
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO 1 

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

VINTE E SETE DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E UM, ÀS NOVE HORAS, 3 

POR VIDEOCONFERÊNCIA.  4 

Aos vinte e sete dias do mês de abril 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. Ângelo Brigato Esther, Coordenador do PPG Administração; 3. Prof. Bernardo 11 

Rocha, Coordenador do PPG Modelagem Computacional; 4. Prof.ª Cibele Velloso 12 

Rodrigues, Coordenador do Programa Multicêntrico em Bioquímica e Biologia 13 

Molecular; 5. Prof.ª Clarice Cassab, Coordenadora do PPG Geografia; 6. Prof.ª Maria 14 

Cristina Araújo De Oliveira, Coordenadora do PPG Educação Matemática; 7. Prof. Luis 15 

Fernando Crocco, Coordenador do PROFMAT; 8.  Prof. Eduard Toon, Coordenador do 16 

PPG Matemática; 9. Prof. Fábio Caborgim, Coordenador do PPG Enfermagem; 10. 17 

Prof. Felipe Maia, Diretor do Centro de Pesquisas Sociais; 11. Prof. Felipe Muanis, 18 

Vice-Coordenador do PPG Artes, Cultura e Linguagens; 12. Prof.ª Fernanda Vilela, 19 

Vice-Coordenadora do PPG Ciências Farmacêuticas; 13. Prof. Fernando Colugnati, 20 

Coordenador do PPG Saúde; 14. Profª Flávia Chein, Coordenadora do PPG Economia; 21 

15. Prof. Flávio Barbosa, Coordenador do PPG Engenharia Civil; 16. Prof.ª Iluska 22 

Maria Coutinho, Coordenadora do PPG Comunicação; 17. Prof.ª Ione Maria de Matos, 23 

Coordenadora do PROFBIO-GV; 18. Isabela Vieira, representante discente; 19. Prof. 24 

Jair Adriano Kopke de Aguiar, Representante do Centro de Biologia da Reprodução; 25 

20. Prof. João Alberto Passos Filho, Coordenador do PPG Engenharia Elétrica; 21. Prof. 26 

Lelio M. Lourenço, Coordenador do PPG Psicologia; 22. Prof.ª Maria Lucia Duriguetto, 27 

Coordenadora do PPG Serviço Social; 23. Prof. Márcio Campos, Coordenador do PPG 28 

Odontologia; 24. Matheus Botelho, Representante discente; 25. Prof. Maximiliano 29 

Guerra, Coordenador do PPG Saúde Coletiva; 26. Prof. Moacir Marocolo Junior, 30 

Coordenador do PPG Educação Física; 27. Prof.ª Natalia Sigiliano, Coordenadora do 31 

PROFLETRAS; 28. Prof.ª Nícea Helena de Almeida Nogueira, Coordenadora do PPG 32 

Letras: Estudos Literários; 29. Prof.ª Paula Chagas, Coordenadora do PPG Ciências da 33 

Reabilitação e Desempenho Físico-Funcional; 30. Prof.ª Priscila de Faria Pinto, 34 

Coordenadora de Pós-Graduação e Pesquisa da PROPP; 31. Prof. Rafael Binato 35 

Junqueira, Coordenador do PPG Ciências Aplicadas à Saúde; 32. Prof. Renato Camargo 36 

Matos, Coordenador do PPG Química; 33. Prof. Rodrigo Christofoletti, Coordenador do 37 



PPG História; 34. Prof.ª Sônia Clareto, Coordenadora do PPG Educação; 35. Prof.ª 38 

Maria Teresa Barbosa, Coordenadora do PPG Ambiente Construído; 36. Prof. Tiago 39 

Torrent, Coordenador do PPG Linguística; 37. Prof. Vicente Riccio, Coordenador do 40 

PPG Direito; 38. Prof. Welber Quirino, Coordenador do PPG Física; 39. Prof. Wilson 41 

de Souza Melo, Coordenador do PROFIS; e 40. Windson Mendes Carvalho, 42 

Representante dos servidores técnico-administrativos. Justificaram ausência: Ana Paula 43 

El-Jaick (Represetante CAP LLA), Erika Savernini (Representante do CONGRAD), 44 

Edelberto Franco (Representante CAP Engenharias e Ciência da Computação), Astrid 45 

Sarmento (Representante discente), Ana Paula Delage (Representante TAE) e Angélica 46 

Coelho (Representante CAP Saúde). Após cumprimentar os conselheiros e agradecer a 47 

todos pela presença, a Presidente passou à pauta do dia. I – COMUNICAÇÕES. A 48 

prof.ª Mônica iniciou as comunicações relatando sobre as previsões negativas para o 49 

orçamento da universidade. Ressaltou que foram realizados cortes dolorosos, feitos por 50 

todos os setores, incluindo bolsas para alunos de graduação. Ela ainda salientou que 51 

defendeu a permanência das bolsas de pós-graduação e que o APG provavelmente vai 52 

sofrer cortes, incluindo auxílios e viagens. A Presidente argumentou no CONSU que o 53 

impacto sempre será negativo, mas na pós-graduação a perda de uma bolsa significa 54 

menos um aluno e menos um trabalho de dissertação ou tese. Ela ainda disse que 55 

provavelmente as agências de fomento também apresentarão cortes em bolsas e 56 

auxílios. O prof. Luis Paulo reforçou as palavras da prof.ª Mônica. Ainda reforçou que 57 

durante esse ano será discutido o Plano de Desenvolvimento Institucional e pediu que 58 

todos se envolvam, para que a Pesquisa e a Pós-Graduação se façam presentes e 59 

mostrem seu merecido lugar. A prof.ª Mônica convidou para se apresentar o novo 60 

Diretor de Relações Internacionais, prof. Anderson Bastos Martins. O prof. Anderson 61 

entrou na reunião, se apresentou e agradeceu a oportunidade. Aproveitou o momento 62 

para falar do Global July, evento organizado pela DRI, e avisar que este ano o evento 63 

vai acontecer, em menor escala e de forma remota. Serão quarenta e quatro cursos, com 64 

professores de dezessete universidades estrangeiras, durante os dias 12 e 23 de julho. 65 

Podem participar membros internos e externos da comunidade. II – ORDEM DO DIA. 66 

1. Informe sobre as homologações de defesas de mestrado e doutorado. Desde a 67 

reunião de março, aconteceram setenta defesas de dissertações e teses. A Presidente 68 

ressaltou a força da pós-graduação mesmo em um contexto tão difícil. 2. Aprovação da 69 

ata da reunião de março de 2021. Não houve manifestações e, em votação, a ata foi 70 

aprovada por unanimidade. 3. Aprovação de Cadastro de Projetos de Pesquisa. O 71 

projeto “Desempenho e desenvolvimento do trato digestório de bezerros suplementados 72 

com prebióticos actigen e viligen", sob a coordenação da Prof.ª Amália Saturnino 73 

Chaves, foi devidamente aprovado pelo Comitê Assessor. Em votação, o cadastro foi 74 



aprovado por unanimidade. 4. Análise e aprovação do projeto "Desenvolvimento do 75 

Banco de Itens e da Versão 3 da Plataforma de Avaliação e Monitoramento do 76 

CAEd" - Processo 23071.910964/2021-91. A Presidente passou a palavra para o prof.ª 77 

Iluska, relatora do processo, que procedeu a leitura de seu parecer. A presidente abriu a 78 

palavra, mas não houve questionamentos. Assim, em votação, o projeto foi aprovado 79 

por unanimidade. 5. Homologação das portarias ad referendum - Portaria nº 80 

01/2021-CSPP - Aprova o Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação em 81 

Educação Física – Associação Ampla UFJF e Universidade Federal de Viçosa 82 

(UFV); e Portaria nº 02/2021-CSPP - Aprova projetos de pesquisa. A Presidente 83 

explicou a necessidade das portarias, por conta de prazos. A portaria nº 01/2021 foi 84 

necessária para fazer cumprir uma demanda de 2017 que, por inúmeros motivos, ainda 85 

não tinha sido sanada. O prof. Moacir alertou que essa aprovação era específica para o 86 

Relatório da Plataforma Sucupira e que, mais adiante, um novo Regimento será 87 

encaminhado para análise. A portaria nº 02/2021 apenas aprovou o cadastro de projetos 88 

de pesquisa. Não houve questionamento por parte dos conselheiros. Em votação, as 89 

duas portarias foram aprovadas em bloco, por unanimidade. 6. Análise de minuta de 90 

resolução de adesão à Plataforma Carolina Bori, para reconhecimento e 91 

revalidação de diplomas estrangeiros. A Presidente iniciou o ponto ressaltando que os 92 

procedimentos de reconhecimento e revalidação estavam suspensos na UFJF. Explicou 93 

ainda que a Plataforma Carolina Bori funciona como um sistema único onde o 94 

interessado pode fazer o pedido de qualquer lugar do país e escolher a qual instituição 95 

vai submeter o pedido. A Plataforma também organiza os processos e todo o trâmite, 96 

desde a submissão dos documentos, análises e a emissão do documento de revalidação 97 

ou reconhecimento. A prof.ª Mônica ainda disse que este tema está sendo debatido 98 

nessa reunião por conta de desdobramentos de várias auditorias relativas ao tema, que 99 

resultaram num acordo que a UFJF faria a adesão à plataforma, a fim de voltar a realizar 100 

esses trabalho, bem como atender as disposições legais vigentes. Ela ainda salientou que 101 

o Conselho Setorial de Graduação já fez a análise ao texto pertinente à graduação. Ela 102 

pediu autorização a todos para convidar o Gerente Acadêmica da PROPP, o servidor 103 

Welington Belinassi, que está a frente deste trabalho e faria uma pequena apresentação 104 

da Plataforma e dos trâmites. O Conselho aprovou a participação e o Gerente 105 

apresentou a todos as principais telas da Plataforma e ainda mostrou o fluxograma do 106 

procedimento dentro da UFJF. Após esse momento, a Presidente sugeriu então fazer a 107 

leitura da minuta e, no caso de questionamentos, os conselheiros poderiam se 108 

manifestar. O prof. Tiago Timponi questionou sobre as taxas a serem cobradas e ainda 109 

sugeriu que os envolvidos nas análises pudessem receber um percentual através da 110 

Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso (GECC). A Presidente explicou que as 111 



taxas seriam fixadas através de portaria do Reitor e disse que ia indicar essa sugestão no 112 

momento adequado. O representante discente Matheus questionou sobre o caso dos 113 

refugiados que não tivessem acesso aos documentos no país de origem. A Presidente 114 

também ressaltou que essas exceções poderiam constar em portaria ou no próprio edital. 115 

O prof. Crocco questionou se os PPGs seriam consultados sobre a possibilidade de 116 

aderir ao edital interno e como seria o caso dos PPGs em rede ou associados. O Gerente 117 

Acadêmico explicou que os PPGs serão os primeiros a serem consultados sobre o 118 

interesse e a disponibilidade anual em aderirem ao Edital interno. A prof.ª Mônica 119 

reforçou que o Edital é quem vai definir a disponibilidade dos PPGs e da UFJF, bem 120 

como as regras das análises. O prof. Luis Paulo corroborou dizendo que cada PPG 121 

poderá estabelecer a quantidade de análises a serem executadas naquele ano. O 122 

representante discente Matheus questionou sobre o processo de tramitação simplificada. 123 

O Gerente Acadêmico explicou que este trâmite pode acontecer quando a instituição já 124 

tiver analisado diploma de uma mesma instituição e programa de origem, mudando 125 

apenas o requerente. Matheus ainda sugeriu explicitar que não haverá reembolso em 126 

nenhuma hipótese. Após debate e não havendo mais nenhum questionamento, a 127 

indicação de do encaminhamento da minuta ao CONSU foi aprovada por unanimidade. 128 

7. Criação de Comissão para revisão do procedimento de devolução de bolsas do 129 

Programa de Bolsas de Pós-Graduação (PBPG) da UFJF. A prof.ª Mônica iniciou o 130 

ponto relembrando que nas duas últimas reuniões houve pedidos de desligamento que 131 

envolviam a possibilidade de devolução de bolsas do PBPG e que, com o ensino 132 

remoto, esses números podem crescer ainda mais. Ela ainda salientou que o atual 133 

Regimento da Pós-Graduação da UFJF não contempla todos os casos e está um pouco 134 

defasado. Reforçou que análises isoladas podem gerar resultados diferentes, criando, 135 

assim, soluções diferentes para um mesmo problema. Assim, ela sugere a criação de 136 

uma comissão que poderá trazer uma proposta de um procedimento uniformizado para 137 

estes casos. A Presidente sugeriu a indicação de três nomes de docentes, um 138 

representante da Associação de Pós-Graduandos (APG) e a Gerente de Bolsas. 139 

Voluntariaram-se as professoras Flávia Chein e Nícea Nogueira e o professor Moacir 140 

Marocolo. A APG preferiu fazer a indicação após a reunião, por email. Em votação, os 141 

nomes foram aprovados por unanimidade. A prof.ª Iluska aproveitou para solicitar a 142 

retomada da Comissão de alteração do Regimento. 8. Alteração do art. 7º da 143 

Resolução 45/2018-CSPP, que regulamenta a pós-graduação lato sensu, 144 

especificamente a composição da Câmara lato sensu. A prof.ª Mônica explicou a 145 

necessidade de ampliar a Câmara, atualmente composta por três membros, devido ao 146 

grande número de pedidos de avaliação para a abertura de cursos de pós-graduação lato 147 

sensu. Ela lembrou a todos que os membros da Câmara não precisam ser 148 



necessariamente membros do CSPP, mas sim indicados pelo conselho. Assim, ela fez a 149 

leitura da sugestão de alteração do texto, que inclui um membro de cada uma das 150 

grandes áreas do CNPq. A prof.ª Iluska sugeriu incluir a possibilidade de participação 151 

dos servidores técnico-administrativos em educação. O prof. Luis Paulo entende que a 152 

carreira dos TAEs valoriza a formação acadêmica e que o corpo de servidores está 153 

qualificado, mas questionou se a atuação dos servidores dentro dessa instância faz parte 154 

das atribuições desses servidores. A prof.ª Iluska defendeu a possibilidade de 155 

participação dos TAEs já que o trabalho da Câmara não envolve a docência em si, mas 156 

sim a análise da pertinência acadêmica das propostas. Além disso, ela ressaltou que a 157 

participação dos técnicos poderá aliviar a sobrecarga de trabalho do corpo docente e 158 

que, cabendo ao CSPP a indicação, o mesmo poderá votar ou não pela indicação de 159 

determinado servidor. Ainda sugeriu estabelecer um percentual máximo para esta 160 

participação. O prof. Vicente reforçou a fala da prof.ª Iluska e acredita ser positiva a 161 

participação de aproveitamento da competência dos servidores TAEs. Assim, a 162 

Presidente sugeriu então fazer uma primeira votação, para que os conselheiros se 163 

manifestassem sobre a possibilidade de participação dos servidores TAEs na Câmara 164 

lato sensu. Em votação, a participação de servidores TAEs foi aprovada com trinta e 165 

quatro votos favoráveis, seis contrários e duas abstenções. A Presidente então sugeriu 166 

novo texto, que inclui a possibilidade de participação dos servidores TAEs com diploma 167 

de mestrado ou doutorado na área de formação a ser por ele representada. Ainda sugeriu 168 

a composição mínima de setenta por cento de docentes. Em nova votação, a proposta foi 169 

aprovada por unanimidade. 9. Indicação de representante do CSPP para o Conselho 170 

Setorial de Graduação. A Presidente explicou que o representante do CSPP no 171 

CONGRAD deixou a coordenação do PPG e, portanto, é necessária a indicação de um 172 

novo nome. Não houve nenhum voluntário e a indicação será levada à próxima reunião 173 

do Conselho. 10. Censo laboratórios 2021. A prof.ª Mônica pediu a todos autorização 174 

para a participação do servidor da PROPP, Marco Aurélio, que está a frente do 175 

levantamento institucional dos laboratórios. O pedido foi aprovado. O servidor Marco 176 

Aurélio apresentou a todos os objetivos do levantamento, bem como o formulário que 177 

deverá ser preenchido por todos os responsáveis pelos diversos laboratórios da 178 

Universidade. Os conselheiros elogiaram a ação da PROPP. A presidente reforçou a 179 

importância da participação e do correto preenchimento, pois os dados serão usados 180 

para elevar a posição da UFJF em vários rankings mundiais, além de permitir uma visão 181 

mais correta dos espaços da instituição. 11. Levantamento das defesas 182 

represadas. Por conta do tempo máximo de reunião, este ponto não pode ser discutido. 183 

II – ASSUNTOS GERAIS. Não houve. Finda a pauta, a Presidente agradeceu a 184 



presença de todos e, para constar, foi lavrada a presente ata que transcrevo, dato e 185 

assino.  186 

 187 

Juiz de Fora, 11 de maio de 2021. 188 

 189 

 190 

Prof.ª Dr.ª Mônica Ribeiro de Oliveira 191 

Pró-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa / Presidente do CSPP 192 

 193 

 194 

 195 

Pablo Pedrosa Teixeira de Oliveira 196 

Secretário do CSPP 197 

Aprovada na reunião do dia 20/05/2021. 198 


