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ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA 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 sexto dia do mês de julho de dois mil e vinte, reuniram-se por 4 

webconferência na plataformaGoogle Meet, sob a presidência do Prof. Ronaldo Luis 5 

Thomasini, Pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação, o Conselho de Pesquisa e Pós-graduação. 6 

Estiveram presentes os conselheiros Thábata Coaglio Lucas (Diretora de Pesquisa), Ricardo 7 

Andrade Barata (Diretor de Pós-graduação), Alexandre Soares dos Santos (PPGBiocomb), Ana 8 

Cristina Pereira Lage (PPGCH), Débora Fernandes de Melo Vitorino (representante dos cursos 9 

lato sensu), Diogo Neves Pereira (PPGEnSa), Aline Weber Sulzbacher (PPGER),   Marcus 10 

Alvarenga Soares (PPGPV),   Marco Fabrício Dias Peixoto (PMPGCF), Geraldo Wellington 11 

Rocha Fernandes (PPGECMat), Leandro Rodrigues de Lemos (PPGQui), Leonardo Guimarães 12 

Lessa (PPGBA), Vanessa Mendonça Amaral (PPGReab),  Luciana Neri Nobre (PPGCN), 13 

Lucas Lima Verardo (PPGZoo), Franciele Pelissari Molina(PPGCTA), Silvia Regina Paes 14 

(PPGSaSA), Reynaldo Campos Santana (PPGCFlor), Rúbia Ribeiro Viana (PPGGeo), Mirelle 15 

(PPGAP), Sandro Luiz Barbosa dos Santos (PPGCFarm) e Mônica Martins Andrade 16 

Tolentino(NITEC). Não justificaram suas ausências os conselheiros: Saulo Gabriel Moreira 17 

Falci (PPGOdonto),Mara Lúcia Ramalho (DEAD), Sandro Vinícius Sales dos Santos (PPGEd), 18 

Silvia Swan Canôas (PROFMAT), Márcio César Pereira (PMPGQui), Alexandre Sylvio Vieira 19 

da Costa (PPGTAS) e Alex Sander Dias Machado (CICT). Ordem do dia: Apresentação do 20 

Calendário para retorno das atividades acadêmicas de forma remota. Com a palavra, o 21 

presidente Prof. Thomasini cumprimentou a todos e informou que conforme demanda da 22 

maioria dos coordenadores, a convocação para a reunião foi feita para apresentação e discussão 23 

do novo calendário, e caso todos estejam de acordo, sua aprovação para a retomada das 24 

atividades acadêmicas remotas. Foram feitas diversas colocações e sugestões pelos 25 

conselheiros. Muitos questionaram sobre a possibilidade de se estender o período do Plano de 26 

Oferta de disciplinas até agosto para organização dos programas, sobre a oferta de disciplinas 27 

isoladas neste momento específico, e sobre cancelamento de matrícula já realizada no período 28 

anterior. O novo calendário foi entendido pelos conselheiros como um novo cronograma 29 

(2020), que será seguido pela pós-graduação, principalmente para que discentes que estejam em 30 

fase final de conclusão, concluam seus estudos e possam defender a tese ou dissertação, e para 31 

aqueles que estão no início do curso. Prof.ª Ana Cristina representante do CPPG no CONSEPE 32 

levou ao conhecimento dos conselheiros que a resolução que propõe as atividades de forma 33 

remota foi aprovada na CONSEPE, mas depois de muitas discussões, questionamentos e 34 

propostas de capacitação aos docentes e disponibilização de recursos tecnológicos tanto para 35 

docentes quantos discentes. Alguns coordenadores se posicionaram de modo contrário à oferta 36 

de disciplina de forma remota, caso a universidade ou PRPPG não apresente as condições para 37 

isso. Prof. Thomasini afirmou que a universidade está tentando migrar o sistema para o GSuit, 38 

uma plataforma educacional gratuita, e que a DTI está em fase de ajustes finais. E afirmou que 39 

a princípio, a PRPPG fará um levantamento das plataformas que os coordenadores têm 40 

interesse em usar para que a partir daí se pense na capacitação. Prof. Reynaldo, afirmou que 41 

neste momento a Pós-graduação está chegando na flexibilização tão esperada, já que uma das 42 

características da pós é essa flexibilização, e que esse é um momento oportuno para mudar. 43 



 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL  
DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

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

 

22ª Reunião Extraordinária do CPPG                                                                      2/2 

 

Quanto à oferta de disciplina isolada, Prof. Alexandre Soares fez a defesa da oferta, uma vez 44 

que como o programa sob sua coordenação é bi-institucioal, neste momento, esse tipo de oferta 45 

é importante. Chegou-se a conclusão que como as disciplinas isoladas são de livre oferta, não 46 

caberia ao conselho rejeitá-la. A conselheira Prof.ª Aline fez um relato de toda a situação, 47 

expôs as dificuldades e temores de todos os programas e solicitou que a PRPGP intercedesse 48 

para que a DTI e a DEAD tivessem uma equipe técnica para respostas às dúvidas, de maneira 49 

ágil. Finalizando a discussão foi sugerida a alteração da data proposta para lançamento de 50 

Plano de Oferta de Disciplinas para o período de 06/07 a 14/08  e para 13/07 a 31/08, a 51 

matrícula de alunos novatos e veteranos. Levada em votação a proposta de alteração dessas 52 

datas, um conselheiro se absteve e 22 foram favoráveis. O presidente do CPPG, levou em 53 

votação o calendário, e novamente 22 votaram a favor e um conselheiro se absteve. Prof. 54 

Ronaldo finalizou a reunião apresentado a nova equipe da PRPPG e colocou-se a disposição de 55 

todos. Nada mais havendo a tratar, Prof. Ronaldo agradeceu a presença de todos, momento em 56 

que declarou encerrada a sessão. Eu, Virgínia Geralda Batista, secretária do Conselho de 57 

Pesquisa e Pós-Graduação, lavrei a presente ata que vai devidamente assinada por mim e, se 58 

aprovada, será assinada pelo presidente deste conselho. Este documento é obtido por meio 59 

eletrônico digital, disponível no sítio eletrônico da PRPPG/UFVJM. Qualquer rasura significa 60 

fraude. A ressalva é feita pelo secretário da reunião mediante apostila. Diamantina/MG, sete de 61 

julho de dois mil e vinte.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 62 


