
ATA DA QUADRAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 1 

GERAL DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 2 

SÃO JOÃO DEL-REI. Aos dois dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às 3 

nove horas, ocorreu a reunião online do Colegiado Geral de Pós-graduação Stricto Sensu, 4 

sob a 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, Prof. 6 

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

Antônio Márcio Rodrigues, Carina Maria Guimarães Moreira, Carla Juscélia de Oliveira 8 

Souza, Carolina Ribeiro Xavier, Érika Lorena Fonseca Costa de Alvarenga, Ernani Clarete 9 

da Silva, Fernando César Cascelli de Azevedo, Jorge David Alguiar Bellido, José Augusto 10 

Ferreira Perez Villar, Josefredo Rodriguez Pliego Júnior, Juan Carlos Zavaleta Aguilar, 11 

Lincoln Cardoso Brandão, Lucas Cordeiro Freitas, Luciana Estefani Drumond de Carvalho, 12 

Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima, Luiz Paulo Rouanet, Marcelo de Oliveira Veloso, 13 

Marco Antônio Schiavon, Marco Aurélio de Oliveira Schroeder, Patrícia Alves Rosado 14 

Pereira, Paulo César Pinheiro, Paulo Henrique de Lima Siqueira, Renata de Souza Reis, 15 

Tarcísio Laerte Gontijo, Vânia Aparecida Rezende, Whocely Victor de Castro, a Chefe do 16 

Setor de Pós-graduação, Luzia Kellen Guimarães Garcia, Daniel Borba Prieto, a Diretora 17 

da Divisão de Projetos e Qualificação, Luciana Marina das Neves Teixeira e a Assessora 18 

de para Assuntos Internacionais, Profa. Liliane Assis Sade Resende. O Prof. André iniciou 19 

a reunião desejando bom dia e agradecendo a presença de todos. A pauta foi aprovada 20 

conforme se segue: 1- “Última parte da discussão da proposta de novo 21 

Regulamento Geral da Pós-graduação’’ - O Prof. André sugeriu que começassem a 22 

reunião com a revisão do regimento geral para a finalização do documento para enviar 23 

ao CONEP como uma meta cumprida para esse ano. André informou que receberam 24 

sugestão dos secretários dos programas de Pós-graduação de incluir um parecer da 25 

PROGP em relação a disponibilidade de técnico administrativo quando forem submeter 26 

proposta de novos cursos no a APCN. O Prof. Antônio Márcio liderou a continuação do 27 

debate da proposta a partir do artigo quarenta e um, onde pararam na última reunião. No 28 

final do debate, o Prof. André disponibilizou no chat a legislação que foi bastante 29 

discutida no plano de retorno gradual das atividades presenciais. A nova resolução   limita 30 

o uso de tecnologia remota para integralização da carga horária até o segundo semestre 31 

de 2021. Ele agradeceu a professora Liliane Sade, da Assessoria para Assuntos 32 

Internacionais, pela ajuda na construção do trecho que trata de convênio da UFSJ com 33 

instituições estrangeiras. Comentou que consultou o regulamento de outras instituições 34 

fez uma proposta finalizada em conjunto com a ASSIN. André esclareceu que a 35 

participação da Profa. Liliane na reunião tinha a finalidade de dirimir as possíveis dúvidas 36 

que surgissem ao longo da discussão. Finalizada a revisão do regimento, o Pró-reitor 37 

agradeceu ao professor Antônio Márcio, a comissão, a Profa. Liliane e a todos pela ajuda 38 

na construção do documento. 2 – “Informes’’ – O Prof. André informou: a) que para a 39 

próxima reunião construíram uma política da pós-graduação da nossa instituição e que 40 

disponibilizou esse documento em word para a leitura dos coordenadores; b) que saiu no 41 

dia anterior a APCN. Ficou entendido que, de forma geral, não seria o momento ideal da 42 

CAPES lançar uma APCN diante do cenário atual. Haverá uma chamada interna, similar à 43 

chamada da CAPES em função das demandas represada; c) que o calendário da Pós- 44 

graduação foi aprovado no dia anterior no CONEP; d) que a coordenação do programa 45 

e a secretaria deverão coletar dos alunos via google forms, antes da homologação da 46 

matrícula, o comprovante vacinal; e) que o retorno dos técnicos- administrativos ao 47 

trabalho presencial será a partir de janeiro, carga horária diária de 6 horas. 3 – 48 

“Possibilidade de adesão ao Programa Living Lab Biobased Brazil’’ - A Profa. 49 

Liliane agradeceu a parceria que a PROPE tem estabelecido com a Assessoria para  50 

Assuntos  Internacionais,  a  oportunidade  de  diálogo  e  a  valorização  da 51 



internacionalização no desenvolvimento da Pós-graduação. A assessora apresentou a 52 

página do Living Lab Biobased Brazil para os participantes da reunião e informou que no 53 

dia 16 de dezembro ela e as universidades mineiras teriam uma reunião com o Diretor 54 

da FAPEMIG. Pediu a ajuda com a apresentação de propostas para estágio oferecidas 55 

para os alunos holandeses e disse que isso criará oportunidades também para os nossos 56 

alunos. O Prof. André pediu para a Profa. Liliane fazer um texto pois achava importante 57 

a divulgação da oportunidade a todos os professores. Os interessados deverão enviar 58 

manifestação para o e-mail da ASSIN até o dia 20/12. Liliane agradeceu a equipe da 59 

PROPE pelo convite e por abrirem o espaço para a divulgação do programa. André 60 

agradeceu a presença da Liliane e dos presentes na reunião, se colocou à disposição para 61 

tirar possíveis dúvidas relacionadas ao retorno presencial. Nada mais havendo a tratar foi 62 

encerrada a reunião às doze horas. Sendo a ata lida e aprovada, será assinada por todos 63 

os presentes. São João del-Rei, 2 de dezembro de 2021. 64 


