
ATA DA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DO COLEGIADO GERAL DE PÓS- 1 

GRADUAÇÃO STRICTO SENSU   DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO 2 

DEL-REI. Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às nove horas, 3 

ocorreu 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 Baldoni. 5 

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

Alencastro Graça Filho, os coordenadores de pós-graduação professores: Andrey 7 

Leonardo Fagundes de Castro, Antônio Márcio Rodrigues, Carina Maria Guimarães 8 

Moreira, Carolina Ribeiro Xavier, Edilson Assunção Rocha, Eliete Albano de Azevedo 9 

Guimarães, Érika Lorena Fonseca Costa de Alvarenga, Euclides de Freitas Couto, 10 

Fernando César Cascelli de Azevedo, Gabriel Pereira, Jorge David Alguiar Bellido, José 11 

Carlos Moraes Rufini, Josefredo Rodriguez Pliego Júnior, Juan Carlos Zavaleta Aguilar, 12 

Lincoln Cardoso Brandão, Lucas Cordeiro Freitas, Luciana Alves Rodrigues dos Santos, 13 

Luiz Manoel da Silva Oliveira, Luiz Paulo Rouanet, Marco Antônio Schiavon, Marcelo 14 

Martins de Oliveira, Marcelo Oliveira Veloso, Marco Aurélio de Oliveira Schroeder, Maria 15 

do Socorro Alencar Nunes Macedo, Patrícia Alves Rosado Pereira, Paulo César Pinheiro, 16 

Paulo Henrique de Lima Siqueira, Renata de Souza Reis, Renê Oliveira do Couto, Valéria 17 

Ernestânia Chaves, Vânia Aparecida Resende, Vinícius Silva Belo e Whocely Victor de 18 

Castro e a Chefe do Setor de Pós-graduação, Luzia Kellen Guimarães Garcia e Daniel 19 

Borba Prieto e a Diretora da Divisão de Projetos e Qualificação, Luciana Marina das Neves 20 

Teixeira. Justificaram a presença os seguintes coordenadores: Gabriel Pereira, Lucas 21 

Cordeiro Freitas e Luiz Paulo Roaunet. O prof. André iniciou a reunião desejando um bom 22 

dia e agradeceu a presença de todos. A pauta foi aprovada conforme se segue: 1- 23 

‘’Informes’’- O Prof. André informou: a) que saiu o resultado do Edital Universal da 24 

FAPEMIG e dos 107 docentes que submeteram propostas, 35 foram contemplados com o 25 

recurso desse edital, e 80% dos docentes que foram contemplados estão vinculados a 26 

um dos nossos programas de pós-graduação, o que evidencia a importância da pós- 27 

graduação. Parabenizou esses programas e os docentes e que o total dos recursos 28 

captados pela UFSJ foi de R$1.355.383,10; b) em relação aos editais 2017/2018 da 29 

FAPEMIG 36% dos projetos já receberam os recursos por ordem de nota por câmara e 30 

que os pagamentos foram suspensos desde julho de 2021 por orientação do Governo do 31 

Estado, que solicitou que fosse realizada a divulgação do resultado final do edital de 2021 32 

e após isso a FAPEMIG irá contatar os pesquisadores e restabelecer o fluxo de pagamento. 33 

O Prof. André disponibilizou no chat o link para verificar a posição do seu projeto; c) que 34 

a comissão está trabalhando na Política de Fortalecimento da Pós-Graduação, estão 35 

finalizando a análise de três questionários e daremos início a descrição das ações a serem 36 

desenvolvidas para mitigar as lacunas encontradas; d) que fizeram uma parceria com a 37 

Divisão de Bibliotecas para ofertar capacitações destinadas aos pós-graduandos para uso 38 

das bases de dados científicas disponíveis no portal da CAPES; e) que em relação ao 39 

fundo de pesquisa o edital de auxílio era de R$ 120.000,00 e solicitou que estimulassem 40 

os colegas a fazerem a substituição, para tentarmos devolver o menor valor possível do 41 

recurso do PROAP; f) que o pregão do edital de livros foi finalizado, estava em fase de 42 

empenho e a previsão era a compra de 1036 exemplares para os programas de pós- 43 

graduação; g) que está em processo de aquisição o sistema SOMOS usado pela FUNDEP 44 

e várias instituições e o link foi disponibilizado para conhecimento das informações do 45 

sistema; h) que estamos planejando o workshop anual da pós-graduação e gostaríamos 46 

da colaboração de todos, participando da comissão organizadora ou indicando temas e 47 

palestrantes, para criarmos um ambiente de discussão das lacunas existentes e dos 48 



avanços necessários; i) que a carta manifesto foi lida em todos os conselhos superiores 49 

e agradeceu os colegas que nos representam, Carolina Xavier no CONDI, Antônio Márcio 50 

no CONSU, Marco Schiavon e Socorro no CONEP e passou a palavra para que eles 51 

relatassem como foi a percepção em relação a nossa carta manifesto; 2- ‘’Continuação 52 

da discussão da proposta de novo regulamento geral da pós-graduação’’ – O 53 

prof. André passou a palavra para o professor Antônio Márcio que deu continuidade a 54 

apresentação do regimento da pós-graduação a partir do artigo quarto do corpo docente 55 

e após manifestações encerrou-se a discussão e o professor André informou que a 56 

comissão daria continuidade aos trabalhos e que na próxima reunião apresentaríamos 57 

mais conteúdos. O prof. André agradeceu a presença de todos e desejou uma boa a tarde 58 

a todos. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião às onze e trinta horas?. 59 

Sendo a ata lida e aprovada, será assinada por todos os presentes. São João del-Rei, 30 60 

de setembro de 2021. 61 


