
ATA DA QUADRAGÉSIMA REUNIÃO DO COLEGIADO GERAL DE PÓS- 1 

GRADUAÇÃO STRICTO SENSU   DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO 2 

DEL-REI. Aos dias 8 de julho de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, ocorreu 3 

a reunião online do Colegiado Geral de Pós-graduação Stricto Sensu, sob a 4 

presidência do Pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação, Prof. André de Oliveira 5 

Baldoni. Estiveram presentes o Pró-reitor Adjunto de Pesquisa e Pós-graduação, 6 

Prof. Afonso de Alencastro Graça Filho, os coordenadores de pós-graduação 7 

professores: Andrey Leonardo Fagundes de Castro, Carina Maria Guimarães, 8 

Carolina Ribeiro Xavier, Edilson Rocha, Eliete Albano de Azevedo Guimarães, 9 

Érika Lorena Fonseca Costa de Alvarenga, Josefredo Rodriguez Pliego Júnior, 10 

Juan Carlos Zavaleta Aguilar, Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima, Luiz 11 

Manoel da Silva Oliveira, Luiz Paulo Rouanet, Marcelo Martins de Oliveira, Marco 12 

Antônio Schiavon, Marco Aurélio de Oliveira Schroeder, Paulo Henrique de Lima 13 

Siqueira, Renata Carolina Zanetti Lofrano, Renê Oliveira do Couto, Valéria 14 

Ernestânia Chaves, Vinicius Silva Belo e a Chefe do Setor de Pós-graduação, Luzia 15 

Kellen Guimarães Garcia e Daniel Borba Prieto e a Diretora da Divisão de Projetos 16 

e Qualificação, Luciana Marina das Neves Teixeira. O Prof. André Baldoni iniciou 17 

a reunião desejando uma boa tarde a todos os colegas e agradeceu pela 18 

presença. Comentou que tínhamos um ponto único de pauta que era o a 19 

discussão da “Resolução do Regulamento Geral dos Programas de Pós-graduação 20 

stricto sensu da Universidade Federal de São João del-Rei” e sugeriu um teto 21 

para a reunião até 16:30 horas, no máximo às 17:00 horas e inscrições para fala 22 

com um tempo de 03 minutos, depois passaria a fala para outro fala e se 23 

necessitassem fariam a inscrição novamente. A pauta foi aprovada conforme se 24 

segue: 1- “Informes” - O Prof. André Baldoni: cumprimentou o professor Marco 25 

Schiavon, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Física e Química de 26 

Materiais (FQMAT) pelas bolsas do Conselho Nacional de Desenvolvimento 27 

Científico e Tecnológico (CNPq) de mestrado, da chamada 02/2021; b) lembrou 28 

que no dia 22 do mês corrente era o prazo para indicação dos destaques da 29 

plataforma sucupira e que foi enviado e-mail para todos; c) lembrou sobre o 30 

edital de bolsas de produtividade do CNPq e sugeriu que incentivassem os 31 

docentes a fazerem a solicitação que iria até dia 16 de agosto as inscrições da 32 

chamada 04/2021; d) Informou sobre o curso que seria ministrado, junto com a 33 

PROGP, sobre Revisão sistemática e meta-análise para os servidores, pois nesse 34 

momento de restrição de orçamento e restrição de uso de laboratório era uma 35 

oportunidade de um tipo diferente de publicação de alto impacto em boas revistas 36 

que geralmente conseguiam publicar essa revisão sistemática e meta-análise. O 37 

mini-curso será ofertado no dia 16/7/2021, das 13:30h às 16:30h, por um 38 

professor da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG) e um professor da 39 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF); e) fez a leitura do Ofício 016/2021 40 

recebido do Sindicato dos Técnicos e informou que depois mandaria por e-mail 41 

para conhecimento, e caso precisassem de alguma questão poderiam conversar 42 

depois com os coordenadores desses programas de forma específica. Comentou 43 

que temos a Resolução 026 de 2020 do Conselho Universitário (CONSU) da UFJ 44 

que regulamenta as diretrizes do trabalho remoto, uma cartilha que foi feita com 45 

algumas orientações e também a Portaria nº 113, de 17 de março de 2020. 46 

Sugeriu pactuar um plano de trabalho com o horário de trabalho e deixar 47 

disponível na página do programa e se alguém quisesse conversar a PROPE 48 



estava à disposição; f) informou, em resposta ao questionamento do Prof. 49 

Marcelo Dalla Vecchia, que a Resolução que regulamentará os processos do 50 

Programa de Apoio à Pós-Graduação (PROAP) na instituição foi aprovada no 51 

Conselho Diretor (CONDI) e será publicada nos próximos dias; g) comentou, em 52 

resposta aos questionamentos de alguns professores sobre o andamento dos 53 

recursos na Fundação de Apoio a Universidade Federal de São João del Rei 54 

(FAUF), que foi passado o informe para tentarem utilizar o que fosse possível dos 55 

recursos até o dia 30 do mês corrente, pois receberam um ofício do Ministério 56 

Público informando que era data final para as tratativas de encerramento dos 57 

trabalhos da FAUF. Mas que também estavam tendo dificuldades do retorno da 58 

FAUF e pediu que encaminhassem essas solicitações sem respostas para a 59 

PROPE, que tentaria esse contato. Explicou que tentaram retirar o recurso 60 

referente ao Qualipós e da Editora, mas eles não autorizaram e que estávamos 61 

dependentes do Ministério Público e sem governabilidade sobre isso. Então a 62 

orientação era fazerem a solicitação porque eles justificaram que não estavam 63 

recebendo demandas, por isso que a PROPE mandou aquele informe. Explicou 64 

ainda, que se presume que os recursos não utilizados retornarão a união, mas 65 

dependerá da decisão que será tomada após o final da intervenção. Porém os 66 

projetos tinham um fim terminado e alguns ainda estavam vigentes. O prof. 67 

Afonso completou que estão tentando e que na última reunião com o Fernando 68 

da FAUF foi pedido que, pelo menos, se dispusessem a dar continuidade ao gasto 69 

do Qualipós, então se presumia, que eles estavam atendendo as demandas, mas 70 

estava havendo uma dificuldade muito grande de comunicação. O prof. André 71 

reforçou que era legítima a preocupação de todos e que estavam acompanhando 72 

e já tinham tomado algumas providências. Explicou que não sabiam o que 73 

aconteceria após o dia 30 e que a sugestão de que os coordenadores fizessem 74 

as solicitações até o dia 30, baseado no ofício recebido do Ministério Público, 75 

visto que, de acordo com o Ofício do Ministério Público, a FAUF deveria fazer as 76 

tratativas de encerramento da fundação até essa data. Se isso seria prorrogado 77 

e o que aconteceria tudo dependeria da FAUF e do Ministério Público. O Prof. 78 

Afonso reforçou que não tinham ideia do que poderia acontecer nesse processo 79 

de intervenção, mas havia um interesse da FAUF já declarado de dar continuidade 80 

a existência da fundação, mas não sabíamos se isso era possível ou não. 81 

Recentemente perguntaram ao Fernando sobre o credenciamento da FAUF junto 82 

ao Ministério da Educação (MEC) para que possa atender ou dar continuidade ao 83 

trabalho dela, ele respondeu que não estava conseguindo ter esse 84 

credenciamento no MEC, e que para mudar as rubricas do projeto era necessário 85 

passar pelas instâncias da UFSJ para a sua aprovação e era um procedimento 86 

demorado, mas que estavam pensando nessas questões das alterações do 87 

projeto. Enfim, não tinham condições de responder e deveríamos aguardar para 88 

ver o que aconteceria, pode ser que, mesmo se fechar a fundação, ela finalizaria 89 

os encaminhamentos já recebidos. O prof. André disse que fizessem as 90 

solicitações que fossem possíveis porque ainda tinha questões com a FAPEMIG 91 

para resolver; h) o prof. André comentou, em resposta aos questionamentos de 92 

alguns professores em relação aos projetos da FAPEMIG, que era um pouco 93 

diferente e que já reuniram com a FAPEMIG e nesse caso estavam em 94 

andamento, inclusive o projeto do prof. Andrey. A PROJU foi consultada e a 95 

PROPE estava autorizada a assinar essa transferência. A FAPEMIG tinha ciência 96 



e se dispôs a colaborar e no momento a transferência desse recurso estava no 97 

jurídico da FAPEMIG. Informou que se alguém quisesse conversar sobre algum 98 

caso em específico tinha a lista de todos os projetos. O prof. Afonso 99 

complementou que estavam atentos com a questão do desenrolar e do que seria 100 

gerado desse assunto e que estavam trabalhando nisso, verificando junto a 101 

PROJU as medidas que poderiam serem tomadas; i) O prof. André comentou, em 102 

resposta ao questionamento do prof. Marco Aurélio, que era uma questão muito 103 

importante, pois a FAUF detinha uma parcela importante de recursos do Qualipós 104 

e dessa impossibilidade de alteração de rubrica, pois se a FAUF fosse dar 105 

andamento ou transferissem para outra fundação teriam que fazer as mudanças 106 

nas rubricas para executar o recurso, só que tínhamos que ter um tempo hábil 107 

para isso; j) Foi debatido o assunto sobre a Resolução 04/2021 que estava em 108 

discussão no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEP), a questão das 109 

8 horas do trabalho docente na sala de aula e a falta de uma normatização interna 110 

sobre essa questão de contagem das horas, uma vez que era do entendimento 111 

de todos de que as horas da pós-graduação deviam ser contabilizadas. Ficou 112 

acertado que o colegiado geral faria uma carta manifesto colocando o 113 

posicionamento do colegiado da pós-graduação com relação a importância de 114 

que sejam considerados tanto os encargos didáticos da graduação e da pós- 115 

graduação nessa resolução e que deveríamos pensar num documento mais 116 

completo de valorização da pós-graduação e que fosse discutido na comissão 117 

essa proposta; k) informou que em relação ao edital de auxílio a publicação, 118 

devido elevada demanda, foi justificado perante a Reitoria e conseguimos um 119 

incremento de R$ 50.000,00 e então conseguimos finalizar com R$ 120.000,00 120 

para esse edital. 2- “Apresentação da primeira parte da proposta de 121 

resolução que trata do regulamento geral da pós-graduação” - O prof. 122 

André comentou que estavam trabalhando na revisão do regulamento geral da 123 

pós-graduação e agradeceu à comissão pelo trabalho que estamos realizando em 124 

conjunto. Informou que o professor Antônio Márcio apresentaria o trabalho da 125 

comissão, explicando algumas alterações propostas e observou que a revisão foi 126 

realizada em consonância com as necessidades institucionais, com ao arcabouço 127 

Legal da Capes, incluindo em consonância com a Portaria nº 161, de 22 de agosto 128 

de 2017 - Avaliação de Propostas de Cursos Novos (APCN), de pós-graduação 129 

stricto sensu, e a Resolução nº 7, de 11 de dezembro de da Capes, que 130 

estabelece normas para o funcionamento de cursos de pós-graduação stricto 131 

sensu. O prof. Antônio Márcio informou que a resolução estava sendo proposta 132 

em partes e estavam usando a seguinte dinâmica, a PROPE indicava um texto 133 

inicial adequando e regulamentando os procedimentos adotados e então 134 

discutiam esse texto artigo a artigo na comissão e agora trouxemos para o 135 

colegiado geral essa primeira parte. O prof. Antônio Márcio foi projetando e 136 

comentando as alterações feitas na Resolução 062/2011/CONSU e os 137 

interessados em se manifestar foram se inscrevendo pelo chat. Essa primeira 138 

parte da proposta da resolução foi analisada, discutida e foram levantadas 139 

sugestões de modificações e melhorias no texto. Após ampla e produtiva 140 

discussão, o prof. André sugeriu o encerramento da reunião e que na próxima 141 

reunião continuaríamos a apresentação da segunda parte da proposta do 142 

regimento e conforme a comissão fosse avançando chamaríamos uma reunião 143 

extraordinária se fosse necessário. A próxima reunião será no dia 29 de julho às 144 



9 horas. O prof. André agradeceu a presença de todos e pela reunião produtiva 145 

e harmônica. O prof. Afonso agradeceu o esforço de todos em prol dessa 146 

resolução que é coletiva e desejou boa tarde a todos. Nada mais havendo a tratar 147 

foi encerrada a reunião às dezoito horas. Sendo a ata lida e aprovada, será 148 

assinada por todos os presentes. São João del-Rei, 8 de julho de 2021. 149 


