
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO SETORIAL DE 1 

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

JANEIRO DE 2015, ÀS NOVE HORAS, NO ANFITEATRO DAS PRÓ-3 

REITORIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA. Aos dezenove 4 

dias do mês de janeiro de dois mil e quinze, às nove horas, no Auditório das Pró-5 

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

Graduação e Pesquisa (CSPP), regimentalmente convocado, sob a Presidência do 7 

Senhor Prof. Dr. Lyderson Facio Viccini, Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e 8 

Inovação e com a presença dos seguintes Conselheiros:  9 

Prof. Thiago Nascimento, Representante do Comitê Assessor em Saúde; Prof.ª 10 

Charlene Martins Miotti, representante do Comitê Assessor em Letras, 11 

Linguística e Artes; Prof. Roberto Junio Pedroso Dias, representante do Comitê 12 

Assessor em Ciências Biológicas; Prof.ª Renata de Oliveira Pereira, 13 

Representante do Comitê Assessor em Engenharia; Prof. Danilo de Oliveira 14 

Sampaio, Coordenador do Programa de Pós-graduação em Administração; Prof. 15 

Luiz Antônio Sodré Costa, Representante do Comitê Assessor em Ciências 16 

Exatas; Prof. Paulo Henrique Dias Menezes; Prof. Mateus Camaroti Laterza, 17 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Vice Coordenador do 18 

Programa de Pós-graduação em Educação Física; Prof.ª Nádia Resende Barbosa 19 

Raposo, Diretora do CRITT UFJF; Prof. Fernando Perlato, Representante do 20 

Comitê Assessor em Ciências Humanas; Prof.ª Flávia Chein Feres, 21 

Representante do Comitê Assessor em Ciências Sociais Aplicadas; Prof. 22 

Marcelo Camurça, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência da 23 

Religião; Prof. Nathan Oliveira Barros, representante do Programa de Pós-24 

Graduação em Ecologia; Profª. Carlos Pernisa, Coordenador do Programa de 25 

Pós-Graduação em Comunicação; Prof. Artur Andriolo, Coordenador do 26 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas – Comportamento Animal; 27 

Prof. Alexandre Mansur Barata, Coordenador do Programa de Pós-Graduação 28 

em História; Prof. Marcio Campos, Vice Coordenador do Programa de Pós-29 

Graduação em Clínica Odontológica; Prof. André Marcato, Coordenador do 30 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica; Prof.ª Maria Silvana 31 

Alves, Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências 32 

Farmacêuticas; Prof. Ricardo da Silva Freguglia, Coordenador do Programa de 33 

Pós-Graduação em Economia; Profª. Estela Márcia Campus, Coordenadora do 34 

Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva; Prof.ª Cássia de Castro Martins 35 



Ferreira, Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Geografia; Prof. 36 

Fernando Sato, Coordenador do Programa De Pós-Graduação em Física; Prof. 37 

Luís Fernando Crocco Afonso, Coordenador do Mestrado Profissional em Rede 38 

em Matemática – PROFMAT; Prof.ª Carina Berta Moljo, Coordenadora do 39 

Programa de Pós-Graduação em Serviço Social; Prof. Luiz Fernando Matos 40 

Rocha, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Linguística; Prof.ª 41 

Flavia Cavalieri Machado, Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em 42 

Química; Prof.ª Anna Maria de Oliveira Salimena, Coordenadora do programa 43 

de Pós-Graduação em Enfermagem; Prof. Amarildo Melchiades da Silva, 44 

Coordenador do Mestrado em Profissional em Educação Matemática; e Prof. 45 

Luís Alberto Rocha Melo, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em 46 

Artes, Cultura e Linguagens. 47 

Destacando este como primeiro encontro do ano de 2016, o Presidente saudou os 48 

conselheiros presentes e passou à pauta do dia. I – Aprovação da ata da reunião do 49 

CSPP realizada no dia onze de dezembro de 2015. O Pró-reitor apresentou a Ata da 50 

reunião deste Conselho realizada no dia onze de dezembro do ano de 2015, colocando-a 51 

sob apreciação da plenária. Neste momento, o Prof. Marcelo Camurça solicitou a 52 

correção do nome do representante do PPG Ciência da Religião, destacando que a grafia 53 

correta seria “Jimmy Sudário Cabial”. Não mais havendo considerações sobre a ata, o 54 

Presidente submeteu a mesma à votação da plenária ocorrendo aprovação por 55 

unanimidade, mediante a correção solicitada. II – Comunicações: Iniciando as 56 

comunicações, o Presidente relatou que entrou em contato com a CDARA visando 57 

esclarecimentos acerca do procedimento de matrículas de alunos na UFJF. Assim, 58 

destacou o descompasso entre as matrículas no segmento da graduação e da pós-59 

graduação em função da greve ocorrida em 2015. Também relatou sobre a possibilidade 60 

de solicitação de ingresso de alunos na pós-graduação sem a documentação 61 

comprobatória de conclusão da graduação pertinente, em virtude do atraso no calendário 62 

acadêmico da Instituição. Por fim, informou que os mesmos, ressalvada a especificidade 63 

deste caso, poderão ingressar nos PPG’s mediante atesto da coordenação do curso 64 

relatando a aptidão do aluno à conclusão do curso. Destacou ainda que a situação foi 65 

previamente acordada com a CDARA. Neste momento, o Prof. Mateus Laterza 66 

informou que o Edital do PPG sob sua coordenação solicita a comprovação de titulação 67 

de graduação específica, não permitindo o aceite de comprovações similares às relatadas 68 

anteriormente. Respondendo o apontamento do professor, o Pró-reitor afirmou que a 69 

decisão de aceitar ou não a situação em foco é de cada PPG, por meio de suas 70 



regulamentações específicas. Dessa forma, reiterou que a proposta teve por fim a 71 

adequação de um processo documental ao atraso no calendário acadêmico institucional 72 

da graduação. Em seguida, o Presidente informou que a UFJF obteve aprovação de sua 73 

proposta de criação de Mestrado Acadêmico em Administração e deferimento da adesão 74 

ao Mestrado Profissional em Rede em Administração. Neste sentido, também informou 75 

que a proposta de criação do Mestrado em Ciências da Reabilitação e Desempenho 76 

Físico-Funcional está sob diligência da CAPES, apresentando boas chances de 77 

aprovação. Em continuidade, o Prof. Mateus Laterza relatou que a proposta de 78 

Doutorado em Educação Física também está em processo de diligência pela CAPES, 79 

ressalvando que a mesma se deu em associação com a Universidade Federal de Viçosa. 80 

Por fim, relatou que a proposta de adesão da UFJF ao Mestrado em Rede em Saúde 81 

Coletiva também foi deferida. Em continuidade aos informes, o Pró-reitor destacou que 82 

encaminhou a todos os conselheiros o calendário acadêmico do CSPP, destacando que o 83 

mesmo será discutido na ordem do dia. Em seguida, comentou sobre a execução das 84 

bancas de defesa de mestrado e doutorado na UFJF. Para tanto, frisou o momento 85 

delicado da Instituição diante das restrições orçamentárias, destacando que tal fato 86 

implica diretamente na realização destas bancas. Assim, solicitou o encaminhamento 87 

dos formulários de execução com a maior brevidade possível, levando-se em conta a 88 

observação da restrição orçamentária na seleção dos componentes das bancas. Neste 89 

sentido, destacou que recebeu formalmente orientação da Pró-reitoria de Orçamento, 90 

Planejamento e Gestão no sentido de se trabalhar para reduzir os gastos e considerar 91 

ainda que a nova Administração Superior da UFJF deve assumir a partir de março de 92 

2016. Assim, reiterou a inserção da realização das bancas neste contexto. Neste 93 

momento, a Prof.ª Silvana Alves perguntou ao Presidente se havia alguma sinalização 94 

acerca dos recursos das inscrições nos processos seletivos dos PPGs. Em resposta, o 95 

Pró-reitor informou que não recebeu nenhuma orientação. Em continuidade, o Prof. 96 

Ricardo Fregluglia relatou que o PPG sob sua coordenação apresenta uma demanda de 97 

realização de bancas para o mês de abril. Dessa forma, diante do encerramento do 98 

planejamento orçamentário da administração atual da UFJF demarcado para março, 99 

questionou se é possível realizar o encaminhamento para realização desta banca. 100 

Respondendo, o Presidente reafirmou o escalonamento de realização das bancas até o 101 

mês de março. Porém, sugeriu aos coordenadores que apresentam estas demandas que 102 

encaminhem suas solicitações. Entretanto, reiterou que o encerramento das realizações 103 

pela atual gestão está previsto para março e que a referência para o andamento do 104 

processo é a data de concretização do evento e não a do encaminhamento. Avançando, o 105 



Prof. Mateus Laterza perguntou ao Pró-reitor se a realização dos processos 106 

administrativos para efetivação das bancas será de responsabilidade dos secretários dos 107 

PPGs. Em resposta, o Presidente, relatou que não, justificando que tal experiência 108 

ocorreu no ano anterior não apresentando a eficiência esperada. Dessa forma, explicou 109 

que foi elaborado um formulário específico para preenchimento por parte dos PPG’s e 110 

posterior encaminhamento à PROPGPI para implementação. Explicou que todo o 111 

processo será realizado pela equipe da PROPGPI. Em continuidade aos informes, o Pró-112 

reitor relatou que o PROBIC teve suas inscrições encerradas na data de 10 de janeiro de 113 

2016 e o PROBIC JUNIOR na data de 18 de janeiro de 2016. Quanto a este, informou 114 

que será aberto edital complementar, justificando que o número de inscrições foi 115 

inferior à cota prevista. No momento seguinte, o Presidente abordou a situação dos 116 

termos de outorga da FAPEMIG. Assim, relatou que a FAPEMIG está em período de 117 

férias coletivas até a data de 11 de fevereiro do corrente ano, o que interrompe a emissão 118 

de novos termos de outorga. Avançando fez breve relato acerca dos projetos que não 119 

foram outorgados em vistas do afastamento do Prof. Júlio Chebli do reitorado da UFJF. 120 

Neste sentido, destacou que o afastamento se deu no mês de novembro de 2015, mas a 121 

homologação pelo MEC ocorreu apenas em dezembro do mesmo ano. Assim, relatou 122 

que escreveu à FAPEMIG informando sobre o problema que levou ao cancelamento de 123 

alguns termos. Por fim, informou que conversou com representantes da FAPEMIG, e 124 

que há uma movimentação na Fundação sobre a pauta, porém, destacou que não recebeu 125 

resposta oficial. Assim, pediu aos interessados que aguardem o posicionamento da 126 

FAPEMIG destacando que todo o processo está documentado pela PROPGPI. Em 127 

continuidade aos informes, o Pró-reitor relatou acerca do Projeto CTINFRA junto a 128 

FINEP. Lembrou que o projeto foi apresentado em outubro do ano de 2015, recebendo 129 

em dezembro do mesmo ano solicitação da FINEP para que o Projeto fosse refeito em 130 

outra plataforma diferente da utilizada inicialmente. Relatou a dificuldade de se 131 

trabalhar numa plataforma que não permite o preenchimento simultâneo por mais de u 132 

usuário num prazo bastante exíguo. Neste contexto, destacou ainda a diferença de layout 133 

das plataformas o que impede a simples transposição dos campos. Assim, informou que 134 

entrou em contanto com a FINEP visando obter informações sobre como agir diante 135 

deste problema, relatando que não foi apresentada até o momento nenhuma solução. Por 136 

fim, explicou que diante do curto prazo para implementação das mudanças solicitadas 137 

decidiu pela centralização das ações na PROPGPI. Também informou que esta pauta foi 138 

apresentada no FORPROP, ocorrendo deliberação formal pelo pedido de adiamento do 139 

prazo estipulado pela FINEP. No momento aguarda-se uma posição da agência. Após a 140 



apresentação das comunicações, o Presidente solicitou à plenária autorização de 141 

inclusão de itens de pauta, a saber: homologação de revalidação de diploma de Augusto 142 

Pedretti, a somar-se ao item 7; e apreciação de proposta de curso de pós-graduação lato 143 

sensu – MBA em Logística Empresarial, a somar-se ao item 6. Assim, após aceite das 144 

inclusões por parte da plenária o Presidente passou à ordem do dia. III – Ordem do 145 

Dia: 1. Homologação de Defesas de Dissertações de Mestrado e Teses de 146 

Doutorado: O Prof. Lyderson Viccini pediu aos coordenadores análise da demanda de 147 

homologação de processos de defesas de dissertações e teses dos PPG’s da UFJF 148 

encaminhada aos mesmos em conjunto com a convocação para este encontro. Não 149 

havendo considerações, o Presidente colocou a lista de homologações sob votação 150 

ocorrendo a aprovação por unanimidade. 2. Proposta de Calendário para 2016: O 151 

Presidente iniciou este item da pauta relatando acerca do momento de transição política 152 

que vive a Instituição. Assim, destacou que a proposta do calendário para 2016 é 153 

apresentar um mínimo de programação para o ano em curso. Dessa forma, explicou a 154 

organização do calendário, demarcado por propostas de datas para a reunião do fórum 155 

de coordenadores, reuniões ordinárias do CSPP e outras que envolvem a realização de 156 

eventos e lançamento de editais. Diante do contexto, iniciou as discussões pela 157 

realização do seminário de pós-graduação. Após o debate da plenária, ressalvado 158 

entendimento da importância da realização do evento, mas destacado o atual momento 159 

da UFJF, decidiu-se por adiar a sua realização. Por fim, após apreciação do calendário 160 

por parte da plenária o mesmo foi acatado com a ressalva de posteriores ajustes por 161 

parte da nova administração da Instituição. 3. Apresentação de minuta de resolução 162 

de bolsas de pós-graduação: O Presidente apresentou à plenária breve 163 

contextualização sobre a pauta, destacando o objetivo de criar um programa de bolsas de 164 

pós-graduação na UFJF, em analogia ao programa de bolsas da graduação (BIC). Assim, 165 

destacou que toda regulação das bolsas de monitoria acabaria, ficando as mesmas 166 

atreladas ao novo programa. Dessa forma, explicou que elaborou a proposta de 167 

resolução e realizou a consulta jurídica à Procuradoria Federal da UFJF, visando a 168 

implementação do programa a partir do mês de março do corrente ano. Entretanto, 169 

destacou que tem em mãos o parecer da Procuradoria sobre a possibilidade de 170 

implementação do programa e não sobre o texto final da minuta. Assim, propôs o 171 

encaminhamento da minuta aos conselheiros solicitando análise e considerações com 172 

posterior retorno à PROPGPI. A presidência propôs que a minuta fosse discutida em 173 

reuniões posteriores após uma análise prévia pelos coordenadores. Dessa forma, com 174 

aceite da plenária, fez destaques a determinados pontos do texto, como os que deliberam 175 



acerca de acúmulo de bolsas, licença maternidade, bolsas aos servidores da Instituição, 176 

entre outros, destacando a importância da ampla discussão antes da concretização do 177 

texto final. 4. Propostas para fortalecimento da pesquisa e pós-graduação na UFJF: 178 

O Presidente explicou que esta pauta retornava ao CSPP após apresentação das 179 

propostas de fortalecimento da pesquisa e pós-graduação na UFJF pelo representante do 180 

grupo Prof. Alexander Moreira no final do ano de 2015 e posterior solicitação dos 181 

conselheiros para discutir o conteúdo das propostas, visando a formalização da mesma. 182 

Assim, alguns conselheiros reunidos em reunião informal no dia 14/01 decidiram pela 183 

apreciação do CSPP sobre as propostas em foco. Em seguida, o Presidente convidou o 184 

Prof. Alexander Moreira a compor a plenária e apresentar seu relato da proposta. Assim, 185 

o professor realizou a apresentação dos itens componentes destacando que as demandas 186 

foram apresentadas a todas as três chapas eleitorais que disputam a Reitoria da UFJF, 187 

caracterizando o foco estrutural da proposta e não político. Em seguida, o Presidente 188 

colocou a proposta em apreciação para discussão da plenária, solicitando que as 189 

considerações se dessem por destaques pertinentes a cada item. Neste momento, após 190 

discussão dos itens apresentados a plenária destacou a existência de tratamento de 191 

questões que dependem de órgãos de gestão da UFJF e de seus organogramas, não 192 

sendo de âmbito do CSPP, demandando cuidado neste tratamento. Neste sentido, o Prof. 193 

Alexander defendeu que a intenção da proposta é abordar as intenções para o segmento 194 

da pós-graduação e pesquisa, e não tratar as minúcias e deliberações administrativas 195 

para os temas. Em seguida, após novas discussões a plenária sugeriu a inserção desta 196 

pauta nas demandas do seminário de pós-graduação, e manifestou-se, com abstenção da 197 

Prof.ª Carina Moljo, favoravelmente ao documento no que diz respeito às diretrizes 198 

gerais e ressalvando a necessidade de discussão posterior pormenorizada dos itens que 199 

compõem o documento junto aos PPG’s e finalização da apreciação no seminário de 200 

pós-graduação a ser agendado no ano 2016.  Por fim, o Pró-reitor agradeceu a presença 201 

do Prof. Alexander. 5. Fluxos de realização de bancas: Abordando este item da pauta, 202 

o Presidente destacou serem duas as questões motivacionais: a finalização do processo 203 

de aprovação das propostas de bancas por parte da PROPGPI e consequente agilização 204 

do processo e a padronização das atas. Dessa forma, justificou que o procedimento ideal 205 

seria o eletrônico, mas diante desta impossibilidade momentânea apresentou a solução 206 

proposta aos PPG’s, relatando o novo mecanismo. Por fim, destacou que encaminhará a 207 

todos os coordenadores a descrição do fluxo e os novos modelos de ata e formulários 208 

propostos. Também informou que as ações valeriam a partir deste momento, porém, 209 

com o período de adaptação demarcado pelos meses de fevereiro e março, nos quais a 210 



PROPGPI estará apoiando a realização das bancas. Dessa forma, pediu formalização de 211 

posicionamento da plenária sobre a pauta ocorrendo o acato de modo unânime. Em 212 

seguida, o Presidente abordou a minuta sobre realização de bancas por 213 

videoconferência, que teve seu texto aprovado pela Procuradoria Federal da UFJF. 214 

Assim, o Pró-reitor explicou as possibilidades de execução desta modalidade de banca 215 

destacando a opção de assinatura do presidente da banca no local destinado ao membro 216 

externo. Por fim, destacou a oferta da sala específica da Instituição, no CGCO, para 217 

realização destas bancas. Assim, colocou a minuta sob votação da plenária ocorrendo a 218 

aprovação por unanimidade. 6. Apreciação dos Processos 23071.011237/2015-72 – 219 

Aperfeiçoamento em Gestão e Avaliação da Educação Pública (criação) e 220 

23071.000945/2000-00 – Especialização em Radiologia Odontológica e 221 

Imaginologia (reoferecimento). Em virtude do avançado da hora, o Presidente propôs 222 

à plenária a apreciação do item 7 da pauta, por ser de avaliação mais rápida. Com o 223 

aceite da plenária o Presidente adiou o item 6 da pauta e passou a apreciação do item 7. 224 

7. Processo 23071.000884/2015-59 – Revalidação de diploma de doutorado 225 

expedido em instituição estrangeira – Marcelo Carmo Rodrigues: Neste item, o 226 

Presidente reiterou a inclusão de pauta acerca do processo 23071.017200/2014-77, em 227 

nome de Augusto Pedretti, pleiteando a revalidação de diploma de mestrado em 228 

Educação Física, obtido em Instituição no exterior, somando-a a apreciação do pedido 229 

de revalidação de diploma de doutorado em Sociologia em nome de Marcelo do Carmo 230 

Rodrigues, também obtido em instituição superior de ensino no exterior. Dessa forma, 231 

apresentou breve relato à plenária, explicando as formalidades dos trâmites comuns a 232 

esta pauta. Não havendo considerações, os processos foram colocados sob votação 233 

ocorrendo a aprovação por unanimidade. Entretanto, aproveitando a oportunidade, o 234 

Prof. Mateus Laterza solicitou revisão da resolução que regulamenta a revalidação de 235 

diplomas na Instituição, justificando que a mesma se apresenta de forma confusa e 236 

complexa. IV – Assuntos Gerais: Neste momento, o Presidente questionou a plenária 237 

acerca de apontamentos de assuntos gerais. Não havendo registros, o Presidente deu por 238 

encerrada a reunião, agradeceu a presença de todos e encerrou o encontro. Para constar, 239 

foi lavrada a presente ata, que transcrevo, dato e assino.  240 

 241 

Juiz de Fora, 19 de janeiro de 2016. 242 

 243 

 244 



Prof.ª Dr.ª Lyderson Facio Viccini 245 

Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação/Presidente do CSPP 246 

 247 

 248 

Tonny Aparecido Vidal Barra de Souza  249 

Secretário do CSPP 250 

Aprovada na reunião do dia 18/02/2016. 251 


