
ATA DA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

COLEGIADO    GERAL    DE    PÓS-GRADUAÇÃO    STRICTO    SENSU         DA 2 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos dias 29 de julho de dois 3 

mil e vinte e um, às nove horas, ocorreu a reunião online do Colegiado Geral de 4 

Pós-graduação Stricto Sensu, sob a presidência do Pró-reitor de Pesquisa e Pós- 5 

graduação, Prof. André de Oliveira Baldoni. Estiveram presentes o Pró-reitor 6 

Adjunto de Pesquisa e Pós-graduação, Prof. Afonso de Alencastro Graça Filho, os 7 

coordenadores de pós-graduação professores: Andrey Leonardo Fagundes de 8 

Castro, Antônio Márcio Rodrigues, Carina Maria Guimarães Moreira, Carolina 9 

Ribeiro Xavier, Edilson Rocha, Eliete Albano de Azevedo Guimarães, Ernani 10 

Clarete da Silva, Fernando César Cascelli de Azevedo, Josefredo Rodriguez Pliego 11 

Júnior, Juan Carlos Zavaleta Aguilar, Lincoln Cardoso Brandão, Luciana Alves 12 

Rodrigues dos Santos, Luiz Manoel da Silva Oliveira, Marcelo Martins de Oliveira, 13 

Marcelo Oliveira Veloso, Marco Antônio Schiavon, Marco Aurélio de Oliveira 14 

Schroeder, Maria do Socorro Alencar Nunes Macedo, Patrícia Alves Rosado 15 

Pereira, Paulo César Pinheiro, Renê Oliveira do Couto, Valéria Ernestânia Chaves 16 

e a Chefe do Setor de Pós-graduação, Luzia Kellen Guimarães Garcia e Daniel 17 

Borba Prieto e a Diretora da Divisão de Projetos e Qualificação, Luciana Marina 18 

das Neves Teixeira. O prof. André iniciou a reunião desejando um bom dia e 19 

agradeceu a presença de todos. A pauta foi aprovada conforme se segue: 1- 20 

“Continuação da discussão da proposta de novo regulamento geral da 21 

pós-graduação” - O prof. André comentou que daríamos continuidade na 22 

revisão do regulamento dos programas de pós-graduação da UFSJ, e para os 23 

coordenadores que não vieram nas reuniões anteriores informou que esse 24 

regulamento era discutido na comissão e levada a proposta para o colegiado, 25 

para rediscutir e validar antes de ser enviada para o Conselho de Ensino, Pesquisa 26 

e Extensão (CONEP). O prof. Baldoni informou que daria continuidade a partir do 27 

final do “CAPÍTULO II - DA IMPLANTAÇÃO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 28 

STRICTO SENSU” e ainda faltavam dois artigos deste capítulo. O professor 29 

Antônio Márcio sugeriu seguirmos a mesma dinâmica da reunião anterior, ele 30 

faria os comentários e os interessados apresentariam as suas dúvidas e sugestões 31 

para discussão. Ele iniciou a apresentação da proposta que foi analisada, 32 

discutida e modificada. A Profa. Carina, com apoio dos demais coordenadores, 33 

ressaltou a importância de se considerar e manifestar e regulamentar junto aos 34 

Conselhos Superiores da UFSJ, a carga horária das aulas dadas na pós-graduação 35 

compondo a carga horária total didática, regulamentada no Art. 57 da Lei de 36 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB (Lei 9.394, de 20 de dezembro de 37 

1996) em no mínimo oito horas semanais para cada docente. O prof. André 38 

propôs a elaboração do documento sugerido pela professora Carina na última 39 

reunião na forma de um manifesto, informando a importância de ser considerada 40 

a carga horária da pós-graduação para enviar para os conselhos. Ele convidou os 41 

seguintes professores para ajudar na construção do documento: Socorro, Carina, 42 

Antônio Márcio e Schiavon, que posteriormente seria enviado para o e-mail dos 43 

colegas. O prof. André sugeriu que as discussões do regimento fossem 44 

encerradas e continuadas na próxima reunião do dia 19/08/2021 às 14 horas. O 45 

prof. Josefredo pediu a palavra e relatou sobre a importância de se usar, no ato 46 

da submissão dos Projetos de Iniciação científica, o formato PDF, em função das 47 

especificidades da área de química .O Prof. Afonso explicou o porquê dessa 48 



mudança e que levaria para a câmara de iniciação científica para discussão. 2- 49 

“Informes”- ; a) estavam fazendo a distribuição do recurso do PROAP e que 50 

ontem foi o prazo de envio da programação; b) foi enviado e-mail sobre a 51 

capacitação para os secretários em relação ao fluxo e solicitação dos recursos do 52 

Programa de Apoio à Pós-Graduação (PROAP) e solicitou que os coordenadores 53 

encorajassem os secretários a participarem dessa capacitação que será no dia 54 

12/08/2021 de 13h às 17h; c) o SIGAA conta como relatório para progressão 55 

junto com o RADOC e que podem utilizar o SIGAA para comprovar as atividades 56 

de orientação e de aulas na pós-graduação; d) A PROPE enviará um formulário 57 

elaborado pela comissão de fortalecimento na pós-graduação para conhecer o 58 

perfil, dificuldades, necessidades e particularidades de cada programa e solicitou 59 

a colaboração de todos para responderem esse formulário. O Prof. André desejou 60 

uma boa a tarde a todos. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião às 61 

doze horas. Sendo a ata lida e aprovada, será assinada por todos os presentes. 62 

São João del-Rei, 29 de julho de 2021. 63 


