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PARECER Nº 5/2021/CONPEP
PROCESSO Nº 23117.070298/2020-65

INTERESSADO(S): CONSELHO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO, PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E
PÓS-GRADUAÇÃO

ASSUNTO: Relatório de Recredenciamento Quadriênio 2021-2024 (complementos)

  

  

Senhores/as Conselheiros/as 

 

Aprecia-se nesta ocasião o Relatório que complementa as informações constantes no Relatório Final de
Recredenciamento (quadriênio 2021-2024) aprovado na úl�ma reunião do CONPEP de 2020, do dia 02 de
dezembro.

Os processos de recredenciamento que o compõem, na sua quase totalidade, chegaram à CCP – por
diversas e bem jus�ficadas razões – fora do prazo hábil para que pudessem compor o Relatório Final
supramencionado, exceção feita ao caso do PPG em Física, cujo pedido de recredenciamento sofreu ali só
algum acréscimos por conta de falhas ocorridas na compilação dos dados no Relatório Final de 2020.

Obje�va-se com o presente Relatório dar o devido provimento à Resolução 1/2011 desse mesmo
Conselho, que prevê a realização, no término do quadriênio, do processo de recredenciamento docente
dos Programas de Pós-Graduação da UFU.

Dentre os pedidos apreciados pela CCP, há o deferimento de um único credenciamento docente devido
ao não atendimento dos pré-requisitos para credenciamento de docentes externos à UFU: a
apresentação da carta de anuência da Ins�tuição de Origem do docente. Como o professor atente aos
demais requisitos para o credenciamento no PPG, poderá solicitá-lo uma vez ob�da a anuência.

O processo de recredenciamento dos PPGs da UFU que se fecha neste úl�mo ato permi�u-nos, já desde
o primeiro relatório, uma boa autocrí�ca, reunindo elementos valiosos para o seu aperfeiçoamento
futuro. Gostaria, porém, de registrar neste parecer uma úl�ma opinião, muito influenciada pelos
desafios, mas também pelas boas experiências vividas na condução da CCP durante esse processo. Sinto-
me bem convencido de que o atual modelo ins�tucional de recredenciamento da UFU vale muito mais
pela introdução na ordem do dia dos colegiados de uma discussão vital para uma autoavaliação e
planejamento estratégico de qualidade da Pós-Graduação, do que pelo seu eventual aspecto de controle
e até de censura a ser exercidos pelo CONPEP em relação às decisões dos colegiados nessa matéria.
Sinto-me também convencido de que esse segundo possível significado do processo, o do controle,
provavelmente materializa o contexto e as mo�vações que lhe deram origem. A resolução que o
ins�tucionalizou na UFU é de 2011, está completando, portanto, 10 anos, um intervalo de tempo no
curso do qual a pós-graduação no Brasil e na própria UFU sofreu um enorme crescimento em números,
mas também em qualidade, profissionalizando-se. O que hoje para nós é eminentemente uma decisão
estratégica, resultado de uma autoavaliação, com impactos diretos na manutenção e/ou no crescimento
da qualidade do Programa, refiro-me – é claro – ao recredenciamento dos PPGs, há não muito tempo
esbarrava em valores equivocadamente corpora�vistas, tornando-se, por isso, muitas vezes, demasiado
desgastante para colegiados e coordenações tomá-la. Mesmo que entraves como esse con�nuem a atuar
no co�diano de alguns Programas, sempre muito pontualmente – é verdade –, o clima geral da pós-
graduação é hoje outro. Com o crescimento do número de PPGs e a estabilidade ou decréscimo dos
recursos des�nados ao fomento da pesquisa, a atmosfera atual é a de uma maior concorrência, que exige
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dos PPGs que atuem de modo profissional e em busca dos melhores índices avalia�vos. O processo de
recredenciamento ins�tucional, tal como pra�cado pela UFU, tem claramente o potencial de apoiar e
auxiliar os PPGs na consecução desses obje�vos e parece-me que a melhor estrada aberta nessa direção
é a sua integração defini�va aos processos de autoavaliação da Pós-graduação.

Diante do exposto, salvo melhor juízo deste conselho, sou de parecer favorável à aprovação do Relatório
que complementa as informações constantes no Relatório Final de Recredenciamento (quadriênio 2021-
2024) aprovado por este conselho.

À consideração superior.

 

Sertório de Amorim e Silva Neto
Coordenador do PPGFIL

Documento assinado eletronicamente por Sertorio de Amorim e Silva Neto, Conselheiro(a), em
17/03/2021, às 15:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2639222 e
o código CRC 4D0BD94F.
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