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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

CÂMARA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

ATA DA 3ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PÓS-GRADUAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE 
PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO REALIZADA NO ANO DE 2018. Aos treze dias de junho de dois 
mil e dezessete, reuniu-se ordinariamente no Auditório do Programa de Pós-Graduação em 
Física, a Câmara de Pós-Graduação, atendendo à convocação da presidência deste colegiado, 
Prof. Neyval da Costa Reis Júnior (Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação) e contando com 
a presença do Prof. José Geraldo Mill (Diretor de Pós-Graduação), estando também 
presentes os coordenadores/sub-coordenadores dos seguintes Programas de Pós-graduação 
da UFES: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Artes, Astrofísica (Cosmologia e 
Gravitação), Biologia Vegetal, Biotecnologia, Ciências Biológicas, Ciência e Tecnologia dos 
Alimentos, Biologia Animal, Ciências Contábeis, Ciências Fisiológicas, Ciências Sociais, 
Ciências Veterinárias, Clínica Odontológica, Doenças Infecciosas, Educação, Energia, 
Enfermagem, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia e Desenvolvimento 
Sustentável, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Ensino na Educação Básica e 
Formação de Professores, Física, Geografia, Gestão e Regulamentação de Recursos Hídricos 
em Rede Nacional, Gestão Pública, História, Informática, Letras, Linguística, Nutrição e 
Saúde, Política Social, Psicologia, Psicologia Institucional e Saúde Coletiva. Além destes, 
participaram, via Webconferência, os coordenadores/sub-coordenadores dos seguintes 
Programas de Pós-graduação: Ciências Florestais e e Biodiversidade Tropical. O Pró-Reitor de 
Pesquisa e Pós-Graduação deu início à reunião, verificando o quórum e apresentando a 
pauta do dia, qual seja: 1) Cotas raciais na pós-graduação, 2)Estágio de pós-graduandos, 
3)Estágio de docência. Em seguida foi dada a palavra ao Pró-reitor de Assuntos Estudantis e 
Cidadania- PROAECI, Prof. Gelson Silva Junquilho, que fez uma breve explanação sobre cotas 
raciais na pós-graduação. O Presidente falou da criação da Comissão de Cotas Raciais e os 
trabalhos por ela realizados. Após, passou-se a discutir sobre cotas raciais, já adotadas por 
alguns PPGs da UFES nos processos seletivos de 2016: Artes, Ciências Sociais, Comunicação e 
Territorialidade e Psicologia. Foi feita menção a parecer, proferido pela Procuradoria da 
UFES, atribuindo ao CEPE a competência para a criação de política de cotas. Em seguida foi 
dada a palavra ao Prof. Gelson Silva Junquilho, que falou da boa-fé dos PPGs ao estipularem 
cotas, e esclareceu que o parecer em tela (posterior à adoção das cotas) surgiu no bojo de 
um processo do PPG Economia, no qual era tratado assunto diverso. Assim, pediu que a 
Câmara se posicionasse pela manutenção das cotas já criadas nestes Programas. O 
Presidente deu a palavra aos coordenadores dos PPGs que aderiram as cotas. Em seguida, 
foi dada a oportunidade de manifestação aos demais coordenadores. Após, abriu-se votação 
sobre como proceder em relação aos Programas que já adotaram cotas raciais, ficando 
decidido, por unanimidade, enviar ao CEPE uma minuta de Resolução sobre cotas raciais, 
bem como um pedido de que, em caráter excepcional, fosse permitidos aos PPGs a 
manutenção das cotas já estabelecidas anteriormente, até que o mérito final do pedido seja 
analisado. Em seguida, o Prof. Gelson Silva Junquilho apresentou o Diretor de Políticas 
Afirmativas, Prof. Gustavo Forde, que fez uma abordagem sobre políticas afirmativas e seus 
aspectos legais. Após, o Presidente passou a palavra ao Diretor de Pós-graduação, que falou 
do novo campo criado na SAPPG destinado ao cadastro de raça/cor dos estudantes de pós-
graduação. O diretor falou dos percentuais raciais existentes e esclareceu a importância no 
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devido preenchimento do referido campo, uma vez que alguns PPGs (cerca de 30%) ainda 
não fizeram a inserção deste dado. Em seguida, o Presidente esclareceu a diferença entre 
cotas e reserva de vagas. Um dos membros da Câmara cogitou a possibilidade de se discutir 
bolsas e cotas em conjunto, o que foi sumariamente descartado, tendo em vista a 
diversidade de critérios que regem cada instituto. Após, passou-se para o segundo ponto da 
pauta: Estágio de pós-graduandos. O presidente abriu possibilidade de manifestação sobre o 
assunto. Baseado nos comentários proferidos, foi decidido que a PRPPG traçará as diretrizes 
gerais sobre o estágio de pós-graduandos.  Passou-se para o último ponto da pauta: Estágio 
de docência. O Presidente fez uma breve fala sobre as implicações legais do Estágio de 
Docência. Em seguida, foi discutida a proposta de Resolução que visa regulamentar o 
assunto. Porém, devido ao avançar da hora, a sessão foi suspensa, devendo ser pauta de 
uma nova reunião da Câmara. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião 
e eu, Kieza I. Chefer Pereira, secretária ad hoc, lavrei a presente ata que vai assinada por 
mim e pelo Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-graduação. Vitória, 13 de junho de 2018. 
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