovação por unanimidade. No momento seguinte, a

200 Presidente passou aos assuntos gerais. Iniciando as considerações gerais, o Prof. Luís

201 Femando Crocco solicitou a Pró-reitora que intervisse junto à Coordenação de

202 Execução Financeira (COESF) da UFJF cerca da gestão das taxas de pagamento de

203 inscrição para eventos que serão realizados nos meses de novembro e dezembro, em

204 vista do fechamento do sistema de requisição previsto para o fim do mês de outubro.

205 Em consideração à solicitação, a Presidente afirmou que tentaria um ajuste com a

206 COESF para atender tal demanda. Em seguida, a Prof." Cláudia Mônica perguntou à

207 Presidência sobre a apreciação da nova estruturação da rubrica curso/concurso pelo

208 Conselho Superior (CONSU) da UFJF. Em resposta a Pró-reitora informou que o

209 CONSU ainda não apreciação tal modificação, mas informou que a minuta foi ajustada

210 pela comissão responsável ocorrendo um veto à possibilidade de pagamento a



211 consultores por meio da rubrica. Diante deste veto, explicou que a Administração

212 Superior está buscando uma solução para esta demanda junto à Procuradoria Federal na

213 UFJF. Finalizando, a Presidente informou sobre a disponibilidade de recursos de capital

214 na Instituição. Porém, destacou a grande demanda oriunda dos diversos setores da

215 Instituição para uso deste recurso. Assim, informou que a pós-graduação e a pesquisa da

216 Instituição serão atendidas por meio de uma estratégia específica, caracterizada pelo

217 apoio aos laboratórios que possuem equipamentos oriundos do FINEP e da CAPES.

218 Avançando, explicou que a utilização de parte desses valores para a pós-graduação e

219 pesquisa será para compra e instalação de aparelhos de ar condicionado nestes

220 laboratórios. Dessa forma, relatou que foram contabilizados quarenta e sete laboratórios

221 aptos a receberem os equipamentos e que as compras estão em curso, ficando a Pró-

222 reitoria de Infraestrutura responsável pelo suporte técnica. Por fim, destacou que este foi

223 o critério possível mediante a utilização do recurso em caráter de urgência. Não havendo

224 mais nada a tratar, a Presidente deu por encerrada a reunião. Para constar, foi lavrada a

225 presente ata que transcrevo, dato e assino.
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Juiz de Fora, 29 de setembro de 2016.
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Prof," Dr." Mônica Ribeiro de Oliveira

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

Tonny Aparecido Vidal Barra de Souza

Secretário do CSPP

Aprovada na reunião do dia _1_1_.


