
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO 1 

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

VINTE E QUATRO DE MARÇO 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 

Ana Paula Figueiredo Guedes Delage, Representante dos servidores técnico-11 

administrativos; 3. Prof.ª Angélica da Conceição Oliveira Coelho, Representante do 12 

Comitê Assessor em Saúde; 4. Prof.ª Andreia Garcia, Vice-Coordenadora do PPG 13 

Educação; 5. Astrid Sarmento, Representante Discente; 6. Prof. Bernardo Rocha, 14 

Coordenador do PPG Modelagem Computacional; 7. Prof.ª Cássia Ferreira, Vice-15 

Coordenadora do PPG Geografia; 8. Prof. Claudio Teodoro, Vice-Coordenador do PPG 16 

Saúde; 9. Prof.ª Maria Cristina Araújo De Oliveira, Coordenadora do PPG Educação 17 

Matemática; 10. Prof. Mario Dantas, Coordenador do PPG Ciência da Computação; 11. 18 

Prof. Eduard Toon, Coordenador do PPG Matemática; 12. Prof.ª Erika Savernini, 19 

Representante do Conselho Setorial de Graduação; 13. Prof. Fábio Caborgim, 20 

Coordenador do PPG Enfermagem; 14. Prof. Felipe Muanis, Vice-Coordenador do PPG 21 

Artes, Cultura e Linguagens; 15. Profª Flávia Chein, Coordenadora do PPG Economia; 22 

16. Prof. Flávio Barbosa, Coordenador do PPG Engenharia Civil; 17. Prof.ª Heloisa 23 

D’Avila Bizarro, Vice-Coordenadora do PPG Ciências Biológicas; 18. Prof.ª Ione Maria 24 

de Matos, Coordenadora do PROFBIO-GV; 19. Prof.ª Isabel Cristina Gonçalves Leite, 25 

Vice-Coordenadora do PPG Saúde Coletiva; 20. Isabela Vieira, representante discente; 26 

21. Prof. João Alberto Passos Filho, Coordenador do PPG Engenharia Elétrica; 22. Prof. 27 

José Barbosa Gomes, Vice-Coordenador do PROFMAT; 23. Prof.ª Luciana Chedier, 28 

Coordenadora do PROFBIO (JF);  24. Prof. Lelio M. Lourenço, Coordenador do PPG 29 

Psicologia; 25. Prof.ª Mariana Chaves, Representante do CAP Sociais Aplicadas; 26. 30 

Matheus Botelho, Representante discente; 27. Prof.ª Mirian Rodarte, Coordenadora do 31 

PPG Ciência e Tecnologia do Leite e Derivados;  28. Prof. Moacir Marocolo Junior, 32 

Coordenador do PPG Educação Física; 29. Prof.ª Natalia Sigiliano, Coordenadora do 33 

PROFLETRAS; 30. Prof. Nathan Barros, Coordenador do PPG Biodiversidade e 34 

Conservação da Natureza; 31. Prof.ª Paula Chagas, Coordenadora do PPG Ciências da 35 

Reabilitação e Desempenho Físico-Funcional; 32. Prof.ª Nícea Helena de Almeida 36 

Nogueira, Coordenadora do PPG Letras: Estudos Literários; 33. Prof. Paulo Fraga, 37 



Coordenador do PPG Ciências Sociais; 34. Prof. Paulo Leal, Representante do PPG 38 

Comunicação; 35. Prof. Paulo Menezes, Coordenador do PROFIS; 36. Prof.ª Priscila de 39 

Faria Pinto, Coordenadora de Pós-Graduação e Pesquisa da PROPP; 37. Prof. Rafael 40 

Binato Junqueira, Coordenador do PPG Ciências Aplicadas à Saúde; 38. Prof. Renato 41 

Camargo Matos, Coordenador do PPG Química; 39. Prof. Rodrigo Christofoletti, 42 

Coordenador do PPG História; 40. Rafael Xavier Tolentino, Representante dos 43 

servidores técnico-administrativos; 41. Prof. Tiago Torrent, Coordenador do PPG 44 

Linguística; 42. Prof. Vicente Riccio, Coordenador do PPG Direito; 43. Prof.ª Vera 45 

Peters, Diretora do Centro de Biologia da Reprodução; 44. Prof. Welber Quirino, 46 

Coordenador do PPG Física; e 45. Windson Mendes Carvalho, Representante dos 47 

servidores técnico-administrativos. Justificaram presença: Maria Teresa Barbosa (PPG 48 

Ambiente Construído), Lara Veloso (Representante TAE), José Otávio Corrêa (PPG 49 

Ciências Farmacêuticas), Maria Lúcia Duriguetto (PPG Serviço Social), Ângelo Esther 50 

(PPG Administração) e Ana Paula El-Jaick (Represetante CAP LLA). Após 51 

cumprimentar os conselheiros e agradecer a todos pela presença, a Presidente passou à 52 

pauta do dia. I – COMUNICAÇÕES. A Presidente iniciou as comunicações dizendo 53 

da chamada FINEP de manutenção corretiva de equipamentos, a qual a UFJF estava 54 

participando. Informou ainda que a Pró-Reitoria faz chamadas internas para identificar 55 

quais laboratórios têm mais aderência, a fim de apresentar uma proposta que seja 56 

contemplada. Reforçou a necessidade de cadastrar os equipamentos multiusuários na 57 

Plataforma Nacional de Infraestrutura de Pesquisa (PNIPE), condição obrigatória para 58 

participar de editais vinculados ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações e à 59 

FINEP. A prof.ª Mônica também avisou a todos sobre a participação da UFJF em 60 

chamada da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação (EMBRAPII), em parceria com 61 

o MEC, para projetos com empresas privadas. Ela também avisou sobre o encerramento 62 

das chamadas da Reunião Anual da SBPC. A UFJF apresentou dez propostas de 63 

conferências, quatro de painéis, vinte e sete propostas de mesas e trinta e duas de 64 

minicursos. As chamadas para pôsteres ainda estão abertas. Ela passou a palavra para a 65 

Coordenadora de Pós-Graduação e Pesquisa, prof. Priscila, que informou a todos sobre 66 

o início do uso do software iThenticate, de verificação de similaridade de textos. Os 67 

coordenadores serão informados do treinamento para uso da plataforma. Ela também 68 

informou que no dia onze de março ocorreu uma palestra sobre integridade e ética na 69 

pesquisa junto à Creative Commons e que o vídeo está disponível na página da PROPP. 70 

A prof.ª Mônica relatou a todos a realização de uma reunião com a PROINFRA sobre 71 

compras para a pós-graduação, a fim de melhorar o fluxo operacional. Foi decidido que 72 

será estudada a criação de um cronograma de dotação para que os PPGs possam se 73 

organizar melhor. Também serão envolvidos servidores técnico-administrativos da 74 



PROPP e da Coordenação de Suprimentos para facilitar os trâmites internos. O prof. 75 

Luis Paulo informou a todos sobre a análise de orçamento feita por comissão do 76 

Conselho Superior, que apresentou o histórico orçamentário desde 2016, apontando um 77 

corte de vinte por cento para 2021, na casa de oito milhões. Ele vai enviar aos 78 

conselheiros o relatório apresentado pelo CONSU. A prof.ª Mônica previu um corte de 79 

dez por cento nas bolsas, principalmente na cota rodízio. O representante discente 80 

Matheus disse que a Associação de Pós-Graduandos está à disposição para o que for 81 

necessário e parabenizou a defesa dos interesses da Pesquisa e Pós-Graduação. O prof. 82 

Flávio sugeriu atualizar a planilha e os critérios para a distribuição de bolsas 83 

empréstimos. II – ORDEM DO DIA. 1. Informe sobre as homologações de defesas 84 

de mestrado e doutorado. Desde a reunião de fevereiro, aconteceram setenta defesas 85 

de dissertações e teses. A Presidente ressaltou a força da pós-graduação mesmo em um 86 

contexto tão difícil. 2. Aprovação das atas das reuniões de Outubro, Novembro e 87 

Dezembro de 2020 e Fevereiro de 2021. As atas foram apresentadas. Alguns 88 

conselheiros enviaram pequenas correções por email e foram devidamente 89 

incorporadas. Para a aprovação, as atas foram divididas em dois blocos. O primeiro 90 

bloco, outubro e novembro de 2020, em votação, foi aprovado por maioria, com três 91 

abstenções. O segundo bloco, com as atas de dezembro de 2020 e fevereiro de 2021, foi 92 

aprovado por unanimidade. 3. Aprovação de Cadastro de Projetos de Pesquisa. 93 

Foram apresentados os projetos que seguem, todos com o devido parecer favorável dos 94 

comitês assessores de cada área: “O Direito Internacional dos Direitos Humanos e o 95 

Trabalho”, sob coordenação de Cynthia Lessa da Costa; “Existência e comportamento 96 

assintótico de soluções para certas classes de equações elípticas", sob coordenação de 97 

Luiz Fernando de Oliveira Faria; "Algoritmos computacionais para otimização não 98 

convexa não diferenciável via dualidade Lagrangeana”, sob coordenação de Wilhelm 99 

Freire; “Perfil epidemiológico dos militares atendidos no Hospital Central do Exército 100 

de 1998 a 2018”, sob coordenação de Milena de Oliveira Simões; “Os Barboza Castro: 101 

Do Brasil Colónia à República”, sob coordenação de Fernanda Henrique Cupertino 102 

Alcântara; e “Registros Paroquias de Ouro Branco/ Século XVIII-XIX”, sob 103 

coordenação de Fernanda Henrique Cupertino Alcântara. Em votação, o cadastro de 104 

todos foi aprovado por unanimidade. 4. Processo SEI nº 23071.916724/2020-65 - 105 

Desligamento de aluno do PPG Linguística e possível devolução de bolsas do 106 

PBPG/UFJF. A prof.ª Iluska, relatora do processo, não pôde comparecer a reunião e, 107 

por isso, o secretário do Conselho procedeu à leitura do parecer por ela elaborado. O 108 

prof. Tiago, coordenador do PPG, fez um breve relato dizendo que o pedido do aluno 109 

surpreendeu o orientador e o colegiado. Ele ainda disse estar surpreendido, pois 110 

acreditava que a única saída seria a devolução do recurso, por conta das normas e das 111 



justificativas, normalmente ligadas à fatores de saúde. O Coordenador concluiu que 112 

concorda com o parecer apresentado. O prof. Mário Dantas ponderou que o parecer 113 

pode passar uma mensagem errada ao corpo discente e discordou do parecer. O prof. 114 

Luis Paulo disse que talvez situações como essa se tornem frequentes e que o Conselho 115 

não deveria analisar de maneira específica, mas sim, generalizada. O prof. Tiago 116 

explicou que no PPG Linguística todos os alunos, bolsistas ou não, entregam relatórios 117 

semestrais com dados de produção, desempenho em disciplinas, que são posteriormente 118 

avaliados pela comissão de bolsas. Essa avaliação serve de base para ranquear os alunos 119 

para uma futura concessão de bolsa. O representante discente Matheus disse que o 120 

parecer é bem técnico e que a saúde mental é um fator muito importante durante a vida 121 

acadêmica dos alunos. Salientou ainda que, conforme apresentado, o aluno em questão 122 

apresentou desempenho acadêmico satisfatório até então. O prof. Nathan corroborou 123 

com o parecer e disse que dificilmente uma regulamentação abrangeria todos os casos e 124 

parabenizou a parecerista. A prof.ª Mônica, presidente do Conselho, lembrou a todos 125 

que em breve será discutida a atualização do Regimento da Pós-Graduação, que poderá 126 

ajudar em casos como estes. Em votação, o parecer foi aprovado por maioria, com um 127 

voto contrário e oito abstenções. 5. Processo SEI nº 23071.900452/2021-93 - 128 

Irregularidade na percepção de bolsas - PPG Ciências Sociais. A Presidente passou 129 

a palavra ao relator do processo, prof. Vicente Riccio, que procedeu à leitura do seu 130 

parecer, indicando a devolução dos valores. O prof. Paulo, coordenador do PPG 131 

envolvido, fez breve relato dizendo que o aluno já possuía vínculo empregatício quando 132 

assinou o termo de compromisso. Salientou que o aluno é docente na rede privada e 133 

que, provavelmente, o aluno não percebeu que se tratava de uma bolsa do PBPG, a qual 134 

exige dedicação exclusiva. Ele ainda reforçou que acredita não ter havido má fé no 135 

discente e lamentou a inobservância. A Gerente de Bolsas, Gabriella Ribeiro, foi 136 

chamada a reunião e esclareceu que, a princípio, o aluno seria contemplado com uma 137 

bolsa FAPEMIG, que permite o vínculo empregatício como docente, mas por conta de 138 

cortes e reorganização de bolsas, o aluno foi contemplado em abril como uma bolsa da 139 

cota empréstimo. Ela reforçou que também acredita que não houve má fé, mas sim a 140 

inobservância no momento da assinatura do termo de compromisso. A gerente ainda 141 

reforçou que, procedimentalmente, a Pró-Reitoria não faz verificação de vínculos, 142 

apenas operacionaliza a implementação da bolsa.  O aluno só percebeu que não poderia 143 

receber a bolsa quando precisou renovar o termo e leu o documento, em dezembro do 144 

mesmo ano. O representante discente Matheus pediu vistas ao processo, pois gostaria de 145 

incluir documentos que talvez ajudem a elucidar os fatos. O pedido foi aprovado e o 146 

processo será novamente incluído em próxima reunião. 6. Processo SEI 147 

nº 23071.903543/2021-56 - Alteração em área de concentração e grade curricular 148 



do PPG Saúde. A Presidente, antes de passar a palavra à relatora do processo, salientou 149 

que ainda não existe um fluxo adequado para modificações nos regimentos dos PPGs. A 150 

princípio, toda a estrutura curricular é submetida ao CSPP no momento do APCN. 151 

Assim, qualquer mudança, por analogia, deveria ser submetida novamente ao Conselho. 152 

Ela reforçou dizendo que estes casos estarão previstos também no novo Regimento da 153 

Pós-Graduação. Indicou ainda que um possível trâmite possa incluir uma análise da 154 

Assessoria Acadêmica da Pró-Reitoria e uma segunda análise da Câmara de Pós-155 

Graduação e, apenas para homologação, a chancela do CSPP. Passou a palavra para a 156 

prof.ª Paula, parecerista, que procedeu à leitura do seu parecer favorável às mudanças 157 

solicitadas. O prof. Cláudio, vice-coordenador do PPG em questão, salientou que as 158 

mudanças foram realizadas por conta de um incômodo interno do colegiado. Em 159 

votação, as alterações foram aprovadas por unanimidade.  7. Calendário de discussão 160 

da resolução das Cotas na PG. A Presidente do Conselho iniciou o ponto fazendo um 161 

breve histórico da necessidade de implementar as cotas na pós-graduação. Desde 2016 162 

acontece a discussão sobre as cotas. Alguns programas já praticam as ações afirmativas 163 

nos seus processos seletivos. Existe um compromisso que todo o sistema de pós-164 

graduação (stricto e lato sensu) adote essas ações. Em 2016 aconteceu uma palestra 165 

com o prof. Paulo da UFPR, que falou sobre essas ações e o CSPP nomeou uma 166 

comissão para estudar as AF na pós-graduação da UFJF. A DIAFI assumiu e conduziu a 167 

tarefa de elaborar uma minuta, mas não foi um tema fácil de discutir. Somente em 168 

novembro de 2019 a DIAFI conseguiu encaminhar um texto proposta. A PROPP 169 

percebeu algumas questões que operacionalmente poderiam gerar problemas por conta 170 

desse texto que abrangia todos os cursos, fossem mestrados ou especializações gratuitas, 171 

pagas e até mesmo as residências. Ela reforçou a dificuldade de elaborar um texto único 172 

por conta da complexidade de funcionamento destes diferentes cursos e modalidades. 173 

Assim, a proposta é dividir em etapas para que, até o final deste ano, todos estejam 174 

devidamente regulamentados. Ao apresentar o calendário, reforçou que já se reuniu com 175 

os programas que já aplicam regramentos para a seleção de alunos cotistas. A 176 

representante discente Astrid agradeceu o empenho da Pró-Reitoria e reforçou a 177 

importância do debate deste ponto no Conselho e, principalmente, da inclusão das 178 

pautas discentes. Ainda se colocou à disposição para participar das discussões. O prof. 179 

Luis Paulo ressaltou a complexidade da implementação e reforçou a participação de 180 

todos durante o processo, garantindo uma resolução e sua implementação correta 181 

evitando os problemas que ocorrem na graduação, por exemplo. O cronograma, de 182 

maneira resumida, apresenta que até maio seja publicado o texto da resolução de ações 183 

afirmativas na pós-graduação stricto sensu. Até outubro deve ser publicado o texto final 184 

da resolução sobre acompanhamento e permanência em apoio às políticas de ações 185 



afirmativas na pós-graduação, juntamente com as portarias relativas às bancas de 186 

heteroidentificação. Os cursos lato sensu devem ter suas resoluções publicadas até 187 

dezembro. III – ASSUNTOS GERAIS. O prof. Paulo, coordenador do PROFIS, se 188 

despediu do Conselho, por conta do fim do seu mandato, e agradeceu a gestão da Pró-189 

Reitoria, que contribuiu muito para o avanço das pós-graduação, em específico a 190 

atenção dada aos programas profissionais. O prof. Tiago reforçou o pedido de discussão 191 

dos prazos de defesa. O representante da APG, Matheus, relatou que a primeira 192 

assembleia discente foi um sucesso e agradeceu o apoio dos coordenadores na 193 

transmissão do convite aos alunos e disse que está agendada para o dia dez de abril a 194 

assembleia de fundação oficial da Associação de Pós-Graduandos da UFJF. Finda a 195 

pauta, a Presidente agradeceu a presença de todos e, para constar, foi lavrada a presente 196 

ata que transcrevo, dato e assino.  197 

 198 

Juiz de Fora, 30 de março de 2021. 199 

 200 

 201 

Prof.ª Dr.ª Mônica Ribeiro de Oliveira 202 

Pró-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa / Presidente do CSPP 203 

 204 

 205 

 206 

Pablo Pedrosa Teixeira de Oliveira 207 

Secretário do CSPP 208 

Aprovada na reunião do dia 27/04/2021. 209 


