
ATA DA QUINQUAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO GERAL DE 1 

PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU  DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 2 

JOÃO DEL-REI.  Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às 10 3 

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

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 

Alfredo Nava Sanchez, Antônio Márcio Rodrigues, Carina Maria Guimarães Moreira, 8 

Carolina Ribeiro Xavier, Edilson Assunção Rocha, Érika Lorena Fonseca Costa de 9 

Alvarenga, Fernando César Cascelli de Azevedo, Iola Gonçalves Boechat, Isabela Saraiva 10 

de Queiroz, Jorge David Alguiar Bellido, José Carlos Moraes Rufini, Juan Carlos Zavaleta 11 

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

Carvalho, Marcelo Oliveira Veloso, Marcelo Siqueira Valle, Marco Aurélio de Oliveira 13 

Schroeder, Maria do Socorro Alencar Nunes Macedo, Nádia Dolores Fernandes Biavati, 14 

Patrícia Peres de Oliveira, Renata de Souza Reis, Renê Oliveira do Couto, Paulo Henrique 15 

de Lima Siqueira, Vinícius Silva Belo, a representante de discente Ana Luisa Lima Grein, 16 

os técnicos administrativos Adriene Aparecida Carvalho e Rafael Vinícius Nonato, a 17 

Chefe do Setor de Pós-graduação, Luzia Kellen Guimarães Garcia e a Diretora da Divisão 18 

de Projetos e Qualificação Luciana Marina das Neves Teixeira. O prof. André 19 

cumprimentou e agradeceu a presença de todos. A pauta foi aprovada conforme se 20 

segue: 1- “Informes” – O prof. André informou que: a) hoje era o último dia dado 21 

pela comissão para indicação dos egressos destaques para anunciar no simpósio de pós-22 

graduação e que convidaremos os coordenadores para anunciar no último dia do evento 23 

o nome do egresso destaque indicado pelos programas; b) precisava montar uma 24 

comissão para a validação para o ateste do script lattes. Que o professor Rafael Sachetto 25 

desenvolveu um software para análise dos currículos dos docentes dos programas, que 26 

trazia todos os gráficos prontos, está em fase de teste e lançaremos em agosto. O prof. 27 

André pediu 4 pessoas para participar dessa comissão e que os interessados se 28 

manifestassem no chat ou por e-mail até amanhã.  2 – ‘’Minuta da Resolução sobre 29 

ações afirmativas na Pós-graduação’’ – O professor André fez um breve relato e 30 

agradeceu aos colegas da comissão que se dispuseram a trabalhar, nesses últimos três 31 

meses, na elaboração da proposta da política de ações afirmativas para pessoas negras, 32 

pretas e pardas, indígenas, quilombolas com deficiência e em situação de 33 

vulnerabilidade social no âmbito da pós-graduação stricto sensu da Universidade Federal 34 

de São João del-Rei (UFSJ). A comissão foi composta por dez membros que estudaram, 35 

discutiram e elaboraram essa proposta, que foi baseada nas necessidades e 36 

particularidades da UFSJ e em modelos de várias instituições do país. O Prof. André 37 

Baldoni informou que sete Universidades Federais de Minas Gerais já implementaram 38 

as ações afirmativas na pós-graduação e cinco estão em fase de implementação assim 39 

como a nossa instituição. O Prof. André agradeceu a professora Carina em nome de 40 

todos os colegas da comissão e passou a palavra para ela relatar a política e em seguida 41 

abrir espaço para vocês discussões. A professora Carina leu o relato da minuta e logo 42 

após foi aberto o espaço para os coordenadores analisarem, tirarem suas dúvidas e 43 

fazerem sugestões. Discutiu-se a importância de elaborar ações e políticas de 44 

permanência destes estudantes, pois entende-se que não basta fomentar a entrada. Foi 45 

feita a votação e a proposta da Resolução foi aprovada por unanimidade. O Prof. André 46 



Baldoni, informou que não haverá reunião no mês de julho devido às férias dos 47 

coordenadores e pró-reitores e que em agosto ocorrerá o I Simpósio de Pós-graduação 48 

da UFSJ, com isso ele solicitou o apoio de todos na divulgação e incentivo dos alunos a 49 

participarem, sugerindo que os programas considerassem como atividade do programa 50 

para que todos pudessem participar. O prof. Afonso ressaltou que a proposta da 51 

Resolução foi aprovada por unanimidade, então a compreensão de todos em relação a 52 

importância dessa preposição será enviada para o CONSU para apreciação, e por fim 53 

agradeceu a todos a participação e pelo excelente debate que tivemos. Nada mais 54 

havendo a tratar foi encerrada a reunião às 12 horas. Sendo a ata lida e aprovada, será 55 

assinada por todos os presentes. São João del-Rei, 30 de junho de 2022. 56 


