
ATA DA QUADRAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO GERAL 1 

DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO 2 

DEL-REI. Aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas 3 

horas, 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: Antônio Márcio 7 

Rodrigues, Carolina Ribeiro Xavier, Eliete Albano de Azevedo Guimarães, Euclides de Freitas 8 

Couto, Fernando César Cascelli de Azevedo, Jorge David Alguiar Bellido, Luciana Alves 9 

Rodrigues dos Santos, Luiz Manoel da Silva Oliveira, Luiz Paulo Rouanet, Marcelo de Oliveira 10 

Veloso, Marco Antônio Schiavon, Marco Aurélio Schroeder, Maria Clara Guimarães Ferrer 11 

Carrilho, Patrícia Alves Rosado Pereira, Paulo Henrique de Lima Siqueira, Sidney Geraldo 12 

Assis, Valéria Ernestânia Chaves, Whocely Victor de Castro, e a Chefe do Setor de Pós- 13 

graduação, Luzia Kellen Guimarães Garcia e Daniel Borba Prieto e a Diretora da Divisão de 14 

Projetos e Qualificação, Luciana Marina das Neves Teixeira. O prof. André iniciou a reunião 15 

desejando boa tarde e agradeceu a presença de todos. A pauta foi aprovada conforme se 16 

segue: 1- ‘’Informes’’- O Prof. André informou: a) que foi montada a comissão do SIGAA 17 

que levantou as demandas e a customização está em fase de teste para depois agendarmos 18 

a capacitação com os secretários e com os coordenadores; b) a importância de armazenar a 19 

documentação original dos alunos nos arquivos dos programas de pós-graduação, pois 20 

recebemos muitas demandas principalmente da CAPES; c) que enviou por e-mail a proposta 21 

de calendário da pós-graduação para analisarem e proporem sugestões para ser enviado 22 

para a apreciação do CONEP. Os coordenadores fizeram propostas de alterações que foi 23 

registrada pelo professor André, a saber: incluir datas de solicitações disciplinas aos 24 

departamentos e incluir período quadrimestral. 2- ‘’ Continuação da discussão da 25 

proposta de novo regulamento geral da pós-graduação’’ – O Prof. Antônio Márcio deu 26 

início a continuação ao debate da proposta a partir do artigo setenta e seis, de onde pararam 27 

na última reunião (Artigo 76: Do Trancamento de Matrícula e da Licença Maternidade). 28 

Durante as discussões o Prof. André pediu licença para sair pois tinha outra reunião 29 

emergencial, agradeceu as contribuições, convidou para a comissão de revisão do regimento 30 

do colegiado de pós-graduação e quem tivesse interesse em participar que se manifestassem 31 

pelo chat ou por e-mail, e o Prof. Afonso deu continuidade a reunião. Após discussões e 32 

sugestões encerrou-se a reunião e o professor Afonso informou que essa discussão seria 33 

dada continuidade na próxima reunião. O Prof. Afonso agradeceu a presença de todos e 34 

desejou uma boa tarde a todos. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião ás x 35 

horas. Sendo a ata lida e aprovada, será assinada por todos os presentes. São Joao del-Rei, 36 

04 de novembro de 2021. 37 


