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ATA DA SEXAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE PESQUISA E PÓS-1 
GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 2 
************************************************ 3 
Às quatorze horas do décimo sexto dia do mês de julho de dois mil e dezenove reuniram-se na 4 

sala de reuniões dos Órgãos Colegiados Superiores, sob a presidência do Prof. Murilo Xavier 5 

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

conselheiros André Rodrigo Rech (Diretor de Pesquisa), Teresa Cristina de Souza Cardoso 7 

Vale (Diretora de Pós-graduação), Ana Cristina Pereira Lage (PPGCH), Débora Fernandes de 8 

Melo Vitorino (representante dos cursos lato sensu), Paulo Afrânio Sant’Anna (PPGEnSa), 9 

Edneila Rodrigues Chaves (PPGER), Fernando Júnio de Miranda (CICT), Antônio César dos 10 

Santos (TAE), Leandro Rodrigues de Lemos (PPGQui), Leonardo Guimarães Lessa (PPGBA), 11 

Hércules Ribeiro Leite (PPGReab), Luciana Neri Nobre (PPGCN), Márcia Vitória Santos 12 

(PPGZoo), Márcio Leles Romarco de Oliveira (PPGCF), Márcio Schmiele (PPGCTA), Marco 13 

Fabrício Dias Peixoto (PMPGCF), Enilson de Barros Silva (PPGPV), Sandro Vinícius Sales 14 

dos Santos (PPGEd), Juan Pedro Bretas Roa (NiTec), Rúbia Ribeiro Viana (PPGGeo), 15 

Marivaldo Aparecido de Carvalho (PPGSaSA) e Caique Menezes de Abreu (representante 16 

Discente). Por meio de videoconferência com o campus do Mucuri participaram os 17 

conselheiros e Nolmar Melo de Souza (PROFMAT) e Jairo Rodrigues Lisboa (PMPGQ). 18 

Justificaram suas ausências os conselheiros: Alexandre Soares dos Santos (PPGBiocomb), Ana 19 

Terezinha Marques Mesquista (PPGOdonto), Geraldo Wellington Rocha Fernandes 20 

(PPGECMaT) e Sandro Luiz Barbosa dos Santos (PPGCiFarm). Não justificaram suas 21 

ausências os conselheiros Alexandre Sylvio Vieira da Costa (PPGTAS) e Ivana Carneiro 22 

Almeida (PPGAP). Com a palavra, o presidente cumprimentou a todos, dando boas-vindas à 23 

Prof.ª Marbel Orlanda Cordini Rosa – Diretora de Relações Internacionais que solicitou uma 24 

fala com os conselheiros sobre o consórcio entre as universidades do norte de Minas Gerais 25 

para promover a internacionalização. Com a palavra a Prof.ª Mabel Rosa informou que no dia 26 

vinte e seis de junho foi realizado na cidade de Montes Claros o I Encontro de 27 

Internacionalização do Norte de Minas Gerais, que celebrou o nascimento do consórcio entre 28 

IFNMG, Unimontes, UFVJM e ICA-UFMG. O encontro teve como um de seus principais 29 

encaminhamentos justamente a criação de um consórcio entre estas universidades e institutos 30 

para fomentar a participação de estudantes e servidores em programas de intercâmbio em 31 

países de todo o mundo, com busca de parcerias, facilitação de procedimentos e fortalecimento 32 

da identidade norte-mineira. Esclareceu que o fim do programa Ciência sem fronteiras, por 33 

exemplo, foi lamentado por diversos participantes do Encontro, uma vez que o programa foi 34 

um marco não só na promoção de oportunidades aos estudantes brasileiros como também para 35 

tornar o Brasil conhecido do ponto de vista acadêmico no mundo inteiro. Na sequência, 36 

apresentou um histórico sobre o Programa de Alianças para a Educação e Capacitação (PAEC) 37 

e ao término agradeceu a todos. Dando continuidade à reunião o Prof. Murilo solicitou 38 

alteração da pauta passando o item “Pesquisa Orientada” que estava na seção “Informes” para a 39 

“Ordem do Dia”. Solicitou ainda a inclusão de três processos na seção “Referendar”. Por 40 

unanimidade a nova pauta foi aprovada. APROVAÇÃO DA ATA: a ata da 62ª reunião 41 

ordinária foi aprovada por dezoito votos favoráveis e sete abstenções. Na sequência passou-se à 42 

leitura dos DOCUMENTOS RECEBIDOS: 1. Memorando 282/2019 – Prograd – Encaminha 43 
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carta do II Fórum de Enfrentamento à Retenção e Evasão e solicita providências; 2. Documento 44 

do Sr. Josimar Rodrigues Oliveira - representante dos TAEs no CPPG – solicita providências 45 

referente à Resolução CONSEPE nº20/2019; 3. Ofício Circular nº 4/2019-CGSI/DPB/CAPES – 46 

ajuste da concessão de bolsas da Pró-reitoria; 4. Ofício nº 62-2019/CGAA/DAV/CAPES - 47 

Ofício Comunicação 187ª Reunião CTC-ES. DOCUMENTOS EXPEDIDOS: 1. Memorando 48 

nº191/2019/PRPPG – resposta ao Memorando nº282/2019-Prograd; 2. Memorando 49 

nº200/2019/PRPPG – resposta às demandas TAEs quanto à coordenação registro de projeto. 50 

Dando continuidade, passou-se à ORDEM DO DIA: 1. Memorando nº043/2019/PPGEd – 51 

solicita alteração do art.92 da Resolução Consepe nº 17 de 26/04/2018. Após apreciação e 52 

ampla discussão a solicitação foi colocada em votação. Com vinte e dois votos contra, duas 53 

abstenções e um voto favorável a solicitação de alteração do art. 92 da Resolução Consepe foi 54 

indeferida. Deliberação: dar ciência à coordenação do PPGEd. 2. Esclarecimento sobre o 55 

Programa de Alianças para a Educação e a Capacitação (Bolsas Brasil - PAEC OEA-56 

GCUB). Conforme solicitado na 62ª reunião deste conselho o Prof. Murilo fez uma pesquisa 57 

sobre a possibilidade de captar bolsas para a atração de bolsistas no âmbito do PAEC. 58 

Esclareceu que o programa não disponibiliza bolsa, mas busca os discentes em 34 países para 59 

as universidades. Desta forma ratificou que: “a PRPPG não tem como dispor cotas de bolsas 60 

exclusivas para o PAEC. Caso algum programa deseja atrair alunos terá que dispor de suas 61 

bolsas”. 3. Calendário de reuniões ordinárias do CPPG em 2020. Após ampla discussão, por 62 

unanimidade, ficou aprovado o calendário com as seguintes datas: 04/02/2020 – 07/04/2020 – 63 

09/06/2020 – 11/08/2020 – 06/10/2020 e 01/12/2020. Deliberação: encaminhar à Prograd para 64 

inserção no calendário administrativo. 4. Ações da Diretoria de Pesquisa para o cadastro de 65 

pesquisadores no Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento 66 

Tradicional Associado – Sisgen. Com a palavra o Prof. André esclareceu que Sistema 67 

Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado – 68 

SisGen – é um sistema eletrônico criado pelo Decreto nº 8.772, de 11 de maio de 2016, que 69 

regulamenta a Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015, como um instrumento para auxiliar o 70 

Conselho de Gestão do Patrimônio Genético – CGen – na gestão do patrimônio genético e do 71 

conhecimento tradicional associado. Informou ainda que quem deve realizar o cadastro são os 72 

pesquisadores que: 1) realizaram acesso ao Patrimônio Genético ou ao Conhecimento 73 

Tradicional Associado dentro do País, para uma ou mais das seguintes finalidades: a) 74 

bioprospecção, desenvolvimento tecnológico e/ou outras aplicações comerciais ou industriais. 75 

b) pesquisa científica básica em áreas tais como sistemática, evolução biológica, genética de 76 

populações, genômica, ecologia molecular, bioquímica, fisiologia, mas não limitadas a estas. c) 77 

pesquisas com organismos não-nativos da biodiversidade brasileira que formaram populações 78 

espontâneas que tenham adquirido características distintas próprias no País. 2) realizaram 79 

acesso ao Patrimônio Genético ou ao Conhecimento Tradicional Associado no exterior (Art. 80 

12, III, Lei 13.123); 3) realizaram remessa de amostras para o exterior de Patrimônio Genético; 81 

4) realizaram envio de amostra que contenha Patrimônio Genético para prestação de serviços 82 

no exterior como parte de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico. Esclareceu que a Diretoria 83 

de Pesquisa, responsável institucionalmente pelo cadastro dos pesquisadores, assinou em 84 

novembro do ano passando um Termo de Compromisso para realização do cadastro no prazo 85 



 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL  
DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

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

 

63ª Reunião Ordinária do CPPG                                                                      3/5 

 

de um ano. Esclareceu, ainda, que na sequência notificou os diretores das Unidades 86 

Acadêmicas repassando as informações sobre a Lei e solicitou ampla divulgação e que os seus 87 

pesquisadores realizassem seus cadastros ou delcarassem aos seus respectivos diretores que 88 

estavam cientes da lei e que entendiam não ser abringidos pelo escopo da mesma. Relatou a 89 

dificuldade de resposta às solicitações de esclarecimentos encaminhadas à Secretaria-Executiva 90 

do CGen. Após esclarecimentos o Prof. André questiona os Conselheiros se há outra medida 91 

que a Diretoria de Pesquisa deve adotar. O Prof. André como atual presidente da comissão na 92 

condição de Diretor de Pesquisa informou ainda que o CITEC precisa enviar nova 93 

representação em substituição ao Sr. Mauricio que anteriormente representava o órgão mas não 94 

encontra-se mais vinculado ao mesmo. O Prof. Murilo sugere que seja realizado um fórum 95 

sobre a temática para maior esclarecimento aos pesquisadores e que seja feito um levantamento 96 

dos pesquisadores que atuam na área. Não houve por parte do conselho nenhuma sugestão de 97 

novas atividades ou encaminhamentos para que a comissão realizasse. 5. Alteração de 98 

matrícula por ordem de chegada, em disciplina isolada por alunos externos aos 99 

programas. O assunto foi retirado de pauta, por unanimidade, porque a coordenação do 100 

PPGAP, solicitante desta demanda, não esteve presente para relatar o assunto. 6. Novo 101 

Regimento da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PRPPG. O documento foi 102 

apreciado, foram realizadas inserções sugeridas pelo professor Murilo e pelo Professor 103 

Marivaldo, e foi aprovado por unanimidade. Deliberação: encaminhar ao Conselho 104 

Universitário para homologação. 7. Pesquisa Orientada. O Prof. Murilo esclareceu que são 105 

recorrentes as dificuldades que os professores têm em lidar com a disciplina de Pesquisa 106 

Orientanda no sistema E-campus, uma vez que o mesmo foi projetado para disciplinas da 107 

graduação. Na tentativa de solucionar o problema propõe que seja aberta uma turma para cada 108 

orientando e informou que passam a existir 2 possibilidades, a critério do programa: 1) o 109 

docente pode fechar a disciplina com conceito avaliativo a cada semestre ou; 2) o docente só 110 

encerrar a turma no momento da defesa. Independente do número de turmas, contabilizará para 111 

o docente 60 horas. Informou, ainda, que a equipe de técnicos da PRPPG poderá ficar 112 

encarregada de realizar a abertura das turmas no início de cada semestre no E-campus. A Prof.ª 113 

Ana Lage questionou se o Instrumento de Avaliação do Ensino - IAE será exigido para todas 114 

turmas abertas para Pesquisa Orientada. A Prof.ª Teresa Vale disse que solicitará à equipe da 115 

Diretoria de Tecnologia da Informação a retirada do IAE para esta disciplina. A Prof.ª Edneila 116 

Chaves discordou da retirada do IAE entendendo-o como um importante instrumento de 117 

avaliação. Após ampla discussão deu-se o encaminhamento para criação de uma turma de 118 

Pesquisa Orientada por aluno, na qual deverá ser indicado a cada semestre um dos conceitos: 119 

satisfatório, não satisfatório, incompleto, trancamento ou cancelamento, e que independente da 120 

criação de turmas só serão contabilizadas sessenta horas para o docente, conforme resolução 121 

CONSEPE que rege a matérias, e que a PRPPG ficará encarregada de abrir e vincular os 122 

orientandos no E-campus, desde que sejam informados os orientadores com antecedência. Por 123 

unanimidade o encaminhamento foi aprovado pelos conselheiros. Deliberação: Solicitar a 124 

Diretoria de Pós-graduação que providencie as adequações no E-campus e promova a ampla 125 

divulgação junto aos docentes sobre esta decisão. HOMOLOGAÇÃO: 1. Atas de defesas de 126 

dissertação e tese. stricto sensu - nível mestrado: Pós-Graduação em Biocombustíveis: 127 
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Daniela Cristina Souza Oliveira, Farley Souza Ribeiro, Luciana Gomes Fonsêca e Thais Santos 128 

Pinheiro; Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas: Fernanda Luiza Menezes Bello e Lauane 129 

Gomes Moren; Pós-Graduação em Ciências Humanas: Débora Antonieta Silva Barcellos 130 

Teodoro; Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos: Fabiana Regina Lima e 131 

Kele Aparecida Costa Vespermann; Pós-Graduação em Educação: Círio Cézar da Cruz, 132 

Ludmila Lins Bezerra e Ricardo Fialho Silva Passos; Pós-Graduação em Ensino em Saúde: 133 

Karla Taísa Pereira Colares; Pós-graduação em Estudos Rurais: Hulie Gonçalves Andrade, 134 

Kleiton Luiz Carvalho e Mariane Rodrigues Silva. Pós-Graduação em Produção Vegetal: 135 

Michael Willian Rocha de Souza; Pós-Graduação em Química: Mayra Soares Santos; stricto 136 

sensu - nível doutorado: Pós-Graduação em Odontologia: Esmeralda Maria da Silveira; Pós-137 

Graduação em Produção Vegetal: Luciana Monteiro Aguiar; Pós-Graduação Produção 138 

Vegetal: Márcio Marques da Silva, Múcio Mágno de Melo Farnezi e Samuel Dias Moreira. As 139 

atas foram referendadas por unanimidade. 2. Novo Regulamento do Programa de Pós-140 

graduação stricto sensu em Ciência e Tecnologia de Alimentos. O documento foi aprovado por 141 

unanimidade. 3. Relatório Anual de Atividades 2018 e Planejamento Orçamentário para o 142 

biênio 2019 e 2020 do Laboratório Integrado de Pesquisa Multiusuário dos Vales do 143 

Jequitinhonha e Mucuri – Lipemvale. O documento foi aprovado por unanimidade; 4. Relatório 144 

Anual de Atividades (2018) e Planejamento Orçamentário para o biênio 2019 e 2020 do 145 

Laboratório Multiusuário de Pesquisas em Química do Vales do Jequitinhonha – LabVale. O 146 

documento foi aprovado por unanimidade; 5. Relatório Anual de Atividades (2018) do Centro 147 

Integrado de Pesquisa e Pós-graduação em Saúde – CIPq. O documento foi aprovado por 148 

unanimidade; 6. Regimento do Centro Integrado de Pesquisa e Pós-graduação em Saúde – 149 

CIPq. O documento foi aprovado por unanimidade. 7. Novo Regulamento do Programa de Pós-150 

graduação stricto sensu em Biologia Animal. O documento foi aprovado por unanimidade. 8. 151 

Relatório Anual de Atividades (2018) do Laboratório Multiusuário de Pesquisa em Farmácia – 152 

MultiFar. O documento foi aprovado por unanimidade; 9. APCN – Doutorado em Reabilitação 153 

e Desempenho Funcional. O documento foi aprovado por unanimidade; 10. APCN – Mestrado 154 

e Doutorado em Ciências da Saúde. O documento foi aprovado por unanimidade. 155 

REFERENDAR: 1 . Processo: APQ-00369-14 - Carta Aditiva nº 005/19 - Márcio César 156 

Pereira - Projeto:“Desenvolvimento de novos materiais adsorventes e catalisadores para uso em 157 

processos de remediação ambiental: estudos teóricos e experimentais” - prorrogado pelo 158 

período de 16/05/2020 até 15/12/2021. 2.  Processo: Processo: APQ-00369-14 - Carta Aditiva 159 

nº 002/19 – Lucas Franco Ferreira - Projeto: “Detecção simultânea da doença de chagas e 160 

leishmaniose visceral: uma plataforma específica para diagnóstico point-of-care” - prorrogado 161 

pelo período de 29/07/2019 até 28/07/2020. 3. Processo: Processo: CDS - APQ-03855-16 - 162 

Carta Aditiva nº 002/19 – Ricardo Cardoso Cassilhas - Projeto: “Efeito de diferentes doses de 163 

decanoato de nandrolona na plasticidade hipocampal de ratos submetidos a treinamento 164 

resistido” – Substituição de gestora: Fundaepe por Funarbe. 4. Processo: Processo: APQ-165 

02926-16 - Carta Aditiva nº 002/19 – Paulo Henrique Grazziotti - Projeto: “Seleção de clones 166 

de corymbia responsivos a inoculação de fungos ectomicorrízicos” – Substituição de gestora: 167 

Fundaepe por Funarbe. 5. Processo: Processo: APQ-03160-16 – Recisão de Termo de Outorga 168 

– Maurício Soares Barbosa - Projeto: “Desenvolvimento de hortaliças e leguminosas com 169 



 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL  
DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

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

 

63ª Reunião Ordinária do CPPG                                                                      5/5 

 

aplicação de ácidos húmicos e micronutrientes. Nada mais havendo a tratar o Prof. Murilo 170 

Xavier Oliveira agradeceu a presença de todos, momento em que declarou encerrada a sessão. 171 

Eu, Jean Carlo Laughton de Sousa, secretário do Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação, lavrei 172 

a presente ata que vai devidamente assinada por mim e, se aprovada, será assinada pelo 173 

presidente deste conselho. Este documento é obtido por meio eletrônico digital, disponível no 174 

sítio eletrônico da PRPPG/UFVJM. Qualquer rasura significa fraude. A ressalva é feita pelo 175 

secretário da reunião mediante apostila. Diamantina/MG, dezenove de julho de dois mil e 176 

dezenove.......................................................................................................................................... 177 


