
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL  
DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

CONSELHO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
www.ufvjm.edu.br 

 

20ª Reunião Extraordinária do CPPG                                                                      1/3 

 

ATA DA VIGÉSIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE 1 

PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO 2 

JEQUITINHONHA E MUCURI ************************************************ 3 

Às nove horas do décimo quarto dia do mês de maio de dois mil e vinte, reuniram-se por meio 4 

de webconferência por meio do Google Meet, sob a presidência do Prof. Lucas Franco Ferreira, 5 

Pró-reitor, o Conselho de Pesquisa e Pós-graduação. Estiveram presentes os conselheiros 6 

Danilo Bretas de Oliveira (Diretor de Pesquisa), José Barbosa dos Santos (Diretor de Pós-7 

graduação), Alexandre Soares dos Santos (PPGBiocomb), Ana Cristina Pereira Lage (PPGCH), 8 

Saulo Gabriel Moreira Falci (PPGOdonto), Débora Fernandes de Melo Vitorino (representante 9 

dos cursos lato sensu), Diogo Neves Pereira (PPGEnSa), Aline Weber Sulzbacher 10 

(PPGER),  Prof. Marcus Alvarenga Soares (PPGPV),  Prof. Vinícius Cunha de 11 

Oliveira(PPGReab), Profa. Mara Lúcia Ramalho(DEAD), Marco Fabrício Dias Peixoto 12 

(PMPGCF), Geraldo Wellington Rocha Fernandes (PPGECMat), Leandro Rodrigues de Lemos 13 

(PPGQui), Leonardo Guimarães Lessa (PPGBA), Luciana de Michelis Mendonça 14 

(PPGReab),  Luciana Neri Nobre (PPGCN), Lucas Lima Verardo (PPGZoo), Franciele 15 

Pelissari Molina(PPGCTA), Silvia Regina Paes (PPGSaSA), Reynaldo Campos Santana 16 

(PPGCFlor), Rúbia Ribeiro Viana (PPGGeo), Sandro Vinícius Sales dos Santos (PPGEd), 17 

Ivana Carneiro Almeida(PPGAP), Silvia Swan Canôas (PROFMAT), Márcio César Pereira 18 

(PMPGQui), Prof. Sandro Luiz Barbosa dos Santos (PPGCFarm),  Prof. Alex Sander Dias 19 

Machado(CICT) e Mônica Martins Andrade Tolentino(NITEC). Não justificou sua ausência o 20 

conselheiro, Alexandre Sylvio Vieira da Costa (PPGTAS). Ordem do dia:1. Apresentação da 21 

equipe de gestão da PRPPG nomeada em 21 de janeiro de 2020. Com a palavra, o 22 

presidente cumprimentou a todos, apresentando aos participantes da webconferência, a nova 23 

gestão da PRPPG e pediu desculpas pela tardia convocação para apresentação da equipe, uma 24 

vez que a nova gestão assumiu a coordenação da pró-reitoria em 21 de janeiro, e devido à 25 

transição, à organização da pró-reitoria, à resolução de pendências, principalmente da 26 

FAPEMIG, à distribuição do orçamento 2020 e em seguida a chegada da pandemia do 27 

COVID19,e o envolvimento da universidade na realização de testes, não foi possível a reunião 28 

antes. Em seguida apresentou a avalição diagnóstica da PRPPG e o Plano de Gestão para 2020. 29 

O pró-reitor discorreu sobre as principais ações que estão sendo implementadas pela nova 30 

gestão: restauração e restruturação do Programa Institucional de Iniciação Científica, 31 

maximização da utilização dos laboratórios multiusuários e o fortalecimento da pós-graduação 32 

stricto sensu. Em seguida, Prof. Barbosa, Diretor de Pós-graduação e Prof. Danilo, Diretor de 33 

Pesquisa, também se apresentaram e complementaram a fala inicial do pró-reitor. 2. Situação 34 

das aulas a Pós-graduação. Prosseguindo com a pauta Prof. Lucas apresentou aos 35 

conselheiros a situação das aulas da Pós-graduação, que foram suspensas juntamente com as 36 

aulas da graduação de acordo com a suspensão do calendário acadêmico pelo CONSEPE, em 37 

reunião realizada em março. Como estão sendo suscitadas pela comunidade acadêmica, a 38 

necessidade de volta às atividades acadêmicas remotas pela pós, e que essa  conta com 39 

especificidades, o conselho deve apresentar sugestões e regulamentá-las para que a pós-40 

graduação volte ou não, de forma remota. Após a fala de alguns conselheiros, Prof. Barbosa, 41 

afirmou que não será uma decisão imposta para todos os programas, esses definirão em 42 

colegiado a melhor solução para cada tipo de disciplina ou programa, o programa terá 43 
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autonomia para definição. Lucas pontuou que a decisão a ser tomada e caso aprovada, deverá 44 

ser ainda aprovada pelo CONSEPE e afirmou que caso se opte pela oferta remota, a DEAD não 45 

conta com sistemas para atendimento a todos, pois há ferramentas que precisam ser 46 

autorizadas,  e o programa também deverá garantir ao aluno que não tenha acesso às atividades 47 

remotas, a oferta após a pandemia, de modo regular. Após a manifestação de outros 48 

conselheiros, Lucas afirmou que a equipe da PRPPG elaborará a minuta da resolução a ser 49 

apresentada na próxima reunião, definindo as principais formas das atividades acadêmicas 50 

remotas da pós-graduação e solicitou a manifestação dos conselheiros quanto à proposição. Por 51 

unanimidade, os 30 conselheiros presentes, aprovaram a proposta. 3. Alterações do Regimento 52 

Geral dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu (Resolução Nº. 17-CONSEPE, de 53 

26 de abril de 2018) em virtude da implementação do SEI! .O presidente do conselho 54 

apresentou aos conselheiros a necessidade de adequações dos artigos 79, 40 e 45 do Regimento 55 

Geral dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu (Resolução Nº. 17-CONSEPE, de 26 de 56 

abril de 2018) em virtude da implementação do SEI! No artigo 79, após apreciação foi incluída 57 

uma sugestão de redação apresentada pelo conselheiro Prof. Reynaldo Campos Santana. 58 

Levado em votação, 29 dos presentes acataram a alteração e 01 absteve-se. O § 2º do artigo 40 59 

foi apresentado pelo prof. Barbosa e levado em votação, foi aprovado por unanimidade pelos 60 

conselheiros, após discussões. O § 1º do art. 45 também foi apresentado e Prof. Reynaldo 61 

solicitou que fosse complementado com a informação de que será considerado o prazo máximo 62 

do semestre seguinte para substituição do conceito I (incompleto). O conselho aprovou por 63 

unanimidade a alteração. 4. Proposta de criação do Programa Institucional de Auxílio ao 64 

Pesquisador (PQ-Institucional). Prof. Lucas apresentou aos conselheiros, a possibilidade de 65 

criação do PQ-institucional como forma de incentivar os pesquisadores a apresentarem ao 66 

CNPq novos projetos e concorrerem à bolsa-produtividade. Os pesquisadores que 67 

eventualmente tivessem projeto aprovado pelo CNPq e que não tivessem sido contemplados 68 

por bolsa-produtividade, caso a universidade tiver recurso, seria pago uma bolsa institucional. 69 

Afirmou ser uma proposta e Prof. Barbosa e Prof. Danilo fizeram a defesa da implementação 70 

da bolsa, reafirmando o incentivo aos pesquisadores, à excelência. Prof. Barbosa sugeriu a 71 

formação de uma comissão formada por bolsistas produtividades para criação da proposta a ser 72 

apresentada. Muitos dos presentes fizeram considerações, como a utilização de recursos 73 

próprios para pagamento da bolsa, a não utilização de recurso vindo para a pós-graduação, que 74 

já conta com uma grande parcela de discentes em vulnerabilidade social, sem recebimento de 75 

bolsa institucional.  Após a apresentação das considerações dos conselheiros, o presidente do 76 

CPPG, fez o encaminhamento de que como o conselho reconhece o mérito da questão, seria 77 

instituída uma comissão formada preferencialmente por pesquisadores bolsistas produtividade 78 

para construírem a proposta da criação desse programa e apresentação ao CPPG. Levado em 79 

votação 27 conselheiros foram favoráveis à proposta e um absteve-se. Foi criada a comissão 80 

pelos bolsistas presentes que se manifestaram a favor: Prof. Barbosa, Prof. Leandro Rodrigues 81 

Lemos, Prof. Marcus Alvarenga Soares. Nada mais havendo a tratar o Prof. Lucas agradeceu a 82 

presença de todos, momento em que declarou encerrada a sessão. Eu, Virgínia Geralda Batista, 83 

secretária do Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação, lavrei a presente ata que vai devidamente 84 

assinada por mim e, se aprovada, será assinada pelo presidente deste conselho. Este documento 85 
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é obtido por meio eletrônico digital, disponível no sítio eletrônico da PRPPG/UFVJM. 86 

Qualquer rasura significa fraude. A ressalva é feita pelo secretário da reunião mediante 87 

apostila. Diamantina/MG, vinte de maio de dois mil e 88 

vinte....................................................................................................................................  89 
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