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ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 1 

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

DO JEQUITINHONHA E MUCURI 3 

************************************************ 4 

Às quatorze horas do vigésimo sexto dia do mês de maio de dois mil e vinte, reuniram-se por 5 

meio de webconferência por meio do Google Meet, sob a presidência do Prof. Lucas Franco 6 

Ferreira, Pró-reitor, o Conselho de Pesquisa e Pós-graduação. Estiveram presentes os 7 

conselheiros Danilo Bretas de Oliveira (Diretor de Pesquisa), José Barbosa dos Santos (Diretor 8 

de Pós-graduação), Alexandre Soares dos Santos (PPGBiocomb), Ana Cristina Pereira Lage 9 

(PPGCH), Saulo Gabriel Moreira Falci (PPGOdonto), Débora Fernandes de Melo Vitorino 10 

(representante dos cursos lato sensu), Diogo Neves Pereira (PPGEnSa), Aline Weber 11 

Sulzbacher (PPGER),  Prof. Marcus Alvarenga Soares (PPGPV),  Prof. Vinícius Cunha de 12 

Oliveira(PPGReab), Profa. Mara Lúcia Ramalho (DEAD), Marco Fabrício Dias Peixoto 13 

(PMPGCF), Geraldo Wellington Rocha Fernandes (PPGECMat), Leandro Rodrigues de Lemos 14 

(PPGQui), Leonardo Guimarães Lessa (PPGBA), Vinícius Cunha de Oliveira 15 

(PPGReab),  Luciana Neri Nobre (PPGCN), Lucas Lima Verardo (PPGZoo), Franciele 16 

Pelissari Molina(PPGCTA), Silvia Regina Paes (PPGSaSA), Reynaldo Campos Santana 17 

(PPGCFlor), Rúbia Ribeiro Viana (PPGGeo), Sandro Vinícius Sales dos Santos (PPGEd), 18 

Ivana Carneiro Almeida(PPGAP), Silvia Swan Canôas (PROFMAT), Márcio César Pereira 19 

(PMPGQui), Prof. Sandro Luiz Barbosa dos Santos (PPGCFarm),   Alexandre Sylvio Vieira da 20 

Costa (PPGTAS), Prof. Alex Sander Dias Machado(CICT) e Mônica Martins Andrade 21 

Tolentino(NITEC). Não justificou sua ausência a conselheira, Profa. Mara Lúcia Ramalho 22 

(DEAD). Ordem do dia: Minuta de resolução sobre atividades de ensino remotas na pós-23 

graduação.  Com a palavra, o presidente cumprimentou a todos e informou que conforme 24 

acordado na reunião anterior, a pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação construiu a minuta da 25 

resolução para que o conselho discuta e se acaso aprovada seja aplicada para o retorno ou não 26 

das atividades acadêmicas da pós-graduação. Como a minuta já fora enviada anteriormente aos 27 

membros do conselho, o presidente sugeriu que fossem colocadas as propostas de alteração 28 

para cada artigo apresentado. Como a PRPPG também veiculou uma pesquisa pelo aplicativo 29 

do google, o google.docs para quê discentes e docentes se manifestassem quanto às atividades 30 

remotas, os conselheiros solicitaram ao presidente a divulgação dos dados coletados. Prof. 31 

Lucas apresentou os dados obtidos com a pesquisa e encaminhou as discussões sobre a minuta. 32 

Após considerações propostas pelos conselheiros que explanaram principalmente sobre a 33 

dificuldade de acesso dos discentes e também de docentes, sobre a necessidade de não se 34 

reproduzir privilégio, e quê com essa modalidade de ensino poderia haver dificuldades na 35 

transposição didática, perda na qualidade do debate dentre outros posicionamentos, Prof. Lucas 36 

afirmou que a resolução não nega aos programas a decisão do colegiado  de não aderir à 37 

possibilidade de atividades acadêmicas de forma remota,  e sim proporciona aos programas que  38 

têm condições de ofertar as atividades por meio remoto. Em seguida foi apresentado artigo por 39 

artigo, e foram incluídos e excluídos trechos conforme participação dos conselheiros. Os 40 

conselheiros também sugeriram que fosse incluído um parágrafo afirmando que a universidade 41 

deverá buscar meios para que as condições de trabalho remoto sejam possíveis, pois para a 42 

grande parte dos conselheiros, essa é uma obrigação institucional, prover os programas e 43 
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discentes de condições mínimas para o trabalho remoto. Após as alterações feitas, a resolução 44 

foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, Prof. Lucas agradeceu a presença 45 

de todos, momento em que declarou encerrada a sessão. Eu, Virgínia Geralda Batista, secretária 46 

do Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação, lavrei a presente ata que vai devidamente assinada 47 

por mim e, se aprovada, será assinada pelo presidente deste conselho. Este documento é obtido 48 

por meio eletrônico digital, disponível no sítio eletrônico da PRPPG/UFVJM. Qualquer rasura 49 

significa fraude. A ressalva é feita pelo secretário da reunião mediante apostila. 50 

Diamantina/MG, vinte e seis de maio de dois mil e vinte.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   51 


