
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO 1 

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

VINTE E TRÊS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E UM, ÀS NOVE 3 

HORAS, POR VIDEOCONFERÊNCIA.  4 

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às nove horas e dez 5 

minutos reuniu-se, de maneira remota por conta da pandemia do novo corona vírus, o 6 

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

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

Pós-Graduação e Pesquisa, contando com a presença dos seguintes Conselheiros: 1. 9 

Prof. Luis Paulo da Silva Barra, Pró-Reitor Adjunto de Pós-Graduação e Pesquisa; 2. 10 

Prof. Ana Paula El Jaick Grilo, Representante do Comitê Assessor em Letras, 11 

Linguística e Artes; 3. Prof.ª Angélica da Conceição Oliveira Coelho, Representante do 12 

Comitê Assessor em Saúde; 4. Prof. Ângelo Brigato Esther, Coordenador do PPG 13 

Administração; 5. Prof. Artur Andriolo, Representante do PPG Biodiversidade e 14 

Conservação da Natureza; 6. Prof.ª Carla Malaguti, Representante do PPG Ciências da 15 

Reabilitação e Desempenho Físico-Funcional; 7. Prof. Luis Fernando Crocco Afonso, 16 

Coordenador do PROFMAT; 8. Prof.ª Cibele Velloso Rodrigues, Coordenadora do PPG 17 

Multicêntrico em Bioquímica e Biologia Molecular; 9. Prof.ª Maria Cristina Araújo De 18 

Oliveira, Coordenadora do PPG Educação Matemática; 10. Prof. Eduard Toon, 19 

Coordenador do PPG Matemática; 11. Prof.ª Erika Savernini, Representante do 20 

Conselho Setorial de Graduação; 12. Prof.ª Edgard Henrique Oliveira, Vice-21 

Coordenador do PPG Engenharia Civil; 13. Prof. Mario Dantas, Coordenador do PPG 22 

Ciência da Computação; 14. Prof.ª Eliane Medeiro Borges, Coordenadora do PPG 23 

Gestão e Avaliação da Educação Pública; 15. Prof. Fábio Caborgim, Coordenador do 24 

PPG Enfermagem; 16. Prof. Fernando Colugnati, Coordenador do PPG Saúde Coletiva;  25 

17. Profª Flávia Chein, Coordenadora do PPG Economia; 18. Prof. ª Iluska Coutinho, 26 

Coordenadora do PPG Comunicação; 19. Prof. João Alberto Passos Filho, Coordenador 27 

do PPG Engenharia Elétrica; 20. Prof. Girley Francisco Machado de Assis, Vice-28 

Coordenador do PPG Ciências Aplicadas à Saúde;  21. Isabela Vieira, representante 29 

discente; 22. Prof. José Otávio do Amaral Corrêa, Coordenador do PPG Ciências 30 

Farmacêuticas; 23. Prof.ª Luciana Chedier, Coordenadora do PROFBIO (JF); 24. Prof. 31 

Lelio M. Lourenço, Coordenador do PPG Psicologia; 25. Prof.ª Mariana Chaves, 32 

Representante do CAP Sociais Aplicadas; 26. Matheus Botelho, Representante discente; 33 

27. Prof.ª Maria Claudia Bonadio, Coordenadora do PPG Artes, Cultura e Linguagens; 34 

28. Prof.ª Mirian Rodarte, Coordenadora do PPG Ciência e Tecnologia do Leite e 35 

Derivados; 29. Prof. Moacir Marocolo Junior, Coordenador do PPG Educação Física; 36 

30. Prof.ª Natalia Sigiliano, Coordenadora do PROFLETRAS; 31. Prof. Paulo Fraga, 37 



Coordenador do PPG Ciências Sociais; 32. Prof. Paulo Menezes, Coordenador do 38 

PROFIS; 33. Prof. Renato Camargo Matos, Coordenador do PPG Química; 34. Prof. 39 

Rodrigo Christofoletti, Coordenador do PPG História; 35. Prof.ª Sônia Clareto, 40 

Coordenadora do PPG Educação; 36. Prof.ª Teresa Barbosa, Coordenadora do PPG 41 

Ambiente Construído; 37. Prof. Tiago Torrent, Coordenador do PPG Linguística; 38. 42 

Prof. Vicente Riccio, Coordenador do PPG Direito; 39. Prof. Virgílio Oliveira, 43 

Coordenador do PROFIAP; 40. Prof. Maximiliano Guerra, Coordenador do PPG Saúde;  44 

41. Prof.ª Vera Peters, Diretora do Centro de Biologia da Reprodução; en42. Prof.ª Ione 45 

de Matos, Coordenadora do PROFBIO (GV). Após cumprimentar os conselheiros e 46 

agradecer a todos pela presença, a Presidente passou à pauta do dia. I – INFORMES. A 47 

Presidente iniciou a reunião desejando um bom ano de trabalho a todos. Informou que o 48 

calendário de preenchimento da Plataforma Sucupira foi prorrogado, dando mais tempo 49 

a todos os envolvidos. Sobre a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso 50 

da Ciência (SBPC) que vai acontecer na UFJF este ano, a prof.ª Mônica mostrou a todos 51 

a identidade visual, feita pela Diretoria de Imagem Institucional, inspirada no painel de 52 

Portinari na Rua Halfeld. Salientou o orgulho de sediar a reunião na UFJF, ainda que de 53 

forma remota. Lembrou a todos que já estão abertas as inscrições até o dia sete de 54 

março para propostas de mesas, minicursos e seminários e pediu a todos que mobilizem 55 

seus grupos para apresentar propostas interdisciplinares, preferencialmente vinculando 56 

grandes nomes das áreas. A comissão científica nacional tem dois professores da UFJF, 57 

Rodrigo Weber e Nathan Barros. Ela ainda informou que em abril haverá uma reunião 58 

para avaliar a situação e decidir sobre o encontro presencial em novembro. Os 59 

principais eventos da reunião ocorrerão entre dezoito e vinte e quatro de julho. A 60 

Presidente informou ainda que o CONSU aprovou a alteração da Resolução nº 51/2020, 61 

solicitada pelo CSPP em dezembro, para a participação de alunos de graduação. 62 

Ressaltou que o CONSU entendeu que a aprovação não poderia ser discriminatória para 63 

um projeto e então decidiu liberar a participação de alunos de graduação com 64 

envolvimento na iniciação científica e projetos de combate à Covid-19. Ela também 65 

informou que o aluno poderá decidir não participar e não perderá a bolsa neste caso. A 66 

prof.ª Mônica informou também sobre a nova portaria da CAPES que muda o cálculo 67 

das bolsas de pós-graduação, conforme já havia sido demandado por um grupo de 68 

trabalho e também do Fórum de Pró-Reitores de Pós-Graduação e Pesquisa. O novo 69 

cálculo inclui índices como o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, conceito 70 

do programa e titulação média do curso. Informou que a UFJF ganhou trinta e duas 71 

bolsas em PPGs com conceito cinco e em PPGs mais recentes. Ela ressaltou que 72 

historicamente houve perda de bolsas, mas referente às perdas mais atuais, a UFJF 73 

acabou ganhando mais. A Presidente informou que recebeu uma demanda da 74 



representação discente sobre a dedicação exclusiva exigida pelas bolsas oferecidas pela 75 

UFJF e disse que essa discussão foi superada em outro momento. Ainda ressaltou que o 76 

momento não é favorável para nova discussão por conta dos possíveis cortes 77 

orçamentários. Informou, ainda, que a FAPEMIG se comprometeu a fazer pagamentos 78 

do Edital Demanda Universal de 2017. II – ORDEM DO DIA. A presidente solicitou a 79 

inversão dos pontos de pauta, sendo o primeiro a ser discutido a análise da Resolução 80 

do Programa de Capacitação Docente da Carreira EBTT. Pediu, ainda, autorização para 81 

participação da prof.ª Eliete, Diretora do Colégio de Aplicação João XXIII. Em votação, 82 

as duas propostas foram aprovadas por unanimidade. 1. Análise e parecer sobre a 83 

Resolução do Programa de Capacitação Docente da Carreira EBTT. A prof.ª 84 

Mônica iniciou o ponto explicando que são duas carreiras de magistério diferentes: 85 

magistério superior e ensino básico técnico e tecnológico e as duas possuem 86 

regulamentações diferentes, por isso, tem bancos de equivalência também 87 

diferenciados. Ela explicou também que os docentes da carreira EBTT têm as mesmas 88 

demandas do magistério superior, como a qualificação do pós-doutorado, mas não tem 89 

nenhuma política interna que regulamente a saída para capacitação e a substituição do 90 

docente. Pensando no fortalecimento da pós-graduação incluindo o surgimento de PPGs 91 

que fortaleçam a carreira EBTT surgiu essa proposta de resolução. Ela passou a palavra 92 

para a prof.ª Eliete, Diretora do CAP João XXIII. A Diretora se apresentou e fez um 93 

panorama do corpo docente do CAP, que tem quase cem docentes, em sua maioria já 94 

com mestrado ou doutorado. Ela reforçou as palavras da prof.ª Mônica sobre a 95 

necessidade da regulamentação para a continuidade da capacitação dos docentes do 96 

Colégio, sem que haja prejuízo pedagógico às atividades do CAP. Antes de abrir a 97 

palavra aos conselheiros, a prof.ª Mônica apresentou a inserção sugerida pela 98 

PROGEPE, no inciso I do artigo quatorze, com o texto “e projetos de aplicação 99 

vinculados ao desenvolvimento do processo de ensino aprendizagem”. O prof. Crocco 100 

questionou se existe alguma vinculação a departamentos para solicitar a vaga como 101 

substituto, pois isso acontece no magistério superior. A prof. Mônica esclareceu que 102 

esse ponto vai depender de edital e do banco de equivalentes. O prof. Tiago disse que 103 

participar de um PPG já consolidado pode ser melhor que iniciar um novo PPG e 104 

sugeriu que fossem priorizados os professores que já atuam em PPGs. O prof. Luis 105 

Paulo salientou que os docentes já vinculados a programas já têm a vivência de 106 

estrutura de um PPG e que o pós-doutorado é uma vertente  para ampliar o conjunto de 107 

docentes que formariam um grupo para propor um novo curso. A prof. Maria Cristina 108 

disse que tem docentes do CAP no seu PPG e concordou com a fala do prof. Luis Paulo 109 

a respeito da vantagem de integrar docentes do CAP aos PPGs para fortalecimento de 110 

ambas as partes. A prof.ª Natalia salientou que também tem docentes EBTT no corpo do 111 



programa e alertou para a questão da carga horária que não é abonada no CAP. A prof.ª 112 

Mônica respondeu dizendo que talvez seja bom pensar políticas específicas para os 113 

programas profissionais. A prof.ª Eliete salientou que a Direção do CAP já tem 114 

conhecimento dessa demanda e está comprometida em resolver a questão. Não havendo 115 

mais questionamentos, a minuta foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 116 

2. Informe sobre as homologações de defesas de mestrado e doutorado. A 117 

Presidente informou sobre as defesas ocorridas em dezembro até a presente data. Não 118 

houve questionamentos. 3. Aprovação das atas das reuniões de  Setembro, Outubro, 119 

Novembro e Dezembro de 2019. O prof. Roberto Pedroso enviou sugestões por email, 120 

que foram devidamente incorporadas. Não houve mais nenhuma alteração e as atas 121 

foram aprovadas por maioria, com oito abstenções. 4. Aprovação de Cadastro de 122 

Projetos de Pesquisa. Foram apresentados os projetos “Memória e Políticas Públicas 123 

em Turismo no Brasil: um estudo sobre Juiz de Fora/MG”, sob coordenação do prof. 124 

André B. D. Daiber; “Estratégias Integradas de Extração-Preservação de biomarcadores 125 

do SARS-CoV-2 usando Sistemas Aquosos Bifásicos e detecção-diagnóstico por 126 

espectroscopia Raman e Inteligência Artificial”, sob coordenação do prof. Antonio 127 

Carlos Sant’Ana; “COVID-19: Acompanhamento da Evolução da Pandemia no Estado 128 

de Minas Gerais e sua relação com os serviços de saúde”, sob coordenação da prof.ª 129 

Silvia Lanziotti Azevedo da Silva; e “ Mecanismos Moleculares e Celulares Da 130 

Neuropatia Da Hanseníase”, sob coordenação do prof. Bruno de Siqueira Mietto. Todos 131 

foram devidamente aprovados pelos comitês assessores. Em votação, os cadastros 132 

foram aprovados por unanimidade. 5. Indicação para membro titular e suplente 133 

representantes do CSPP no Conselho Superior - Grande Área Saúde e Biológicas. 134 

A prof.ª Mônica explicou sobre a importância dessa cadeira no CONSU, principalmente 135 

para discutir as pautas encaminhadas pelo CSPP. Essa vaga surgiu com a saída da prof.ª 136 

Nádia, do PPG enfermagem. Os professores Iluska e João Alberto salientaram a 137 

importância e o trabalho árduo de participar das reuniões. O  prof. José Otávio, 138 

coordenador do PPG Ciências Farmacêuticas, se prontificou a participar. O prof. 139 

Fernando Coulgnati se desponibilizou a ser o suplente. Não havendo mais interessados 140 

em participar, os nomes foram colocados em votação e aprovados por unanimidade. 6. 141 

Processo SEI nº 23071.903363/2021-66 - Solicita análise para alteração na 142 

Resolução 51/2020-CONSU. A presidente iniciou o ponto salientando que a solicitação 143 

partiu do PPG Química, que pede a liberação de alunos do segundo ano do doutorado 144 

para atividades em laboratórios. O prof. João Passos, relator do processo, fez a leitura 145 

de seu parecer, desfavorável à solicitação. Ele ressaltou que o parecer foi feito levando 146 

em consideração sua participação enquanto representante do CSPP no CONSU e sua 147 

vivência nas últimas reuniões, sempre muito acaloradas e sugeriu o encaminhamento de 148 



um planejamento de retorno às atividades. O prof. Renato se justificou dizendo que a 149 

solicitação foi feita por conta da qualificação dos alunos de doutorado, que não terão 150 

tempo de realizar seus experimentos. A prof. Iluska reforçou as palavras do prof. João 151 

Alberto e entende que essa liberação talvez aconteça em um momento intermediário, 152 

com o início das atividades híbridas.  O prof. Fernando Colugnati, que participa do 153 

comitê municipal de avaliação da pandemia manifestou-se favorável ao parecer e 154 

ressaltou que o momento não é favorável à presença de mais estudantes 155 

presencialmente. O prof. Crocco disse não haver dúvidas quanto ao mérito, mas 156 

questionou como se fazer ouvir e levar essa questão ao CONSU. O representante 157 

discente Matheus disse que talvez 158 

 159 

 160 

 161 

 a modificação da resolução 51/2020 fosse suficiente. A prof. Iluska sugeriu a redação 162 

de uma nova resolução, ao invés de modificar a resolução 51/2020, que já sofreu 163 

alterações. A prof.ª Mônica concordou e disse que fazer várias pequenas alterações pode 164 

fazer com que a Resolução perca o sentido. Ainda disse que é necessário amadurecer e 165 

pensar num plano de retomada a médio prazo, com previsão de aulas experimentais que 166 

atendam aos PPGs. Sugeriu, então, elaborar um plano de retomada da pós-graduação 167 

como um todo para apresentar ao CONSU e à Comissão de Ensino Superior, com 168 

ensino híbrido e aulas experimentais, além dos projetos de iniciação científica. Não 169 

havendo mais questionamentos, o parecer foi colocado em votação, sendo aprovado por 170 

maioria, com um voto contrário e uma abstenção. III – ASSUNTOS GERAIS. Não 171 

houve. Finda a pauta, a Presidente agradeceu a presença de todos e, para constar, foi 172 

lavrada a presente ata que transcrevo, dato e assino.  173 

 174 

Juiz de Fora, 09 de março de 2021. 175 

 176 

 177 

Prof.ª Dr.ª Mônica Ribeiro de Oliveira 178 

Pró-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa / Presidente do CSPP 179 

 180 

 181 

 182 

Pablo Pedrosa Teixeira de Oliveira 183 

Secretário do CSPP 184 

Aprovada na reunião do dia 24/03/2021. 185 


