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DO JEQUITINHONHA 
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Às quatorze horas do oitavo 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), Daniel Campos Villela (PPGMCF), Danielle Piuzunna
Mucida (PPGCF), Débora Fernandes de Melo Vitorino (representante dos cursos lato sensu), Diogo Neves Pereira (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), Sandro
Vinícius Sales dos Santos (PPGEd), Ivana Carneiro Almeida (PPGAP), Ana Terezinha Marques Mesquita (PPGOdonto), Márcio César Pereira (PMPGQui),
Marco Fabricio Dias Peixoto (PPGCS),  Mara Ramalho (DEAD)  Alex Sander Dias Machado (CICT), Sandro Luiz Barbosa dos Santos (PPGCFarm), Marcus
Alvarenga Soares (PPGPV), Antônio Jorge de Lima Gomes (PPGTAS), Mauro Lúcio Franco (NITEC). Jus�ficaram sua ausência: Ana Cris�na Pereira Lage
(PPGCH) e Tiago Araújo Campos (representante discente). Não jus�ficou sua ausência, a conselheira: Luciana Neri Nobre (PPGCN). Com a palavra, o
presidente do conselho, Prof. Thiago cumprimentou a todos e apresentou aos presentes a nova gestão da PRPPG e parabenizou a todas mulheres
presentes pelo dia Internacional da Mulher. Informou que recebeu um pedido de inclusão do ponto de pauta de forma intempes�va, portanto incluirá
nos “Informes” o assunto do Despacho  nº 18 , emi�do  ad referendum pelo Presidente do CONSEPE. Levou em votação a aprovação da pauta, que foi
aprovada por unanimidade. No entanto o conselheiro Daniel, solicitou que fosse incluído como ponto de pauta a solicitação encaminhada  por ele, de
discussão do despacho por se tratar de tema urgente, o que foi negado e jus�ficado pelo presidente do CPPG. Em seguida, o presidente levou em
votação a ata da reunião anterior. Aprovação da Ata: 68ª Reunião Ordinária. Prof.ª Danielle, coordenadora do PPGCF pediu re�ficação da sigla do
programa e do nome do vice coordenador.  A ata foi aprovada por 20 votos favoráveis e 6 abstenções. Documentos Recebidos: O�cio 396/2020-
CPG/CGSI/DPB/CAPES 2. O�cio Circular nº 29/2020-CGSI/DPB/CAPES 3. O�cio Circular nº 8/2020-CAD/CGSI/DPB/CAPES 4. O�cio Circular nº 1/2021-
CGSI/DPB/CAPES 5. O�cio Circular nº 5/2021-GAB/PR/CAPES 6. O�cio Circular nº 4/2021-GAB/PR/CAPES 7. Portaria GAB Nº 28, de 12 de fevereiro de
2021 8. O�cio nº 99/2021-GAB/PR/CAPES 9. O�cio Circular nº 4/2021-GAB/PR/CAPES Homologação: 1. Atas de defesas de mestrado e doutorado
referente processos (23.708.001527/2020-41 e 23086013649/2020-45): Graciela Aparecida Rosa, Elizangela Souza Pereira Costa, Marcos Flávio De Souza
Sampaio Júnior, Mônica do Carmo Nascimento, Leonardo André Dos Santos, Daniel Brito Bulhões, Ana Flávia Pereira, Simone Nunes Fonseca , Tarcisio
Tomás Cabral De Sousa, Nayara Mar�ns Zille De Miranda, Gleica Cândido Santos, Natália Viveiros Salomão,Victor Mayer Dos Santos Câmara,  Malu
Pereira Ribeiro, Geovana Duarte Alvarez, Diego dos Santos Vieira, Rosália Nazareth Rosa Trindade, Rafaela Caiafa Faria Vieira Marques, Marsal Danrlei De
Amorim, Welkley Barbosa De Faria, Elisabeth da Anunciação Amorim, Bárbara Catherine Soares Silva, João Victor Rodrigues Barroso Coelho, Izabela
Campos Sena, Rafael Porto Viana, Landerson Gomes Galvão, Jéssica Edneuza Bueno Lopes, Giselia Aparecida Marques, Diogo Antonio Do Nascimento
Dória, Ramon Rocha Leite, Paula Mariana Munno Guimarães Correa, Raquel do Rosário Gomes, Danuza Maria Silva Viana, Flávia Enir Godinho Santos,
Ta�ele Pereira Dos Santos, Midiã Marcelina Pereira Chaves , Vanessa Gomes Brandão Rodrigues, Viviane Pedrosa, Jeferson Henrique Melquiades Santos,
Juliana Nunes Costa Corgozinho, Elane Marinho De Lira,Ana Carolina Monteiro Duarte, Bruna Rodrigues Andrade, Renata Couto Avila, Francyele
Gonçalves De Morais, Arthur Rocha Gomes, Vanessa Gonçalves César Ribeiro, Vinícius Eduardo Moreira, Alípio dos Reis Teixeira, Fábio Rodrigues
Barbosa, Gabriela Santos Dayrell Ferreira, Pedro Figueiredo Pereira De Andrade, Julya Pires Souza, Daniela dos Santos Landazuri, Thais Aparecida Alves
Sanguinete, Lúcio Otávio Nunes, Angelica Beatriz Rodrigues, Danyelle Crys�na Fernandes, Ana Beatriz Silva Lopes, Giselle Aparecida Doria, Iracema Neves
Lima, Anelisa Aparecida Alves Silva(Programas Campus Diaman�na) e Luan Viana dos Santos, Aline de Jesus Oliveira, Pedro Henrique Pereira dos Santos,
Daniel de Matos Rodrigues, Josester Teixeira de Souza(Programas campus TO). Todas as atas foram homologadas. Dando con�nuidade, passou-se ao item
Referendar: 1. Regulamento do PPGMQuímica (23086.009349/2020-61). Foi aprovado por 26 votos favoráveis. 2. Convênio MAI-DAI CNPq Sygenta
Proteção de Cul�vos (23.086010901/2020-64) que foi aprovado por 17 votos a favor e 9 abstenções. 3. Convênio MAI-DAI CNPq– Embrapa
(23.086.13693/2020-55). Foi aprovado por 18 votos favoráveis e 6 abstenções. Ordem do dia: prof. Daniel solicitou que fosse alterada a ordem da pauta,
colocado antes os informes, conforme indicação do Pró-reitor para discussão do Despacho nº18/CONSEPE emi�do pelo presidente do CONSEPE em
05/02/2021. Levado em votação, a alteração, 25 conselheiros se manifestaram favoráveis e 01 se absteve. Informes: 1. Prof. Thiago informou, conforme
salientado em reunião do dia 05/08/2021 com os coordenadores dos programas de pós-graduação, que a suspensão das a�vidades de pesquisa de que
trata o Despacho nº18/CONSEPE poderiam gerar vários impactos nega�vos diretos e indiretos às pesquisas em andamento; salientou que não seria
favorável ao despacho, mas que ele precisava ouvir os conselheiros, ampliar a discussão e amadurecer o entendimento para levar ao CONSEPE. Houve
várias inscrições dos conselheiros que manifestaram a importância do assunto em questão. Muitos declararam que receberam vários o�cios dos
pesquisadores e que temem essa interrupção para o desenvolvimento das pesquisas na UFVJM. O Prof. Daniel afirmou que esse despacho fere os atos
democrá�cos de uma universidade, pediu para o CPPG se posicionar contra o despacho. Prof. Marcus ra�ficou que os impactos para a pós-graduação são
enormes e que há de se pensar que os convênios, as parcerias envolvem empresas privadas que agregam aportes financeiros às pesquisas e esses já
foram assinados, como também têm as agências de fomentos que investem na pós-graduação. Depois de sugestões de vários Conselheiros que �veram
como parâmetro o documento construído pelo PPGCS e lido pelo coordenador Prof. Marco Fabrício, foi solicitado pelos presentes a posição de deliberar
sobre o despacho. No entanto, o Prof. Thiago afirmou que a Resolução CONSEPE, Nº 20, de 09 de dezembro de 2019 não disciplina as solicitações de
inclusão de assuntos na pauta do CPPG nem o Regimento Geral da UFVJM, 2014 e informou também que a Resolução CONSEPE, Nº 02, de 21 de
setembro de 2007 (Regimento interno do CONSEPE)  a saber: " § 2º - O encaminhamento de assuntos para a composição da pauta deverá ser feito
pelos Conselheiros, devendo as propostas ser encaminhadas ao presidente, por o�cio, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.". No
entanto foi apresentado pelo conselheiro prof. Leonardo o ar�go nº 14 da Resolução/CONSU Nº 13 de 13/04/2014, que transcrevo “Art. 14. O regime de
urgência poderá ser solicitado em decorrência de inadiável necessidade de deliberação sobre matérias de competência exclusiva deste conselho ou de
proposição que, por julgamento do presidente, requer o posicionamento do respec�vo órgão colegiado, respeitado o disposto no § 7º do Art. 1º e nos
parágrafos do Art. 13.” O Prof. Thiago após as apresentações dos conselheiros, levou em votação a solicitação de inclusão do ponto na pauta e esse foi
aprovado por 24 votos favoráveis e 01 abstenção. 2. Prof. Thiago informou que foi comunicado pela Ouvidoria que há servidores atuando com LOGIN e
senha de coordenadores e informou que isso não é desejável, que o login e senha são de uso pessoal. Ordem do Dia: 1. O presidente do CPPG solicitou a
re�rada do assunto que trataria da residência Agrícola pois o mesmo já havia sido resolvido internamente; após o encaminhamento os conselheiros
aprovaram a re�rada do assunto da pauta por 24 votos a favor e 2 abstenções. 2. Em seguida, foi apresentado à plenária  o assunto Despacho nº18.
 Após manifestações, foi feito o encaminhamento de que fosse exarado pelo CPPG uma Moção contrária ao despacho nº 18 de 05/03/2021 emi�do ad
referendum pelo Presidente do CONSEPE. Por 26 votos favoráveis a Moção foi aprovada para envio ao CONSEPE. 3. Entrega de dissertação fora do prazo
(23.086.001572/2021-41) O Presidente do CPPG informou que esse assunto tem sido recorrente  e que havia outro ponto de pauta para tratar deste
assunto, apresentou aos conselheiros a solicitação de autorização para recebimento de documentação de discente fora do prazo, o discente defendeu
em 2017, mas não havendo sansão, leva ao conselho o encaminhamento de acatamento da documentação e providência pela PRPPG. Levado em



votação, o encaminhamento foi aprovado com 25 votos favoráveis. Prof. Sandro pediu para registrar em ata que esse assunto já foi discu�do em 2019 e
que ele sugeriu uma sansão, mas foi voto vencido. 4. Solicitação de aquisição detector de carbono para analisador elementar – (23.086001366/2021-31).
Prof. Marcus, coordenador do PPGPV assina o oficio e declarou que o LIPEMVALE u�liza o analisador elementar para uma grande quan�dade de análises
para vários programas e pede que seja adquirido o detector de carbono  que se encontra danificado com  recurso do orçamento da PRPGP deste ano.
Prof. João Paulo ra�ficou a necessidade da manutenção e o encaminhamento: inclusão da aquisição do detector de carbono na dotação orçamentária
deste ano; o encaminhamento foi aprovado por 25 votos favoráveis e 01 abstenção. 5. Recurso da discente Eliane Moreira de Aguilar – PPG AP
(23.708.000380/2021-53), a discente estava presente e solicitou espaço de fala, que foi aprovado por unanimidade. A discente fez uma breve explanação
da situação acadêmica e pessoal e finalizou solicitando dilação de tempo para defesa. Prof.ª Ivana assen�u que concordava com a discente, pois a mesma
era contemplada pelo regulamento da Pós-graduação, no entanto tanto o orientador, como o colegiado do programa, haviam negado a solicitação, pois
apesar da discente ter cursado as disciplinas, a dissertação está em atraso e o orientador afirmou que ela precisaria de mais tempo para finalização. E,
além disso, na ausência do orientador que afirmou não poder orientá-la no tempo possível, não há outro docente para assumir a discente.  Após
algumas sugestões do conselho, foi solicitada a re�rada da aluna da sala e o item foi levado em votação aberta e mo�vada; a solicitação da discente foi
aprovada por 23 votos a favor e 3 abstenções. A aluna foi comunicada e agradeceu a aprovação do recurso. 6. Proposta de alteração de Resolução
CONSEPE nº 018/2018- Lato Sensu (23.086.009059/2020-18). Prof. Ricardo, representante da DEAD apresentou a solicitação de inclusão do ar�go 35,
que possibilitaria a DEAD a abrir editais para formação de cadastro de reserva. Prof.ª Débora, representante dos cursos Lato Sensu concordou com essa
inclusão e levado em votação; após o encaminhamento a proposta de alteração foi aprovada por 25 votos favoráveis. 7. Alteração da Resolução Nº
17/2018/ CONSEPE. (23.086002342/2021-08), Prof. Thiago explicou aos presentes a respeito da necessidade de adequação do ar�go 81 do Regulamento
Geral da Pós-graduação, com vistas a resguardar a situação de entrega de documentação fora do prazo. Seria inclusão de um novo parágrafo no art. 81 e
a transformação do parágrafo único em 2º, desburocra�zando o processo de entrega da versão final da dissertação, uma vez que após a defesa, muitos
alunos não entregavam a documentação dentro no prazo  de 90 dias; salientou que a PRPPG ficaria responsável pelo recebimento e análise da
documentação. Após considerações dos conselheiros, foi feito o seguinte encaminhamento: A inclusão do parágrafo 1º: A entrega de documentos fora
do prazo estabelecido pelo caput, mediante jus�fica�va mo�vacional, será analisada e deliberada pela PRPPG. Levado em votação, o encaminhamento
foi aprovado por 23 votos favoráveis. 8. Acordo de Cooperação Suzzano S.A. (23.086.007359/2020-62). O Presidente apresentou aos conselheiros o
Acordo de Cooperação entre a universidade e a empresa Suzzano S.A. e afirmou se tratar de uma parceria, resultado da aprovação do Edital da CAPES
MAI/DAI. Mediante proposta de aprovação do projeto e do plano de trabalho do acordo de cooperação, o encaminhamento foi aprovado por 19 votos
favoráveis e 3 abstenções. 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, 17 de março de
2021.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Documento assinado eletronicamente por Thiago Fonseca Silva, Presidente de Conselho, em 06/05/2021, às 13:06, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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