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ATA DA 1.P. REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PÓS-GRADUAÇÃO DA PRÓ-REITORIA 

DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO REALIZADA NO ANO DE 2019. Às nove horas do dia 

vinte e seis do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, reuniu-se em Sessão 

Ordinária, no auditório do NCQP - Núcleo de Competências em Química do Petróleo 

(Labpetro), a Câmara de Pós-Graduação, atendendo à convocação da presidência deste 

colegiado, Prof. Neyval Costa Reis Júnior (Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação) e 

contando com a presença dos Professores Valdemar Lacerda Junior (Diretor de Pós-

graduação), Fabio Luiz Partelli (Diretor do Departamento de Pesquisa) e Maria José 

Pontes (Diretora do INIT) e dos coordenadores/subcoordenadores dos seguintes 

Programas de Pós-graduação da UFES: Arquitetura e Urbanismo; Artes; Astrofísica, 

Cosmologia e Gravitação; Biotecnologia; Biotecnologia em Rede — RENORBIO; Ciência e 

Tecnologia de Alimentos (remoto); Ciências Contábeis; Ciências Farmacêuticas; 

Ciências Fisiológicas; Ciências Sociais; Clínica Odontológica; Comunicação e 

Territorialidades; Doenças Infecciosas; Educação; Educação Física; Engenharia 

Ambiental; Engenharia e Desenvolvimento Sustentável; Engenharia Elétrica; 

Engenharia Mecânica; Ensino de Física; Ensino de Física em Rede; Filosofia em Rede; 

Física; Genética e Melhoramento (remoto); Gestão e Regulação de Recursos Hídricos 

em Rede Nacional — ProfÁgua; Gestão Pública; História; Informática; Linguística; 

Nutrição e Saúde; Oceanografia Ambiental; Produção Vegetal (remoto); Psicologia; e 

Saúde Coletiva. A reunião foi convocada para deliberação sobre os seguintes pontos 

em pauta. 1. Processo 23068.081936/2018-81 — Relatório Final do curso de 

especialização em Gestão Pública. O Processo foi relatado pelo Prof. José Geraldo Mill 

que emitiu parecer favorável à aprovação do relatório, que, posto em votação, foi 

aprovado por unanimidade. 2. Processo 23068.071617/2018-68 — Relatório Final do 

curso de Especialização em Epidemiologia. O Processo foi relatado pelo Prof. José 

Geraldo Mill que emitiu parecer favorável à aprovação do relatório, que, posto em 

votação, foi aprovado por unanimidade. 3. Processo 23068.048562/2018-92 — FLÁVIA 

ZIBRAL MALAQUIAS, interpondo recurso contra desligamento do Programa de Pós-

graduação em Oceanografia Ambiental. O processo foi relatado pela Profa. Maria Del 

Carmen Molina, que emitiu parecer favorável ao indeferimento do recurso da 

interessada, que, posto em votação, foi aprovado por unanimidade. O Pró-reitor de 

Pesquisa e Pós-graduação, Prof. Neyval Costa Reis Junior, prosseguiu dando os 

informes gerais: a) Apresentação dos três professores que compõem a nova Diretoria 

da PRPPG, a saber, Professor Valdemar Lacerda Junior (Diretor de Pós-graduação), 

Professor Fabio Luiz Partelli (Diretor do Departamento de Pesquisa) e Professora Maria 

José Pontes (Diretora do INIT). O Prof. Neyval informou que um dos principaiV, 
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objetivos do final do seu mandato frente à PRPPG é a sistematização, normatização e 

institucionalização de procedimentos realizados pela Pró-reitoria, para que fiquem 

registrados para os futuros interessados (Pró-reitor, diretores e coordenadores). O 

Prof. Valdemar, ao tomar a palavra, informou sobre os novos rumos dos trabalhos 

frente ao Departamento de Pós-graduação, destacando os esforços junto ao Núcleo de 

Tecnologia da Informação — NTI para integrar o Sistema Acadêmico da Pós-graduação 

ao SIE, e a sua intenção em visitar todos os Programas de Pós-graduação para ouvir os 

coordenadores durante a sua gestão. b) Considerações sobre o preenchimento do 

Coleta na Plataforma Sucupira: Prof. Neyval ressaltou a necessidade de preenchimento 

contínuo das informações na Plataforma Sucupira; relembrou que três cursos foram 

descredenciados na última avaliação quadrienal da CAPES e salientou a importância de 

fazer uma leitura completa e atenta do relatório antes do envio pelo coordenador. 

Destacou, ainda, os principais problemas em relação ao preenchimento do Sucupira, a 

saber, professores cadastrados sem o lançamento da carga horária na graduação, o 

não lançamento dos projetos Pibic, ausência de coerência entre os projetos de 

pesquisa, o número de docentes e as linhas de pesquisa do Programa. Orientou aos 

coordenadores a dedicarem bastante atenção ao efetuar o preenchimento do 

Sucupira, principalmente o quesito Proposta, considerando que haverá a Reunião de 

Meio-Termo da CAPES, onde poderão ter suas informações lidas pelos Coordenadores 

da Área. c) Novas regras de Avaliação: O Prof. Neyval apresentou o documento com a 

estrutura básica da nova ficha que foi aprovada pelo CTC-ES da CAPES, entretanto, 

orientou que não seria necessário, nesse momento, envidar esforços para a adequação 

do preenchimento dos dados no Sucupira, pois ainda há a necessidade de aguardar a 

disponibilização dos Documentos de Área, onde cada área irá definir como serão 

considerados os critérios de avaliação. Destacou a importância de dar uma maior 

atenção ao quesito Proposta do Programa, considerando que, nas últimas avaliações 

não tinha peso, e na nova configuração, irá valer um terço da nota da avaliação 

quadrienal (2017-2020). Informou que a CAPES sinalizou que haverá um treinamento 

para auxiliar os Programas de Pós-graduação a realizarem a auto avaliação, e que a 

Pró-reitoria irá disponibilizar um texto alinhando o planejamento da Pós-graduação 

com o Plano de Desenvolvimento Institucional — PDI/UFES. d) Programa de Melhoria 

da Pós-graduação (PROPOS) - Acompanhamento externo: Prof. Neyval informou que 

os Programas que não receberam a visita de um consultor externo para auxiliar na 

avaliação serão contemplados, ainda no primeiro semestre de 2019, e no segundo 

semestre iremos iniciar uma nova rodada com a solicitação de visitas dos atuais 

Coordenadores de Área da CAPES para recebermos orientações acerca das diretrizesU 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

CÂMARA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

do novo sistema de avaliação. Destacou que a servidora Talita Volponi ficará 

responsável por todos os trâmites de agendamento para realização das visitas e outras 

questões de apoio em relação à avaliação dos Programas de Pós-graduação. e) Agenda 

da PRPPG para 2019: o Prof. Neyval apresentou a agenda de atividade propostas pela 

PRPPG para o ano de 2019, destacou o apoio que será dado aos programas de pós-

graduação por meio de treinamentos organizados e realizados pelo novo diretor de 

Pós-graduação, Prof. Valdemar, a saber, curso sobre implementação de bolsas, 

Plataforma Sucupira e SAPPG. Além da visita que o diretor fará aos programas a partir 

do 2° semestre de 2019. O coordenador do PPG em Informática chamou a atenção 

para um problema enfrentado por alguns programas, que é a rotatividade dos 

secretários, e perguntou de que forma a Pró-reitoria poderia solucionar a questão. O 

Prof. Neyval informou que está buscando possíveis soluções e que a Pró-reitoria está 

aberta a sugestões. No momento, a PRPPG está envidando esforços para 

institucionalizar a manualização de procedimentos e estudando a possibilidade de 

gravar vídeos, como forma de registrar e facilitar o acesso aos novos secretários e 

coordenadores. A Profa. Maria Del Carmen destacou a necessidade dos secretários 

terem um melhor entendimento do que é a Pós-graduação, como funciona e a 

diferença da graduação. O Pró-reitor informou sobre as atividades de 

internacionalização que serão realizadas com o apoio da Secretaria de Relações 

Internacionais — SRI da UFES ao longo do ano de 2019. Os slides com toda a 

programação serão encaminhados aos e-mails dos programas. Nada mais havendo a 

tratar, Pró-Reitor agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião e eu, Talita 

Ferreira Moll Volponi, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo senhor 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação. Vitória, ES, em vinte e seis de fevereiro de 

dois mil dezenove. 

 

Prof. Neyval Costa eis ítiriiori 

/Pró-Reitor de Pe guisa e Pd-Graduação 

Talita 	reira Móll Volponi 

Secretá ia Executiva 
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