
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO SETORIAL DE 1 

PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA, REALIZADA NO DIA VINTE E NOVE DE 2 

JULHO DE 2016, ÀS NOVE HORAS, NO ANFITEATRO DAS PRÓ-3 

REITORIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA. Aos vinte e 4 

nove dias do mês de julho de dois mil e dezesseis, às nove horas, no Anfiteatro 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 da 7 

Senhora Prof.ª Dr.ª Mônica Ribeiro de Oliveira, Pró-Reitora de Pós-Graduação e 8 

Pesquisa e com a presença dos seguintes Conselheiros:  9 

Prof. Marcos Tanure Sanábio, representante do Programa de Pós-Graduação em 10 

Gestão e Avaliação da Educação Pública; Prof. Rafael Alves Bonfim de 11 

Queiroz, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Modelagem 12 

Computacional; Prof. Roberto Júnio Pedroso Dias, Representante do Comitê 13 

Assessor em Ciências Biológicas; Prof.ª Renata de Oliveira Pereira, 14 

Representante do Comitê Assessor em Engenharia; Prof. Fernando Perlatto, 15 

Representante do Comitê Assessor em Ciências Humanas; Prof.ª Maria Claudia 16 

Bonadio, Representante do Comitê Assessor em Artes, Letras e Linguísticas; 17 

Prof. Claúdio Galuppo Diniz, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em 18 

Ciências Biológicas – Imunologia/Genética e Biotecnologia; Prof. Jimmy 19 

Sudário Cabral, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência da 20 

Religião; Márcia Aparecida de Paula e Souza, representante do SINTUFEJUF; 21 

Sidney Willians Torres, representante do SINTUFEJF; Prof.ª Ana Beatriz 22 

Gonçalves, Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Letras: Estudos 23 

Literários; Prof. Telmo Ronzani, Coordenador do Programa de Pós-Graduação 24 

em Psicologia; Prof. Mateus Camaroti Laterza, Coordenador do Programa de 25 

Pós-Graduação em Saúde e Vice Coordenador do Programa de Pós-graduação 26 

em Educação Física; Prof. Tiago César Nascimento, Representante do Comitê 27 

Assessor em Ciências da Saúde; Prof. Marcelo Bernardes Vieira, Coordenador 28 

do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação; Prof.ª Neusa Salim 29 

Miranda, Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Rede 30 

PROFLETRAS; Prof.ª Nádia Resende Barbosa Raposo, Diretora do CRITT 31 

UFJF; Prof. Fernando Sato, Coordenador do Programa de Pós-graduação em 32 

Física; Prof.ª Flávia Chein Feres, Representante do Comitê Assessor em 33 

Ciências Sociais Aplicadas; Prof.ª Andrea Pereira Luizi Ponzo, representante do 34 

Programa de Pós-Graduação em Ecologia; Profª. Carlos Pernisa, Coordenador 35 



do Programa de Pós-Graduação em Comunicação; Prof. Fábio Prezoto, 36 

representante do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas – 37 

Comportamento Animal; Prof. Antônio Márcio Resende do Carmo, 38 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Clínica Odontológica; Prof. 39 

Ricardo da Silva Freguglia, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em 40 

Economia; Prof. Alfredo Chaoubah, Coordenador do Programa de Pós-41 

Graduação em Saúde Coletiva; Prof. Luís Fernando Crocco Afonso, 42 

Coordenador do Mestrado Profissional em Rede em Matemática – PROFMAT; 43 

Prof. Luiz Fernando Matos Rocha, Coordenador do Programa de Pós-Graduação 44 

em Linguística; Prof.ª Anna Maria de Oliveira Salimena, Coordenadora do 45 

programa de Pós-Graduação em Enfermagem; Prof. Regis Castijos Alves Soares 46 

Junior, representante do Programa de Pós-graduação em Matemática e Prof.ª 47 

Cibele Veloso Rodrigues, coordenadora do Programa de Pós-Graduação 48 

Multicêntrico em Bioquímica e Biologia Molecular. 49 

Saudando os conselheiros, a Presidente agradeceu a presença de todos e iniciou a pauta 50 

do dia. I – Aprovação da ata da reunião do CSPP realizada no dia seis de maio de 51 

2016: A Pró-reitora colocou sob apreciação da plenária a ata da reunião do Conselho 52 

Setorial de Pós-graduação e Pesquisa (CSPP) realizada no dia seis de maio de dois mil e 53 

dezesseis, solicitando aos conselheiros considerações acerca do documento. Dessa 54 

forma, o Prof. Luiz Fernando Crocco solicitou alterações nas linhas cento e sessenta e 55 

seis e cento e setenta e sete, modificando os registros para os seguintes apontamentos: 56 

“duas reprovações em disciplinas distintas” e “desligamento em caso de duas 57 

reprovações”. Em continuidade, o Prof. Luís Alberto Rocha solicitou alteração na grafia 58 

de seu nome para “Luís”, e troca na autoria de apontamento que designa como sua 59 

colocação acerca da disponibilização do espaço do CGCO para realização de bancas de 60 

defesas de dissertações e teses à distância, a qual foi realizada pelo Prof. Ricardo 61 

Freguglia. Em seguida, não havendo mais considerações, a Presidente colocou a ata sob 62 

votação ocorrendo a aprovação por unanimidade, mediante as alterações propostas nesta 63 

ata. II – Comunicações: A Pró-reitora iniciou as comunicações relatando acerca do 64 

censo de laboratórios iniciado pela UFJF. Assim, destacou a importância desta ação, 65 

pela qual se pretende realizar relevante compilação de dados sobre a estrutura dos 66 

laboratórios da Instituição. Continuando, explicou que a coleta de dados está sendo 67 

realizada por meio de suporte específico na Plataforma Google, a qual disponibiliza 68 

automaticamente uma série de compilações das informações inseridas. Dessa maneira, 69 

destacou que se chegará a dados importantes, como interdisciplinaridade, áreas de 70 



atuação, compartilhamento de infra estrutura, identificação dos pesquisadores, inserção 71 

no segmento da graduação, entre outras.  Também ressaltou que informações de suma 72 

importância, relativas à presença de técnicos administrativos e técnicos laboratoriais, 73 

poderão ser colhidas, as quais poderão embasar solicitações futuras de vagas para 74 

concurso público na UFJF. Complementando, atestou que o censo possibilitará também 75 

o conhecimento sobre parcerias nacionais e internacionais em fluxo na Instituição, assim 76 

como a procedência e situação dos equipamentos ofertados. Por fim, ressaltou que a 77 

partir deste momento a Instituição terá informações concretas, através dos números e 78 

dados colhidos, para embasar as ações e políticas institucionais. Também informou que 79 

a realização do censo foi prorrogada até o final do mês de agosto deste ano. Avançando 80 

nos comunicados, relatou sobre a implantação do Marco Tecnológico na Instituição, 81 

informando que será realizada na UFJF uma palestra, no dia onze de agosto, visando 82 

iniciação ao tratamento desta pauta na Instituição. Diante da informação, a plenária 83 

pediu à presidência reconsideração sobre a data da reunião, em vista do período de férias 84 

acadêmicas na Instituição. Em consideração ao apontamento da plenária, a Presidente 85 

afirmou que iria verificar a possibilidade de alteração da data do evento, porém, 86 

ressalvou que talvez não houvesse tempo hábil para adiamento da reunião. Continuando 87 

os comunicados, a Pró-reitora informou que o Seminário de Iniciação Científica da 88 

UFJF vai ser realizado na Semana de Ciência e Tecnologia do Brasil. Sobre o evento da 89 

Instituição, afirmou que o mesmo começará com a inauguração do Centro de Ciências 90 

da UFJF. Também informou que no período relatado ocorrerá a Feira de Ciência, ou 91 

Feira de Física, a mostra de Extensão e diversas conferências. Complementando, relatou 92 

que o evento contará com a presença do Presidente da FAPEMIG, Prof. Evaldo Ferreira 93 

Vilela, e de um representante da CAPES, a ser convidado. Neste contexto, atestou que 94 

as presenças citadas têm por intento uma maior aproximação com as agências de 95 

fomento em questão. Por fim, informou que a Semana de Ciência e Tecnologia 96 

acontecerá entre os dias dezessete e vinte e um de outubro do corrente ano, ficando os 97 

dias dezoito, dezenove e vinte destinados às atividades da Iniciação Científica da UFJF. 98 

Avançando sobre os informes, a Pró-reitora relatou acerca da discussão da proposta de 99 

resolução para a pós-graduação lato sensu, com foco na modalidade residências. Para 100 

tanto, destacou que essa pauta aborda demanda antiga da Pró-reitoria, demandando há 101 

muito tempo um regimento específico. Em continuidade, informou que já disponibilizou 102 

para os grupos interessados a minuta de resolução que constitui a proposta de regulação. 103 

Assim, ratificou a realização da primeira reunião sobre a pauta na semana seguinte a 104 

este encontro, na quarta-feira, às quatorze neste mesmo local, com o objetivo de iniciar 105 



a discussão da minuta, convidando os conselheiros que apresentarem interesse a estarem 106 

presentes ao encontro. Finalizando, ressaltou que o intuito final é regular todas as 107 

modalidades de pós-graduação lato sensu por meio de um único regimento, o qual, após 108 

finalizado, chegará a esta plenária para apreciação e homologação, sendo encaminhada 109 

ao Conselho Superior (CONSU) em seguida. No momento seguinte, a Presidente 110 

abordou a situação dos Editais FINEP na Instituição, destacando que a Administração 111 

Superior está tratando, em conjunto com a PROPP, do ajuste da situação de cada 112 

equipamento adquirido. Neste sentido, pediu ao Prof. Fernando Sato, coordenador do 113 

PPG Física, que comunicasse à plenária sobre a contemplação de projetos da Instituição 114 

pela FINEP. Dessa forma, o professor relatou que quatro projetos da Instituição foram 115 

aprovados pela Agência, entre os quais um é de responsabilidade do PPG Física, sendo 116 

que pela primeira vez houve o registro da aprovação na integridade do projeto, sem 117 

qualquer apontamento de corte orçamentário. Após essa informação, a Pró-reitora 118 

parabenizou o professor pela aprovação do referido projeto e também aos demais 119 

coordenadores. Em continuidade às comunicações, a Presidente informou que enviou e-120 

mail aos conselheiros sobre as cotas de bolsas do CNPq, destacando que ainda não havia 121 

divulgação das informações, fato que obrigava a Instituição a esperá-las para liberar as 122 

informações internas pertinentes. Em seguida, informou que o Edital de APCNs da 123 

UFJF, de caráter interno, foi lançado abordando propostas de criação de mestrados e 124 

doutorados acadêmicos, DINTERs e MINTERs. Neste contexto, destacou que o foco 125 

desta ação é a resolução de problemas de fluxo. Assim, ressaltou que a data limite para 126 

envio das propostas à PROPP será dia vinte e um de novembro, para que em seguida os 127 

processos sejam encaminhados à Câmara de Pós-graduação. Também citou a realização 128 

de análises das propostas por consultores externos, as quais serão realizadas até a data 129 

final delimitada em vinte de janeiro de dois mil e dezessete. Contudo, ressaltou que a 130 

CAPES ainda não lançou calendário oficial para estas ações, destacando que após tal 131 

divulgação poderá haver ajuste no edital interno, visando adequações às datas oficiais da 132 

Agência. No momento seguinte, a Pró-reitora abordou a situação do recurso Apoio à 133 

Pós-graduação (APG), passando a palavra para o Pró-reitor Adjunto de Pós-graduação e 134 

Pesquisa, Prof. Luis Paulo. Neste contexto, o Professor citou a perspectiva favorável da 135 

liberação do restante do recurso para os PPGs, destacando que até o momento foram 136 

liberadas duas parcelas, as quais somaram metade da oferta total da verba. Dessa forma, 137 

afirmou que a expectativa da PROPP é de que nova parcela seja liberada na semana 138 

seguinte a este encontro. Também relatou que está trabalhando na contabilidade dos 139 

valores antecipados aos Programas, visando os descontos destes nas parcelas restantes. 140 



Em seguida, explicou que alguns PPGs receberam montantes maiores que os pertinentes 141 

à suas cotas, informando que essas distorções também serão corrigidas no momento das 142 

novas dotações. Com relação ao PROAP CAPES, informou que a PROPP já encerrou a 143 

formalização de indicação de rubricas de alocação do recurso para cada PPG e que 144 

encaminhou à PROPLAG para implementação dessa demanda no SIMEC, destacando 145 

que em breve os valores deverão se disponibilizados. Aproveitando o contexto, a 146 

Presidente ressaltou a necessidade dos coordenadores de PPG utilizarem, com 147 

prioridade, as cotas de saldo do PROAP, sugerindo a formatação de editais internos nos 148 

Programas para utilização dos valores. Por fim, ressaltou que não haverá retorno desses 149 

recursos em pauta, APG ou saldo do PROAP. Não havendo mais comunicações, a 150 

Presidente passou à ordem do dia. III – Ordem do Dia: Antes de avançar ao primeiro 151 

ponto da pauta, a Pró-reitora solicitou à plenária autorização para inverter a ordem de 152 

apreciação, antecipando o tratamento do quinto item anteriormente ao primeiro. 153 

Também pediu inclusão de ponto de pauta, pertinente à apreciação da análise estrutural 154 

e composição da Câmara de Pós-graduação. Assim, após o aceite da plenária quanto aos 155 

pedidos de alteração da ordem do dia e inclusão de pauta a Presidente avançou para o 156 

tratamento dos itens. 1. Informe sobre as homologações de defesas de mestrado e 157 

doutorado: Neste item da pauta, a Presidente apresentou aos conselheiros, apenas como 158 

informe, a listagem de homologações de defesas de dissertações de mestrado e teses de 159 

doutorado realizadas pela PROPP no período entre a última reunião deste Conselho e 160 

este encontro. Destacou que totalizaram duzentos e quarenta e oito homologações de 161 

defesas, parabenizando os coordenadores de Programas pelo trabalho. Em seguida, o 162 

Prof. Luis Fernando Crocco pediu indicação do nome do Programa sob sua 163 

Coordenação, PROFMAT, de modo específico nas listagens de homologações, uma vez 164 

que existem três PPGs de Matemática na Instituição. Finalizando este item, o Prof. 165 

André Marcato solicitou ajuste no apontamento de uma homologação, na qual um aluno 166 

do PPG Educação Física está registrado como pertencente ao PPG Engenharia Elétrica. 167 

2. Apreciação de Projetos de Pesquisa - PROPP: A Pró-reitora pediu à plenária 168 

apreciação acerca dos seguintes Projetos de Pesquisa da PROPP: “Alteração da posição 169 

ântero-posterior e vertical do parafuso expansor nos efeitos do disjuntor Hyrax: um 170 

estudo com elementos finitos”, sob a coordenação do Prof. Marcio Jose da Silva 171 

Campos, e “Aplicações não lineares absolutamente e de Hilbert-Schmidt”, sob a 172 

coordenação da Prof.ª Cristiane de Andrade Mendes. Dessa forma, destacou a 173 

adequação dos projetos por meio de aval e encaminhamento da Coordenação de 174 

Pesquisa da PROPP. Em seguida, colocou os projetos sob votação ocorrendo a 175 



aprovação por unanimidade.  3. Apreciação do Processo 23071.016268/1995-41 – 176 

Especialização em Ciência da Religião: A Presidente pediu ao Gerente da Assessoria 177 

Acadêmica da PROPP, Sr. Welington Belinassi, que explanasse à plenária acerca deste 178 

item da pauta, destacando que a apreciação do processo em tela se dava apenas no 179 

contexto de alteração da carga horária do curso. Dessa forma, o Gerente explicou que a 180 

estruturação do curso, ofertado desde o ano de mil novecentos e noventa e cinco, sofre 181 

agora apenas alguns ajustes na carga horária. Porém, apesar da simplicidade da 182 

alteração, lembrou que este tipo de ajuste implica na necessidade de aprovação da 183 

mudança por parte deste Conselho. Em seguida, realizou a leitura do parecer anexado ao 184 

processo, de autoria da Prof.ª Mônica Ribeiro, de caráter favorável, destacando a 185 

adequação aos trâmites formais. No momento seguinte, a Pró-reitora abriu o momento 186 

para considerações. Não havendo apontamentos, a Pró-reitora colocou o processo sob 187 

votação ocorrendo a aprovação por unanimidade.  4. Apreciação das minutas de 188 

resolução de projetos de pesquisa: Projeto Centro regional de referência sobre 189 

drogas de Juiz de Fora, sob a Coordenação do Prof. Telmo Ronzani, e Programa 190 

especial de gestão de recursos financeiros de fontes alternativas a recursos 191 

aquáticos e energéticos, sob a Coordenação do Prof. Fábio Rolando: A Presidente 192 

relatou à plenária que esta pauta corresponde à necessidade de homologação de duas 193 

resoluções de emergência, atreladas aos Projetos de Pesquisa dos professores Telmo 194 

Ronzani e Fábio Roland. Neste sentido, ressaltou que não foi possível definir relator 195 

para os processos em vista do tempo hábil para execução dos mesmos e suas 196 

especificidades. Avançando, explicou que o problema com a tramitação desses projetos 197 

se dá no campo de pagamentos previstos nos projetos, pois não há resolução específica 198 

para tal ação na Instituição. Assim, ressaltou que não existem rubricas que permitam tal 199 

execução financeira. Portanto, relatou que, diante de tal impossibilidade, é necessário 200 

que se faça, de modo emergencial, uma regulação específica para execução dos 201 

pagamentos previstos nos projetos, viabilizando a realização desses. Neste contexto, 202 

explicou que foram abertos dois processos com as propostas de resoluções que 203 

viabilizam o fluxo dos projetos, destacando que esta é a solução momentânea para o 204 

problema, evitando que se percam as parcerias tão relevantes para a Instituição. 205 

Avançando, citou a responsabilidade e atrelamento das propostas de resoluções às 206 

normas e fluxos formais deste tipo de trâmite. Também explicou que os recursos 207 

financeiros relatados são de responsabilidade do Ministério da Justiça, no Projeto do 208 

Prof. Telmo, e da Universidade de Upsalla, no Projeto do Prof. Fábio. Neste sentido, 209 

exlplicou que o Prof. Fábio questionou o apontamento de dedução de imposto de renda 210 



nos pagamentos aos interessados, mas que o mesmo foi mantido mediante orientação de 211 

que se tratava de pagamento específico que não caracterizaria bolsa de estudo. Em 212 

seguida, a Presidente abriu o momento para discussão. Dessa forma, a plenária também 213 

questionou a caracterização do pagamento fora do contexto de bolsa de estudo e a 214 

pertinência do pagamento de imposto de renda sobre os valores. Em consideração às 215 

colocações, a Pró-reitora destacou que a indicação de pagamento de imposto de renda 216 

foi movida por orientação da Procuradoria Federal da UFJF, visando evitar problemas 217 

com o Tesouro Nacional no momento das prestações de contas. Em seguida, os 218 

professores André Marcato e Neusa Salim, destacaram a necessidade de definição de 219 

marcos científicos na Instituição que regulem estas situações, com foco no estímulo da 220 

pesquisa, evitando barreiras e situações como a relatada. Após essas colocações, o Pró-221 

reitor Adjunto de Pós-graduação e Pesquisa relatou que a Administração Superior da 222 

UFJF pretende romper com essas situações através do foco nas discussões das 223 

legislações regulatórias institucionais que abordam a pesquisa e a pós-graduação. 224 

Assim, justificou que a finalidade será definir ações e mecanismos que não permitam 225 

entraves nas atividades citadas. Corroborando, a Presidente reiterou a intenção da 226 

Administração Superior em derrubar todos esses entraves, destacando que a UFJF tem 227 

que estar preparada para receber, cada vez com mais constância, recursos privados e de 228 

outras fontes que não sejam seu orçamento próprio. Em seguida, não havendo mais 229 

considerações, colocou as minutas de resolução sob votação, sendo registrada a 230 

aprovação com uma abstenção. 5. Indicação de representante do CSPP no CONSU – 231 

Área Ciências Sociais Aplicadas: Neste momento a Pró-reitora lembrou à plenária que 232 

a representação do CSPP no CONSU se dá por meio da presença de três conselheiros, os 233 

quais são, na atualidade, os professores Cláudio Galuppo, André  Marcato e Marcos 234 

Tanure. Entretanto, explicou que este último deixou a pouco a coordenação do PPG em 235 

Gestão e Avaliação da Educação Pública (CAED UFJF), abrindo também uma vaga na 236 

representação no CONSU, pertinente à área de Ciências Sociais Aplicadas. Dessa 237 

forma, explicou que é necessária indicação de nova representação por parte da plenária 238 

deste Conselho. Para tanto, pediu que fossem apresentadas indicações. Assim, houve a 239 

indicação dos nomes das professoras Ilka Schapper, Coordenadora do PPG Educação, e 240 

Eliane Borges, Coordenadora do PPG em Gestão e Avaliação da Educação Pública 241 

(CAED). Contudo, após breve discussão da plenária, a Prof.ª Eliane solicitou retirada de 242 

sua indicação por estar atrelada ao mesmo PPG da representação anterior no CONSU. 243 

Por fim, deliberou-se pela nomeação da Prof.ª Ilka Schapper como representante do 244 

CSPP, pertinente à área de Ciências Sociais Aplicadas, no CONSU UFJF. 6. Câmara 245 



de Pós-graduação: Neste momento, a Pró-reitora informou que a PROPP vem 246 

trabalhando sem apoio da Câmara de Pós-graduação. Neste contexto, citou o Regimento 247 

Geral da Pós-graduação, o qual relata sobre a Câmara em seu Artigo nono, porém, não 248 

indica sua estruturação e pouco delimita suas funções. Dessa forma, explicou que 249 

estruturação da Câmara se deu através de portarias da antiga PROPG. Com base nestas 250 

portarias, relatou que a definição de áreas de conhecimento e membros designados não 251 

atende a toda demanda da pós-graduação, uma vez que não abarca todas as áreas de 252 

conhecimento propostas pelo CNPq. Assim, propôs a reestruturação mediante as áreas 253 

de conhecimento do CNPq, passando a delimitar um número de oito. Também destacou 254 

que essa reorganização da Câmara já comporia a reestruturação do Regimento Geral da 255 

Pós-graduação, em curso na PROPP. Avançado, propôs que a plenária votasse em 256 

primeira frente a alteração do número de áreas, e posteriormente a indicação dos 257 

membros. Neste momento, o Prof. Ricardo Freguglia apresentou um breve histórico 258 

sobre sua vinculação à Câmara. Para tanto, lembrou que a Câmara estava ociosa, sendo 259 

reativada pela Prof.ª Cristina Andreolli, então Pró-reitora de Pós-graduação, a qual 260 

realizou indicação de membros no CSPP e delimitou a vigência destes por dois anos. 261 

Corroborando, a Prof.ª Neusa Salim propôs que a alteração ocorra no âmbito das áreas, 262 

mas que os membros que já fazem parte da Câmara sejam mantidos, para que não se 263 

perca o que já foi definido. Diante do exposto, a Presidente concordou com a 264 

manutenção dos membros atuais, bastando verificar com eles o interesse de manterem a 265 

posição. Assim, colocou a alteração das áreas, passando a vigorar o número de oitos 266 

áreas de conhecimento similares ao que propõe o CNPq, sendo registrada a aprovação 267 

por unanimidade. Em seguida, a Pró-reitora passou à indicação e apreciação dos 268 

membros. Neste contexto, verificou com os professores Ricardo Freguglia e Antônio 269 

Márcio acerca do interesse em continuarem como membros da Câmara, recendo atesto 270 

positivo. Avançando, informou que consultaria a Prof.ª Flávia Cavalieri sobre o 271 

interesse de continuar a compor a Câmara, uma vez que a professora não estava presente 272 

na reunião. Continuando nas proposições de membros, pediu aos conselheiros indicação 273 

de nomes para cada área definida. Em consideração a esta solicitação, o Prof. Castanon 274 

sugeriu que as indicações fossem realizadas através de uma lista que circule pelas 275 

representações deste Conselho por e-mail, para que na próxima reunião se possa 276 

deliberar sobre as indicações e definir os membros. Diante da manifestação favorável da 277 

plenária, a Presidente acordou tal mecanismo com os conselheiros. Assim, ficou 278 

definido que a PROPP encaminhará aos conselheiros a solicitação de indicação de 279 

membros por cada área de conhecimento para análise e deliberação na próxima reunião 280 



do CSPP. IV – Assuntos Gerais: Não havendo mais nada a tratar, a Presidente deu por 281 

encerrada a reunião agradecendo a presença de todos. Para constar, foi lavrada a 282 

presente ata, que transcrevo, dato e assino.  283 

 284 

Juiz de Fora, 29 de julho de 2016. 285 

 286 

 287 

Prof.ª Dr.ª Mônica Ribeiro de Oliveira 288 

Pró-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa /Presidente do CSPP 289 

 290 

 291 

Tonny Aparecido Vidal Barra de Souza  292 

Secretário do CSPP 293 

Aprovada na reunião do dia 25/08/2016. 294 


