
ATA DA QUADRAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO GERAL DE 1 

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

DEL-REI. Aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às catorze horas, ocorreu a 3 

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

Pesquisa e Pós-graduação, Prof. André de Oliveira Baldoni. Estiveram presentes o Pró-reitor Adjunto 5 

de Pesquisa e Pós-graduação, Prof. Afonso de Alencastro Graça Filho, os coordenadores de pós- 6 

graduação professores: Andrey Leonardo Fagundes de Castro, Antônio Luiz Assunção, Antônio 7 

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

Ribeiro Xavier, Demian Fabiano, Edilson Assunção Rocha, Érika Lorena Fonseca Costa de Alvarenga, 9 

Euclides Freitas Couto, Fernando César Cascelli de Azevedo, Jorge David Alguiar Bellido, José Carlos 10 

Moraes Rufini, Josefredo Rodriguez Pliego Júnior, Juan Carlos Zavaleta Aguilar, Lucas Cordeiro 11 

Freitas, Luciana Estefani Drumond de Carvalho, Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima, Luiz 12 

Paulo Rouanet, Marcelo de Oliveira Veloso, Marcelo Martins de Oliveira, Marco Antônio Schiavon, 13 

Marco Aurélio de Oliveira Schroeder, Maria do Socorro Alencar Nunes Machado, Patrícia Alves 14 

Rosado Pereira, Paulo Henrique de Lima Siqueira, Rafael Sachetto Oliveira, Renê Oliveira do Couto, 15 

Simone de Faria Narciso Shiki, Túlio Hallak Panzera, Vânia Aparecida Rezende, e a Chefe do Setor 16 

de Pós-graduação, Luzia Kellen Guimarães Garcia e Daniel Borba Prieto, a Diretora da Divisão de 17 

Projetos e Qualificação, Luciana Marina das Neves Teixeira, a representante de discentes Gabriela 18 

Cunha Corrêa Freitas de Oliveira e os convidados Adriano Guimarães Parreira, Raquel Alves Costa e 19 

a Renata Carolina Zanetti Lofrano. O prof. André iniciou a reunião desejando boa tarde e agradecendo 20 

a presença de todos. A pauta foi aprovada conforme se segue: 1- “Apresentação da primeira versão 21 

da Política de Incentivo aos Cursos de Pós-graduação stricto sensu’’- O Prof. André apresentou a 22 

política de incentivo para os cursos de pós-graduação stricto sensu, trabalho de uma comissão montada 23 

pelo CONEP no ano 2020. Foram trazidos pela primeira vez ao Colegiado esse diagnóstico situacional 24 

e algumas propostas de ações para discussão. Agradeceu a comissão pelas reuniões, pelas contribuições 25 

técnicas e as discussões que aconteceram ao longo do ano 2021. Informou a respeito da carta enviada 26 

aos programas sobre os docentes que tinham interesse em se credenciar. O programa de Ciências da 27 

Computação foi o que mais recebeu manifestações de interessados, tendo inclusive divulgado o edital 28 

de credenciamento. Os programas foram informados sobre os interessados e os docentes foram 29 

comunicados a respeito do interesse do programa. O Prof. André informou que o documento apresenta 30 

todos os detalhes e o número de interessados que cada programa teve. Informou que está sendo 31 

organizado, para o próximo ano, um simpósio para a pós-graduação. André pediu para que todos 32 

permanecessem até o final da reunião, e disse que convidou o professor Rafael Sachetto, do Curso de 33 

Ciência da Computação para fazer a apresentação do software que vai desenvolver para ajudar os 34 

programas de Pós-graduação nas avaliações curriculares, para a geração de métricas da produção 35 

acadêmica. Isso ajudará os coordenadores ao preencherem o Coleta, na Plataforma Sucupira. Segundo 36 

a Profa. Carolina Xavier, o Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação já utiliza. 37 

Agradeceu a comissão pelo trabalho realizado e a equipe do Setor de Pós-graduação pelo apoio na 38 

implementação de ações e as ideias desenvolvidas durante esse tempo. 2 – “Apresentação do 39 

professor Rafael Sachetto sobre o desenvolvimento do software” – O Prof. Rafael agradeceu ao 40 

Prof. André pelo convite e apresentou o software que estão melhorando para ajudar os programas. 41 

Informou que o Prof. André juntamente com o Prof. Marcelo Andrade pediram acesso a uma API, pois 42 

o CNPq permite que os dados do Lattes sejam lidos só por unidades autorizadas. André agradeceu ao 43 

Rafael por aceitar a parceria com a PROPE, pela contribuição com os programas e pela breve 44 

apresentação do software. Informou a respeito do plano de trabalho do estagiário que, nos próximos 45 

seis meses, será referente à construção do software em si. Disse também que o bolsista vai elaborar 46 

vídeos, tutoriais e manuais por escrito a serem disponibilizados. Nos seis meses seguintes haverá 47 

capacitação e implementação em cada um dos programas de Pós-graduação. O Prof. Rafael finalizou 48 

agradecendo a professora Carolina por trazer a ideia. 3 – “Fala do Prof. Afonso sobre o calendário 49 

da APCN” – O Prof. Afonso informou que no dia 3 de dezembro a CAPES lançou o calendário para 50 

a APCN. Disse também que ficou determinado o dia 31 de janeiro como data limite para 51 

apresentação das propostas. Disse que já existe uma demanda represada de doutorado e de cursos que 52 

já foram aprovados no CONSU. André completou que o calendário para submissão de 53 



propostas de cursos novos está extremamente apertado e que seria publicado no mesmo dia. Desejou 54 

um bom trabalho para todos e agradeceu por esse ano de trabalho juntos, pela reunião tão produtiva 55 

com todos participando, pelo fortalecimento do Colegiado. Desejou um Feliz Natal e um Próspero Ano 56 

Novo em paz para todos. André disponibilizou um texto por meio do qual os professores poderiam pedir 57 

esclarecimentos aos coordenadores de área e à CAPES sobre o ensino remoto. Afonso agradeceu a 58 

todos pelo trabalho coletivo, pela participação e colaboração que tivemos ao longo do ano para o 59 

nosso trabalho. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião às dezoito horas. Sendo a ata lida e 60 

aprovada, será assinada por todos os presentes. São João del-Rei, 9 de dezembro de 2021. 61 


