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Ata da 6ª Reunião ordinária do colegiado do PROFNIT do Polo focal da Universidade Federal de 2 

São João del-Rei  3 

Aos onze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às quinze horas, através de videoconferência, 4 

estavam presentes os membros do colegiado do Ponto Focal da Universidade Federal de São João del-Rei, 5 

Prof. Cristiano Maciel da Silva (CAP) (Coordenador do Ponto Focal), Prof. Paulo Henrique de Lima 6 

Siqueira (CTAN) (Vice-Coordenador do Ponto Focal), Prof. Erivelto Luís da Souza (CAP) (Membro do 7 

Colegiado), Prof. Anderson Oliveira Latini (CSL) (Membro do Colegiado), Natália Costa Feres 8 

(Representante Discente), bem como o Prof. Fabrício Molica de Mendonça (CTAN) (ex-coordenador do 9 

Ponto Focal). A presença do Prof. Fabricio Molica de Mendonça é necessária pelo conhecimento que ele 10 

possui sobre o programa, visto que foi o responsável pela implantação e coordenação das atividades até o 11 

presente momento, a quem o colegiado agradece pela gentileza, disponibilidade e atenção.  12 

O coordenador expôs a pauta da reunião, que foi aprovada por unanimidade, conforme se segue: ITEM 1: 13 

INFORMES. O coordenador informou sobre a necessidade de realização do recredenciamento do Ponto 14 

Focal UFSJ junto à coordenação nacional até o dia 15/08/2020. Para o recredenciamento, é necessário 15 

apresentar manifestação de interesse da UFSJ em continuar sendo Ponto Focal do PROFNIT. Essa 16 

manifestação deve ser redigida pelo Pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da UFSJ, ou pelo Reitor. O 17 

coordenador informou que a PROPE foi notificada desta necessidade e proverá o documento. 18 

ITEM 2: QUANTIDADE DE VAGAS A SEREM SOLICITADAS À COMISSÃO ACADÊMICA 19 

NACIONAL. O programa recebeu 10 alunos em 2019 e 15 alunos em 2020. Visto que o programa possui 20 

17 docentes e que a quantidade de inscritos na seleção tem sido ao redor de 40 candidatos, o colegiado 21 

deliberou, por unanimidade, pela solicitação de mais 25 vagas, sendo 15 vagas de ampla concorrência e 10 22 

vagas reservadas para servidores da UFSJ. Visto que não foi possível localizar resolução da UFSJ que 23 

estipule critérios de cotas para a pós-graduação, o colegiado optou por não realizar sua definição no 24 

momento da solicitação das vagas. Uma consulta foi submetida à PROPE. De qualquer forma, o colegiado 25 

está aberto a orientações da PROPE, bem como da COMISSÃO ACADÊMICA NACIONAL do PROFNIT. 26 

Após esta deliberação, o coordenador preencheu o formulário ENA21 disponibilizado pela COMISSÃO 27 

ACADÊMICA NACIONAL do PROFNIT para recredenciamento. 28 

ITEM 3: NORMAS DE VALIDAÇÃO DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA DO 29 

PONTO FOCAL. O colegiado construiu uma normativa para a validação de proficiência em língua inglesa 30 

que envolve a comprovação via certificados, a realização de teste de proficiência a ser ministrado pelo Ponto 31 



Focal UFSJ semestralmente, ou mesmo a apresentação de outros comprovantes cuja validação ficará a 32 

critério do colegiado do Ponto Focal UFSJ. A normativa elaborada encontra-se em anexo à esta ata. 33 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 16 horas e para constar, eu, Cristiano Maciel da 34 

Silva, lavrei e digitei a presente ata assinada pelos membros do colegiado e demais presentes na reunião. 35 

São João del-Rei, onze dias do mês de agosto de dois mil e vinte. 36 
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