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Às quatorze horas do décimo oitavo dia do mês de março de dois mil e vinte e um, reuniram-se por webconferência no portal RNP
(h�ps://conferenciaweb.rnp.br/webconf/thiago-fonseca-silva) sob a presidência do Prof. Thiago Fonseca Silva, Pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação, o
Conselho de Pesquisa e Pós-graduação. Es�veram presentes os conselheiros: Fabrício da Silva Terra (Diretor de Pesquisa), Douglas Santos Monteiro (Diretor de
Pós-graduação), Alexandre Soares dos Santos (PPGBiocomb), Eduardo Fontana (PPGGeo),  Danilo Bretas de Oliveira(PPGMCF), Danielle Piuzunna Mucida
(PPGCF), Débora Fernandes de Melo Vitorino (representante dos cursos lato sensu), Paulo Afrânio Sant’Anna (PPGEnSa), Ezequiel Redin (PPGER),  Franciele
Pelissari Molina (PPGCTA), João Paulo Mesquita (PPGQui), Leonardo Guimarães Lessa (PPGBA), Lucas Lima Verardo (PPGZoo), Geraldo Wellington Rocha
Fernandes (PPGECMaT), Silvia Regina Paes (PPGSaSa), Silvia Swain Canôas (Profmat), Vinicius  Cunha Oliveira (PPGReab), Ana Cris�na Pereira Lage (PPGCH),
 Sandro Vinícius Sales dos Santos (PPGEd), Ana Terezinha Marques Mesquita (PPGOdonto), Luciana Neri Nobre (PPGCN), Márcio César Pereira (PMPGQui), Murilo
Xavier de Oliveira (PPGCS), Marcus Alvarenga Soares (PPGPV). Não jus�ficaram suas ausências, os conselheiros: Mara Ramalho (DEAD), Alex Sander Dias
Machado (CICT), Sandro Luiz Barbosa dos Santos (PPGCFarm), Antônio Jorge de Lima Gomes (PPGTAS), Mauro Lúcio Franco (NITEC) e Ivana Carneiro Almeida
(PPGAP) e o representante dos discentes Thiago Araújo Campos.  O Prof. Thiago iniciou a reunião afirmando que a convocação dos conselheiros para esta reunião
extraordinária é para apresentação do valor disponibilizado para a PRPPG e que cabe ao conselho a análise e deliberação sobre este orçamento. A pauta foi
levada em votação e por 17 votos favoráveis e 01 abstenção foi aprovada. O Prof. Thiago apresentou aos conselheiros a planilha do valor disponibilizado para a
PRPPG com a sugestão de descentralização do recurso. Foi apresentado os valores referentes a: 1. bolsas de Mestrado e Doutorado, man�das de igual forma que
no ano anterior; 2. programas PAP e PROAPP; 3. custeio da pró-reitoria; 4. custeio dos programas de pós-graduação; 5. PAC-2021, almoxarifado, laboratórios,
serviços, outros. Foi apresentada a possibilidade da criação de um núcleo de estagiários para atender os programas que não possuem secretários; os recursos
para a contratação dos estagiários estariam vinculados ao custeio geral dos programas. Alguns conselheiros se posicionaram contra a criação dessa secretaria e
consequente redução no recurso des�nado aos programas. Prof. Geraldo (PPGECMaT) apresentou uma contraproposta de que se estudasse a possibilidade de se
u�lizar servidores da própria universidade, já que há muitos acessos aos sistemas que não seriam possíveis a estagiários, principalmente se discentes da
graduação. Prof. Danilo (PPGMCF) sugeriu também a u�lização do valor des�nado à PRPPG para custeio dessa secretaria e não dos recursos des�nados aos
programas. Prof. Murilo (PPGCS) complementou que quando era pró-reitor tentou também contratar estagiários, mas que fora informado pela PROGEP que
havia um percentual de acordo com a força de trabalho de servidores e naquela época a quota já estava tomada. Afirmou também que acredita que a atuação
dos estagiários é limitada, o trabalho é complexo e de di�cil gerenciamento na situação de pandemia. Prof. Thiago informou que contatou a vice-reitoria e
Darliton (Proplan) sobre essa possibilidade e foi informado sobre a viabilidade da proposta no momento, mas que também acha a proposta de Prof. Geraldo,
interessante. Em seguida, Prof.ª Débora (representante dos cursos de Lato sensu) trouxe para os conselheiros a situação das residências, ela lembrou que ao
verificar o orçamento, observou que mais uma vez as suas solicitações não foram contempladas. Ela expôs aos presentes a dificuldade de coordenar as
residências sem poder contar com recursos para as a�vidades mínimas de locomoção dos discentes das residências para as cidades de atuação. A prof.ª Ana
Cris�na (PPGCH) complementou que há várias gestões vê a luta de Prof. Débora e a necessidade de se pensar em estabelecer recursos para as residências e 
pontuou sobre a necessidade de se ter secretários que possam efe�vamente auxiliar aos programas, uma vez que na úl�ma gestão o programa passou em pouco
tempo por 3 secretárias, o que traz muita dificuldade para os programas em treinar esse servidor. Em consenso os conselheiros sugeriram que fosse re�rado do
valor des�nado à PRPPG, os recursos para as duas residências da área da saúde. Após várias manifestações sobre a dificuldade em se escolher os estagiários e
em como u�lizá-los, Prof. Thiago afirmou que ele entendia a dificuldade dessas trocas de secretárias e informou que tentará buscar a recomposição da força de
trabalho da PRPPG. E sugeriu que seria preciso neste momento, decidir sobre manter ou não o recurso para os estagiários. Como não houve manifestação de
nenhum conselheiro, o Prof. Thiago sugeriu que a discussão do orçamento fosse direcionada ao valor global des�nado aos programas, sem separar valor para
estagiários. Prof. Murilo sugeriu a aplicação da fórmula aprovada pelo CPPG, uma vez que a mesma foi exaus�vamente deba�da e aprovada pelo próprio
conselho. Também contribuiu afirmando que às residências não deverá ser aplicada a mesma fórmula, visto as peculiaridades as mesmas, e que eles deverão
fazer um levantamento das demandas e apresentar ao pró-reitor, o que a Prof.ª Débora afirmou já ter encaminhado à gestão anterior. O Prof. Thiago afirmou que
irá verificar a documentação enviada e fará uma descentralização de recurso da PRPPG para as residências para este exercício. Em seguida, e considerando as
diversas manifestações dos presentes, sugeriu manter a proposta de descentralizar os R$233.000,00 aos programas de pós-graduação de acordo com a fórmula
já aprovada pelo CPPG em 2019; ainda se informou que a PRPPG se compromete a estudar a implementação do núcleo de secretaria/estagiários e que, quando
oportuno,  trará o assunto para análise e e deliberação do CPPG. Foi encaminhada para aprovação a seguinte distribuição do recurso: R$1.286.400,00 para bolsas
de mestrado e doutorado, R$75.000,00 para os programas PROAPP/PAP, R$50.000(Custeio PRPPG/residências), R$244.000,00 (execução PAC2021:  compra
consumo, contratação serviços de terceiros/laboratórios mul�usuários/PRPPG) e R$233.000,00 para descentralização aos programas conforme fórmula aprovada
60ª reunião do CPPG de 22/01/2019. A descentralização foi aprovada por unanimidade, por 25 votos a favor. Nada mais havendo a tratar, Prof. Thiago agradeceu
a presença de todos, momento em que declarou encerrada a sessão. Eu, Virgínia Geralda Ba�sta, secretária do Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação, lavrei a
presente ata que vai devidamente assinada por mim e, se aprovada, será assinada pelo presidente deste conselho. Este documento é ob�do por meio eletrônico
digital, disponível no sí�o eletrônico da PRPPG/UFVJM. Qualquer rasura significa fraude. A ressalva é feita pelo secretário da reunião mediante apos�la.
Diaman�na/MG, 08 de abril de
2021.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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