
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO 1 

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

VINTE DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E UM, ÀS NOVE HORAS, POR 3 

VIDEOCONFERÊNCIA.  4 

Aos vinte dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às nove horas e dezessete 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 Delage, Representante dos servidores técnico-administrativos; 3. Prof.ª 11 

Angélica Conceição Coelho, Representante do CAP Ciências da Saúde; 4. Prof. 12 

Bernardo Rocha, Coordenador do PPG Modelagem Computacional; 5. Cibele Velloso 13 

Rodrigues, Coordenador do Programa Multicêntrico em Bioquímica e Biologia 14 

Molecular; 6. Prof.ª Clarissa Diniz Guedes, Vice-Coordenadora do PPG Direito e 15 

Inovação; 7. Prof. Cláudio Teodoro, Vice-Coordenador do PPG Saúde; 8. Prof.ª Maria 16 

Cristina Araújo De Oliveira, Coordenadora do PPG Educação Matemática; 9. Prof. Luis 17 

Fernando Crocco, Coordenador do PROFMAT; 10. Prof. Mário Dantas, Coordenador 18 

do PPG Ciência da Computação; 11. Prof. Dênis Perdigão, Representante do CAP 19 

Ciências Sociais Aplicadas; 12. Prof. Eduard Toon, Coordenador do PPG Matemática; 20 

13. Prof.ª Edneia Alves de Oliveira, Coordenadora do PPG Serviço Social; 14. Prof.ª 21 

Eliane Medeiro Borges, Coordenadora do PPG Gestão e Avaliação da Educação 22 

Pública; 15. Prof.ª Erika Savernini, Representante do CONGRAD; 16. Eliza Moller, 23 

representante discente; 17. Prof. Fábio Caborgim, Coordenador do PPG Enfermagem; 24 

18. Prof. Felipe Maia, Diretor do Centro de Pesquisas Sociais; 19. Profª Flávia Chein, 25 

Coordenadora do PPG Economia; 20. Prof. Flávio Barbosa, Coordenador do PPG 26 

Engenharia Civil; 21. Prof. Frederico Pieper, Coordenador do PPG Ciência da Religião; 27 

22. Prof.ª Ione Maria de Matos, Coordenadora do PROFBIO-GV; 23. Isabela Vieira, 28 

representante discente; 24. Prof.ª Isabel Leite, Vice-Coordenadora do PPG Saúde 29 

Coletiva; 25. Prof.ª Iluska Coutinho, Coordenadora do PPG Comunicação; 26. Prof. Jair 30 

Adriano Kopke de Aguiar, Representante do Centro de Biologia da Reprodução; 27. 31 

Prof. João Dulci, Coordenador do PPG Ciências Sociais; 28. Prof. João Alberto Passos 32 

Filho, Coordenador do PPG Engenharia Elétrica; 29. Prof.ª Lilian Pinto da Silva, Vice-33 

Coordenadora do PPG Ciência da Reabilitação e Desempenho Físico-Funcional; 30. 34 

Prof.ª Luciana Chedier, Coordenadora do PROFBIO-JF; 31. Prof. Manoel Carlos Couto 35 

de Araújo, Representante do CAP Ciências Biológicas; 32. Prof. Márcio Campos, PPG 36 



Odontologia; 33. Prof.ª Maria Claudia Bonadio, Coordenadora do PPG Artes, Cultura e  37 

Linguagens; 34. Matheus Botelho, representante discente; 35. Prof.ª Mirian Rodarte, 38 

Coordenadora do PPG Ciência e Tecnologia do Leite e Derivados; 36. Prof. Moacir 39 

Marocolo Junior, Coordenador do PPG Educação Física; 37. Prof.ª Nícea Helena de  40 

lmeida Nogueira, Coordenadora do PPG Letras: Estudos Literários; 38. Paulo Victor 41 

Cota, representante dos servidores técnico-administrativos; 39. Prof. Altemir Gonçalves, 42 

Vice-Coordenador do PPG Psicologia; 40. Prof. Rafael Binato Junqueira, Coordenador 43 

do PPG Ciências Aplicadas à Saúde; 41. Prof. Renato Camargo Matos, Coordenador do 44 

PPG Química; 42. Prof. Roberto Dias, Coordenador do PPG Biodiversidade e 45 

Conservação da Natureza; 43. Rafael Tolentino Xavier, representante dos servidores 46 

técnico-administrativos; 44. Prof. Rodrigo Christofoletti, Coordenador do PPG História; 47 

45. Prof.ª Sônia Clareto, Coordenadora do PPG Educação; 46. Prof.ª Thais Sampaio, 48 

Vice-Coordenadora do PROFLetras; 47. Prof. Tiago Torrent, Coordenador do PPG 49 

Linguística; 48. Prof. Welber Quirino, Coordenador do PPG Física; 49. Prof. Wilson de 50 

Souza Melo, Coordenador do PROFIS; 50. Windson Mendes Carvalho, Representante 51 

dos servidores técnico-administrativos; e 51. Prof.ª Fernanda Vilela, Vice-Coordenadora 52 

do PPG Ciências Farmacêuticas. Justificaram ausência: Prof.ª Maria Teresa Barbosa, 53 

PPG Ambiente Construído e Prof. Virgílio Oliveira, PROFIAP. Após cumprimentar os 54 

conselheiros e agradecer a todos pela presença, a Presidente passou à pauta do dia. I – 55 

COMUNICAÇÕES. A Presidente iniciou a reunião dando as boas vindas aos novos 56 

conselheiros, em especial aos novos membros dos Comitês Assessores, professores 57 

Denis Perdigão, Maykel Ballester, Ivo Chaves da Sivla Junior e Manoel Carlos Couto de 58 

Araújo e também ao prof. Frederico Pieper, novo coordenador do PPG Ciência da 59 

Religião. Também saudou a nova representante discente, Eliza Moller. Como primeiro 60 

comunicado, informou a todos sobre o Censo de Laboratórios deste ano, que já recebeu 61 

245 cadastros e estava na última semana de preenchimento. Solicitou apoio de todos na 62 

divulgação da informação. Reforçou ainda que no site da Pró-Reitoria tem todos os 63 

detalhes e quais tipos de espaço deveriam ser cadastrados como laboratórios. Avisou 64 

que estava aberto o edital de Iniciação Científica até o dia vinte e sete de maio. Também 65 

informou sobre o Global July, cujas inscrições acontecem de primeiro a trinta de junho, 66 

que acontecerá de forma completamente virtual. Esta iniciativa é muito importante, pois 67 

valoriza as atividades de internacionalização. II – ORDEM DO DIA. 1. Informe sobre 68 

as homologações de defesas de mestrado e doutorado. Desde a última reunião do 69 

CSPP aconteceram sessenta e duas defesas de mestrado e doutorado. Não houve 70 

nenhum questionamento ou dúvida. 2. Aprovação da ata da reunião de abril de 2021. 71 

Não houve nenhuma manifestação e, colocada em votação, a ata foi aprovada com três 72 



abstenções. 3. Aprovação de Cadastro de Projetos de Pesquisa. Foram apresentados 73 

os três projetos: “O sistema renina angiotensina e a fisiopatologia da Covid-19”, sob 74 

coordenação do prof. Vinicius Novaes Rocha; “A Formação Social do Engenheiro na 75 

Quarta Revolução Industrial”, sob coordenação do prof. José Antonio Aravena Reyes; e 76 

“A Sistematização da Assistência de Enfermagem para o Cuidado no Cotidiano dos 77 

Centros de Atenção Psicossocial”, sob coordenação do prof. Marcelo da Silva Alves, 78 

todos com parecer favorável dos respectivos comitês assessores. Não houve nenhuma 79 

manifestação e os três foram aprovados por unanimidade. 4. Indicação de 80 

Representante do CSPP para compor a Comissão Coordenadora dos eixos 81 

temáticos para elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional da UFJF, 82 

conforme Resolução nº 25/2021-CONSU.  A prof.ª Mônica informou sobre o Plano de 83 

Desenvolvimento Institucional, que foi prorrogado por conta da pandemia e que, como a 84 

situação não previa melhoras a curto prazo, a discussão foi retomada. A expectativa é 85 

que haja grande movimentação em todos os âmbitos da comunidade acadêmica para 86 

auxiliar a redação do novo Plano. Ela apresentou o esquema de comissões que irá 87 

debater e elaborar o PDI e alertou que o CSPP tem um representante junto à Comissão 88 

Coordenadora de Eixos Temáticos. O prof. Luis Paulo reforçou a importância da 89 

participação nesta comissão e também nas demais instâncias de discussão do PDI. Não 90 

houve manifestação de nenhum conselheiro, ficando este ponto para a próxima reunião. 91 

5. Indicação de Representante do CSPP para o Conselho Setorial de Graduação 92 

(CONGRAD). A presidente explicou a importância dessa interface com os demais 93 

conselhos e pediu aos conselheiros que se dispusessem a participar. O prof. Wilson 94 

Melo, coordenador do PROFIS, se colocou à disposição. A prof.ª Edneia, coordenadora 95 

do PPG Serviço Social, disse que poderia ser a suplente. Em votação, os nomes foram 96 

aprovados por unanimidade. 6. Indicação de Representantes para a Câmara lato 97 

sensu. A Presidente também reforçou a importância de participação nesta instância, já 98 

que nela são analisadas as propostas de cursos lato sensu. Reforçou, ainda, a 99 

necessidade de um representante de cada uma das grandes áreas do conhecimento e 100 

também que não é necessário ser membro do Conselho, apenas ser indicado pelo CSPP. 101 

Ainda assim, não houve manifestações. 7. Processos SEI nº 23071.911934/2021-91 e 102 

23071.911997/ 2021-39 - Antecipação de defesa de Doutorado do PPG Física. A 103 

prof.ª Mônica pediu ao prof. Mário Dantas, relator, que fizesse a leitura de seu parecer. 104 

Como os dois processos tratam do mesmo tema para alunos diferentes, o parecer foi 105 

unificado e favorável à antecipação. Após a leitura, o prof. Luis Paulo agradeceu ao 106 

prof. Dantas e salientou que estas situações estão ligadas ao Regimento da Pós-107 

Graduação, pois ele veda a defesa com menos de 12 e 24 meses, para mestrado e 108 



doutorado, respectivamente. Também reforçou que o desligamento deixa indícios que o 109 

aluno não teve um desempenho excepcional e que o reingresso da forma realizada não é 110 

bom. A prof.ª Priscila lembrou que em casos anteriores a antecipação se deu por conta 111 

da excelência dos alunos e seus trabalhos, o que não é o caso agora. O prof. Dantas disse 112 

que fez o parecer baseado na chancela do Colegiado do próprio PPG. O prof. João 113 

Passos disse que passou por problemas parecidos no PPG Engenharia Elétrica e que 114 

diante das situações, alterou o Regimento Interno do programa para que, no reingresso, 115 

o aluno não pudesse aproveitar 100% das disciplinas cursadas anteriormente. Lembrou 116 

ainda que não vê possibilidade de impedir o aluno de participar de um edital e que o 117 

coordenador acaba ficando muito exposto, por conta das brechas do regimento da pós-118 

graduação. O aluno Matheus, representante discente, reforçou a importância de atualizar 119 

os regramentos e salientou que os alunos passam por situações pessoais que podem 120 

afetar seu desempenho acadêmico. O prof. Welber ratificou a necessidade de atualização 121 

dos regimentos. O prof. Altemir lembrou dos casos de alunos com superdotação, que 122 

perante a legislação, podem pedir a aceleração dos estudos. O prof. Luis Paulo sugeriu 123 

que os prazos sejam discutidos junto a outros pontos do regimento interno. A prof.ª 124 

Mônica reforçou que esse ponto merece uma discussão mais aprofundada e amadurecida 125 

e encaminhou para votação. Assim, a antecipação das defesas foi aprovada por maioria, 126 

com dois votos contrários e seis abstenções. Após a votação, a presidente pediu ao 127 

Conselho para inverter os pontos de pauta, o que foi prontamente aprovado pelo 128 

Conselho. 8. Processo SEI nº 23071.913864/2021-70 - Revisão de Procedimento do 129 

Programa de Bolsas de Pós-Graduação/UFJF. A Presidente passou a palavra à 130 

Comissão que fez o parecer. O discente Matheus fez a leitura do documento elaborado. 131 

Ele também reforçou a importância de estabelecer um fluxo de comunicação mais ágil 132 

entre os estudantes, as secretarias dos programas e a pró-reitoria. A Gerente de Bolsas, 133 

Gabriela Ribeiro, disse que o principal ponto das alterações deve ser evitar a 134 

subjetividade e detalhar mais os procedimentos, facilitando o fluxo de trabalho em casos 135 

mais atípicos. A prof.ª Mônica reforçou que a PROPP fará sugestões de revisão e trará o 136 

ponto para discussão do conselho, com uma nova redação. 9. Processo SEI 137 

nº 23071.902261/2021-41 - Desligamento de bolsista PBPG do PPG Linguística. A 138 

Presidente pediu à Gerente de Bolsas que fizesse a leitura do parecer da Comissão. O 139 

prof. Tiago, coordenador do PPG Linguística, agradeceu a leitura e explicação feita. 140 

Disse que este caso é bem ilustrativo para reforçar a necessidade de melhorar os 141 

procedimentos. Lembrou que o PPG tem vários procedimentos que asseguram o 142 

controle da situação dos alunos, como relatórios semestrais, a qualificação e, neste caso, 143 

o aluno deixou de responder ao programa. Reforçou que o aluno não tem culpa dos 144 



problemas aos quais todos estão passíveis, mas que ele não pode simplesmente se calar. 145 

Ele também disse que o aluno sempre foi bastante ativo e ligado às questões 146 

acadêmicas. O prof. Altermir questionou se o aluno apresentou algum tipo de laudo ou 147 

atestado de saúde mental e também perguntou se a pauta era o desligamento ou a 148 

devolução dos valores. A Gerente de Bolsas respondeu que o aluno não apresentou 149 

nenhum documento neste sentido e que o aluno questionou se poderia retornar ao PPG. 150 

O professor questionou, ainda, se ao aluno tinha sido apresentada a possibilidade de 151 

entregar documentos ou laudos que comprovassem o alegado. Ele reforçou que o 152 

conselho não pode ignorar o sofrimento psíquico. Ainda sugeriu que a PROAE fosse 153 

notificada e fizesse acompanhamento do caso. Ele pediu que o processo fosse retirado 154 

de pauta para esclarecer ao aluno os direitos que lhe cabem. A prof.ª Flávia, membro da 155 

Comissão que elaborou o parecer, disse que está passando por problemas parecidos no 156 

seu PPG e reforçou que a análise da comissão foi feita estritamente no quesito da 157 

devolução de bolsas e que o desligamento é decisão do PPG. Lembrou que está 158 

passando por situação semelhante e que os coordenadores ficam vendidos. O discente 159 

Matheus comentou que foi bastante difícil fazer contato com o aluno, atualmente 160 

morando em Manaus com a mãe. A prof.ª Iluska disse que era necessário separar os 161 

encaminhamentos, entre devolução de bolsas e desligamento. O prof. Tiago esclareceu 162 

que o aluno foi desligado baseado no Regimento do PPG e da Pós-Graduação e por não 163 

apresentar item obrigatório, o relatório semestral, além de não ter respondido a nenhum 164 

contato formal da Coordenação. A prof.ª Clarice reforçou que pedir documentos a esta 165 

altura parece injusto, pois o aluno talvez não tenha acesso a atendimento médico. O 166 

prof. Luis Paulo lembrou que não existe nenhuma norma que preveja o momento 167 

excepcional pelo qual estamos passando. Após a discussão, os professores Altemir e 168 

Denis Perdigão solicitaram vistas ao processo, retirando, assim, o ponto de votação. 10. 169 

Processo SEI nº 23071.900452/2021-93 - Desligamento de bolsista PBPG do PPG 170 

Ciências Sociais. A Presidente pediu à Gerente de Bolsas que fizesse a leitura do 171 

parecer. Em suma, a Comissão sugere o encaminhamento do processo para manifestação 172 

do Colegiado do PPG e também à Procuradoria-Geral junto à UFJF para embasamento 173 

legal e posterior decisão do Conselho. Assim, a prof.ª Mônica agradeceu o trabalho da 174 

comissão e encaminhou para votação o parecer. Em votação, o parecer e seus 175 

encaminhamentos foram aprovados por maioria, com dois votos contrários e três 176 

abstenções. II – ASSUNTOS GERAIS. Não houve. Finda a pauta, a Presidente 177 

agradeceu a presença de todos e, para constar, foi lavrada a presente ata que transcrevo, 178 

dato e assino.  179 

 180 



Juiz de Fora, 13 de julho de 2021. 181 

 182 

 183 

Prof.ª Dr.ª Mônica Ribeiro de Oliveira 184 

Pró-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa / Presidente do CSPP 185 

 186 

 187 

 188 

Pablo Pedrosa Teixeira de Oliveira 189 

Secretário do CSPP 190 

Aprovada na reunião do dia 21/07/2021. 191 


