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6.1.1 – Página da CPA no site oficial da UFSJ 

Fonte: CPA (2016) 
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6.1.2 – Divulgação da pesquisa de Autoavaliação Institucional 

 

6.1.2.1 – Matérias publicadas na homepage da UFSJ 

 

“Autoavaliação institucional de volta à pauta” 

 

A Comissão Própria de Avaliação da UFSJ (CPA) comunica que está aberto o período de 
autoavaliação 2015. A autoavaliação institucional e a avaliação externa, juntamente às 
avaliações dos cursos e dos estudantes (ENADE), compõem o tripé avaliativo definido pelo 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). Professores, técnicos-
administrativos, gestores, discentes e egressos da UFSJ já podem participar da pesquisa, 
disponível neste link. 

Para o coordenador-geral da CPA, professor Carlos Henrique de Souza Gerken, a tarefa de 
avaliar implica, necessariamente, em atribuição de valores, traduzidos em políticas que 
propiciam um amadurecimento permanente das práticas acadêmicas e o aperfeiçoamento 
dos procedimentos administrativos. “Um dos principais efeitos de uma cultura de 
autoavaliação institucional implantada com a participação de todos os atores é a ampliação 
da consciência sobre a sua missão e sobre as metas a serem alcançadas”, destaca Gerken. 

Não por outro motivo, os questionários de autoavaliação foram refeitos, com base nas 
sugestões recebidas na avaliação passada, de forma a permitir uma análise global e 
integrada das políticas de ensino, pesquisa e extensão, das políticas de gestão de pessoas, 
de atendimento aos discentes, os processos de comunicação interna e externa, a inserção 
regional, nacional e internacional, bem como a infraestrutura física e a sustentabilidade 
financeira de suas ações. 

A pesquisa se orienta pelas normas estabelecidas em 2014 pelo SINAES, que preveem a 
avaliação de dez dimensões, organizadas em cinco eixos, desdobrados em vários itens, a 
partir dos quais se constrói uma visão integrada da instituição. 

CPA 
Criada em 2004, a Comissão Própria de Avaliação da UFSJ (CPA) nasce como resposta à 
necessidade de implementar um processo contínuo de autoavaliação, com o objetivo de 
alcançar patamares cada vez maiores de qualidade das suas atividades de ensino, pesquisa 
e extensão e de suas políticas de gestão acadêmicas. A criação da CPA responde também 
às exigências das políticas de avaliação do ensino superior definidas pelo MEC e 
implementadas pelo INEP, que a consideram um dos principais instrumentos de gestão 
acadêmica e administrativa, de forma democrática, envolvendo a comunidade em um 
processo de construção contínua e permanente da qualidade institucional. 

 

Publicada em 26/11/2015 

Fonte: ASCOM 

http://www.ufsj.edu.br/noticias_ler.php?codigo_noticia=5443 
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“Autoavaliação institucional é tema de matéria da TV UFSJ” 

 

Como você enxerga a Universidade? Com o objetivo de acompanhar e compreender os 
desafios e avanços da instituição, a Comissão Própria de Autoavaliação da UFSJ (CPA) 
abre espaço para mais um ano de processo de autoavaliação. Para o presidente da CPA, 
professor Carlos Henrique Gerken, o grande desafio é contribuir para uma cultura de 
autoavaliação institucional, ou seja, que venha de dentro da instituição, numa dimensão 
emancipatória, ao contrário de um processo de um julgamento externo. 

Confira matéria da TV UFSJ sobre o tema. 

Clique aqui para participar da pesquisa. 

 

Publicada em 09/12/2015 

Fonte: ASCOM 

http://www.ufsj.edu.br/noticias_ler.php?codigo_noticia=5470 
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“Ano novo: é hora de reavaliação” 

 

Toda virada de ano é a mesma coisa: refletimos sobre os acontecimentos passados e nos 
programamos para o futuro. Na lista, erros, acertos e pontos de melhoria. Com a 
Universidade não poderia ser diferente. A Autoavaliação Institucional é um instrumento de 
análise da realidade da instituição com o objetivo de alcançar melhorias constantes nas 
áreas de ensino, pesquisa, extensão e políticas de gestão acadêmicas. 

Voltada para alunos, técnicos e servidores, a pesquisa compõe, junto com a avaliação 
externa e as avaliações dos cursos e dos estudantes (ENADE), o tripé avaliativo definido 
pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). Oferecida por meio de 
uma plataforma online, a Autoavaliação possibilita que o participante avalie a Universidade 
Federal de São del-Rei em cinco eixos diferentes: Planejamento e Avaliação Institucional, 
Desenvolvimento Institucional, Políticas Acadêmicas, Políticas de Gestão e Infraestrutura. 

Separar alguns minutos para participar do processo pode gerar grandes benefícios para a 
construção de uma Universidade ainda melhor. O novo formato da pesquisa veio junto com 
a reestruturação da Comissão Própria de Avaliação (CPA), nascida da importância de se ter 
uma cultura de avaliação institucional com o envolvimento de todos os atores do processo 
educacional. Para participar, acesse este link. 

CPA 

Criada em 2004, a Comissão Própria de Avaliação da UFSJ (CPA) nasce como resposta à 
necessidade de implementar um processo contínuo de autoavaliação, com o objetivo de 
alcançar patamares cada vez maiores de qualidade das suas atividades de ensino, pesquisa 
e extensão e de suas políticas de gestão acadêmicas. A criação da CPA responde também 
às exigências das políticas de avaliação do ensino superior definidas pelo MEC e 
implementadas pelo INEP, que a consideram um dos principais instrumentos de gestão 
acadêmica e administrativa, de forma democrática, envolvendo a comunidade em um 
processo de construção contínua e permanente da qualidade institucional.  

 

Publicada em 13/01/2016 

Fonte: ASCOM 

http://www.ufsj.edu.br/noticias_ler.php?codigo_noticia=5520 
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“Termina no próximo dia 15 o prazo para responder ao questionário da CPA” 

 

A Comissão Própria de Avaliação da UFSJ (CPA) comunica que no próximo dia 15 de 
fevereiro, segunda-feira, termina o período de autoavaliação referente à 2015, e convida 
toda a comunidade acadêmica para responder ao questionário de autoavaliação 
institucional.  

O resultado dessa pesquisa, juntamente com a avaliação externa e as avaliações dos 
cursos e dos estudantes pelo ENADE, compõem o tripé avaliativo definido pelo Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). Por isso a participação de 
professores, técnicos-administrativos, gestores, discentes e egressos da UFSJ é de extrema 
importância. A Autoavaliação Institucional é um instrumento de análise da realidade da 
instituição com o objetivo de alcançar melhorias constantes nas áreas de ensino, pesquisa, 
extensão e políticas de gestão acadêmicas. 

Para responder ao questionário é só clicar neste link. 

Separar alguns minutos para participar do processo pode gerar grandes benefícios para a 
construção de uma Universidade ainda melhor, afirma o presidente da Comissão, professor 
Carlos Henrique Gerken. O novo formato da pesquisa veio junto com a reestruturação da 
Comissão Própria de Avaliação (CPA), nascida da importância de se ter uma cultura de 
avaliação institucional com o envolvimento de todos os atores do processo educacional. 
Participe! 

 

Publicada em 04/02/2016 

Fonte: ASCOM 

http://www.ufsj.edu.br/noticias_ler.php?codigo_noticia=5553 
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6.1.2.2 – Matéria publicada na TV UFSJ 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=JVZL7RssygE - ASCOM (2015) 
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6.1.2.3 – Cartaz de divulgação da Campanha “Participar é o canal!” 

 

Fonte: Divulgação – CPA (2015) 
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6.1.3 – Cronograma Previsto de Atividades para 2015/2016 – CPA 2014/2016 

 

Fonte: Proposta para Autoavaliação Institucional – CPA (2015) 
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6.1.4 – Imagens dos Campi 

6.1.4.1 – Campus Alto Paraopeba 

01 - Entrada Principal 

Fonte: ASCOM (2015) 

 

 

02 – Vista aérea 

Fonte: ASCOM (2015) 
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6.1.4.2 – Campus Centro-Oeste Dona Lindu 

 

01 - Entrada Principal 

Fonte: ASCOM (2015) 

 

02 - Laboratórios 

Fonte: ASCOM (2015) 
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6.1.4.3 – Campus Santo Antônio 

 
 
 

01 - Entrada Principal 

Fonte: ASCOM (2015) 

 
 
 

02 – Vista parcial 

Fonte: ASCOM (2015) 
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6.1.4.4 – Campus Dom Bosco 

 
 
 

01 – Vista aérea 

Fonte: ASCOM (2015) 
 
 
 
 

02 – Departamento de Ciências Naturais 

Fonte: ASCOM (2015) 
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6.1.4.5 – Campus Tancredo Neves 

 

01 – Entrada principal 

Fonte: ASCOM (2015) 

 
 
 

02 – Vista aérea 

Fonte: ASCOM (2015) 
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6.1.4.6 – Campus Sete Lagoas 

 
 

01 – Vista aérea 

Fonte: ASCOM (2015) 

 
 
 

02 – Vista parcial 

Fonte: ASCOM (2015) 
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6.1.5 – Pesquisa de Satisfação 2015 – Restaurante Universitário Campus CTAN 



 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 

Divisão de Assistência e Ações Afirmativas  
Setor de Alimentação e Moradia 

 

 

Relatório sobre resultados da pesquisa de satisfação realizada no Restaurante 

Universitário do campus Tancredo Neves em dezembro de 2015 

 

 

 Para que uma alimentação adequada se concretize, sob a ótica do Direito Humano a uma 

Alimentação Adequada e da Segurança Alimentar e Nutricional, as dimensões de variedade, quantidade, 

qualidade, adequação e harmonia precisam estar associadas aos padrões culturais, regionais, 

antropológicos e sociais da alimentação das populações. 

Com o intuito de conhecer o público do Restaurante Universitário do campus Tancredo Neves e 

avaliar a prestação dos serviços, assim como a satisfação de seus usuários, além de pontos com 

necessidades de melhorias, em dezembro de 2015 foi realizada no restaurante uma pesquisa de 

satisfação. 

O objetivo principal da pesquisa de satisfação é conhecer o nível de satisfação do cliente e 

viabilizar na prática as mudanças que o mercado e a legislação recomendam. Conhecer e satisfazer as 

necessidades dos usuários é vital para o sucesso do restaurante. 

Foi entregue aos usuários, no momento de entrada no restaurante um questionário impresso. Os 

usuários o responderam e devolveram, o qual foi tabulado e analisado. 

Responderam ao questionário 115 (cento e quinze) usuários, sendo que destes, 108 (cento e oito) 

são estudantes da universidade, 1 (um) é servidor e 1 (um) visitante. Do total de entrevistados, 5 (cinco) 

não se identificaram, conforme ilustra a figura que segue.  
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O restaurante oferece duas refeições ao dia, sendo elas, almoço e jantar. Dos usuários avaliados 

82 (oitenta e dois) informaram que almoçam no restaurante e 29 (vinte e nove) almoçam e jantam.  
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Com relação ao hábito vegetariano, 9% (nove por cento) dos entrevistados com respostas válidas 

se intitularam vegetarianos.  

Os usuários foram questionados quanto à satisfação em quesitos como higienização do 

restaurante e utensílios, acessibilidade, sinalização e atendimento. 

Seguem os gráficos que ilustram o grau de satisfação dos usuários: 
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Apesar da satisfação de aproximadamente 72% (setenta e dois por cento) com relação à 

acessibilidade, como mostra a figura anterior, vale ressaltar que o RU – CTAN não possui acesso para 

portadores de necessidades especiais.  

O mesmo acontece com a sinalização, gráfico a seguir; não existe no campus placas indicando 

onde está localizado o restaurante universitário. O que por vezes, é um inconveniente para visitantes e 

alunos novos. 
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Vale destacar que 78,3% (setenta e oito inteiros e três décimos por cento) dos entrevistados tem 

algum grau de satisfação positiva quanto ao atendimento feito pelos funcionários do restaurante, conforme 

ilustrado abaixo. 
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Quando questionados sobre a satisfação em relação à agilidade na reposição dos alimentos no 

balcão de distribuição de refeições, 41,7% (quarenta e um inteiros e sete décimos por cento) apresentaram 

algum grau de satisfação positiva, entretanto 38,3% (trinta e oito inteiros e três décimos por cento) 

mostraram-se insatisfeitos ou muito insatisfeitos. Tal quadro mostra a necessidade de melhorias no fluxo e 

agilidade durante a distribuição das refeições, evitando que os alimentos acabem e os usuários fiquem 

aguardando a reposição. A situação está ilustrada a seguir. 
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A pontualidade no horário de atendimento mostrou-se satisfatória para 74,7% (setenta e quatro 

inteiros e sete décimos por cento) dos usuários entrevistados, conforme gráfico anterior. Interessante 

considerar que o cumprimento do horário de atendimento é essencial para os alunos e servidores.  

O porcionamento das preparações, diferente da pontualidade no atendimento, não foi satisfatório 

aos usuários. 49,6% (quarenta e nove inteiros e seis décimos por cento) estão insatisfeitos com a 

quantidade servida das preparações. O quantitativo das porções a serem servidas consta no Termo de 

Referência do restaurante. Deve-se atentar para que essas quantidades sejam oferecidas. 
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O gráfico acima ilustra a satisfação dos usuários entrevistados em relação ao cardápio como um 

todo. Os resultados demonstram a necessidade de melhorias no cardápio oferecido. 44,4% (quarenta e 

quatro inteiros e quatro décimos por cento) estão satisfeitos contra 32,1% (trinta e dois inteiros e um 

décimo por cento) insatisfeitos. 

Dentre as perguntas da pesquisa, encontram-se a satisfação quanto aos sabores das preparações 

oferecidas. Seguem os gráficos que ilustram as opiniões dos entrevistados.  
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Em uma análise geral, 67% (sessenta e sete por cento) dos entrevistados estão satisfeitos com o 

restaurante universitário, como ilustra o gráfico a seguir. 
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6.2.1.1 – Resolução CONSU Nº 004, de 10 de novembro de 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CONSU – UFSJ 

Parecer No 013/2004 
Aprovado em 10/11/2004 

 
 
 

RESOLUÇÃO No 004, de 10 de novembro de 2004. 
(MODIFICADA PELA RES. 009/CONSU/2006, 025/2009 e 041/2013) 

 
Cria a Comissão Própria de Avaliação e 
aprova suas normas de funcionamento. 

  
 

O PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI - UFSJ, no uso de suas atribuições estatutárias, 
e na forma do que dispõe o art. 24, incisos II, III e XII e o art. 55 do Estatuto da 
UFSJ, aprovado pela Portaria no 2.684 de 26/09/2003 e com base no Lei nº 10.861, 
de 14/04/2004, e da Portaria MEC nº 2.051, de 09/07/2004, e considerando o 
Parecer no 013 de 10/11/2004, desse mesmo Conselho,  
  
 
 

RESOLVE: 
 
 

Art. 1º Criar a Comissão Própria de Avaliação da Universidade Federal de 
São João del-Rei – CPA-UFSJ, responsável pela coordenação dos processos 
internos de avaliação da instituição, de sistematização e de prestação das 
informações solicitadas pelo INEP, e como parte integrante do Sistema Nacional de 
Avaliação do Ensino Superior - SINAES. 
 

Art. 2º A avaliação da UFSJ buscará fornecer uma visão global sob uma 
dupla perspectiva: 

 
a) o objeto de avaliação é o conjunto de dimensões, estruturas, relações, 

atividades, funções e finalidades da UFSJ, centrado em suas atividades 
de ensino, pesquisa e extensão, segundo os diferentes perfis e missões 
institucionais; 

b) os sujeitos da avaliação são os conjuntos de professores, estudantes, 
técnico-administrativos e membros da comunidade externa especialmente 
convidados ou designados. 

 
Parágrafo Único. Está compreendida, na avaliação da instituição, a gestão, a 

responsabilidade e compromissos sociais e a formação acadêmica e profissional 
com vistas a repensar sua missão para o futuro. 

 
Art. 3º Compete à CPA-UFSJ: 
 
I. conduzir os processos de auto-avaliação da UFSJ; 
II. preparar o projeto de auto-avaliação institucional a ser encaminhado à 

Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior – CONAES, submetendo-o 
à aprovação do Conselho Universitário; 
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III. determinar procedimentos de avaliação interna de cursos, áreas e da 
instituição, em consonância com as determinações da CONAES; 

IV. sistematizar, analisar e interpretar as informações do curso, da área ou da 
instituição, compondo assim uma visão diagnóstica dos processos pedagógicos, 
científicos e sociais da instituição e identificando possíveis causas de problemas, 
bem como possibilidades e potencialidades; 

V. subdelegar competências no âmbito de cursos e áreas, para comissões 
setoriais, determinando prazos para o cumprimento dos objetivos estabelecidos e 
especificando a forma de composição, o prazo de mandato e a dinâmica de 
funcionamento; 

VI. dar ampla divulgação de sua composição e de todas as suas atividades; 
VII. propor à Reitoria ações que melhorem a qualidade das atividades 

acadêmicas, a serem encaminhadas às instâncias competentes; 
VIII. receber a Comissão Externa de Avaliação e prestar as informações 

solicitadas pela CONAES e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira – INEP; 

IX. convocar professores e técnico-administrativos, na forma da lei, e 
convidar alunos e membros da comunidade externa, para prestar informações, 
fornecer documentos e detalhar dados enviados; 

X. propor alterações nas competências da CPA-UFSJ ao Conselho 
Universitário; 

XI. elaborar e modificar seu regimento interno, conforme a legislação vigente, 
submetendo-o ao Conselho Universitário para aprovação; 

XII. enviar o relatório final de avaliação para os Conselhos competentes, para 
apreciação, e ao CONSU, para homologação. 

 
Parágrafo Único. O caráter diagnóstico e formativo da auto-avaliação deve 

permitir a re-análise das prioridades estabelecidas no projeto institucional e o 
engajamento da comunidade acadêmica na construção de novas alternativas e 
práticas. 

 
Art. 4º Para desempenhar suas atribuições, membros da CPA-UFSJ serão 

orientados pela CONAES e pelo INEP, obedecendo-se à convocação destes 
órgãos. 

 
Parágrafo Único. Os membros treinados pelo CONAES e INEP deverão 

multiplicar seus conhecimentos a todos os servidores da UFSJ envolvidos 
diretamente no processo de avaliação. 

 
Art. 5º A CPA-UFSJ será composta por representantes dos segmentos de 

professores, alunos, técnico-administrativos e da sociedade civil, sem que qualquer 
destes segmentos tenha maioria absoluta: 

 
I. quatro docentes e um suplente; 
II. três técnicos administrativos e um suplente; 
II – quatro técnicos administrativos em educação e um suplente; (Redação 

dada pela Res. 041/2013) 
III. dois alunos e um suplente; 
IV. um representante da comunidade externa e um suplente. 
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§ 1o Estarão impedidos de participarem da CPA-UFSJ os ocupantes de cargo 
de confiança. (Revogado pela Res. 009/2006) 

 
§ 2o Os membros da CPA-UFSJ serão indicados pelo Reitor e aprovados pelo 

CONSU. 
 
§ 3o A CPA-UFSJ será presidida por um docente eleito pelos membros da 

Comissão.  
 
§ 3º A CPA/UFSJ será presidida por um docente dentre seus membros, 

indicado pelo Reitor e aprovado pelo CONSU, para um mandato de 02 (dois) anos, 
permitida a recondução. (Redação dada pela Res. 009/2009 e revogado pela Res. 
025/2009 ) 

 
§ 3º Além dos membros especificados no caput do artigo 5º, a CPA-UFSJ 

terá como presidente o Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento. (Redação 
dada pela Res. 025/2009)  

  
§ 3º O Reitor indicará o Presidente da CPA/UFSJ, dentre os servidores 

membros da Comissão. (Redação dada pela Res. 041/2013) 
 
Art. 6º A CPA-UFSJ atuará com autonomia em relação a conselhos e demais 

órgãos colegiados existentes. 
 
Art. 7º O Regimento Interno definirá a dinâmica de funcionamento da CPA-

UFSJ. 
 
Art. 8o A duração do mandato dos membros da CPA-UFSJ é de 2 (dois) anos, 

permitida uma recondução. 
 
Parágrafo Único. Poderá o Reitor estender o mandato dos membros da CPA-

UFSJ, em caso de garantir o funcionamento da comissão ininterruptamente. 
 
Art. 9o A CPA-UFSJ deverá observar os prazos legais para encaminhar o 

projeto de auto-avaliação institucional. 
 
Art. 10. Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições 

em contrário. 
 
 
 

São João del-Rei, 10 de novembro de 2004. 
 
 
 

Prof. HELVÉCIO LUIZ REIS 
Presidente do Conselho Universitário 
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Publicada nos quadros da UFSJ em 12/11/2004 



Relatório de Autoavaliação Institucional 2015 – UFSJ 

Comissão Própria de Avaliação – CPA UFSJ 2014/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1.2 – Resolução CONSU Nº 006, de 24 de janeiro de 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESOLUÇÃO No 006, de 24 de janeiro de 2005.
(Modificada pelas Resoluções 009/2006 e 041/2013)

 
Aprova Regimento Interno da Comissão 
Própria de Avaliação da Universidade 
Federal de São João del-Rei - CPA/UFSJ. 

  O PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI - UFSJ, no uso de suas 
atribuições estatutárias, e na forma do que dispõe o art. 24, incisos II, III VI e XII e o 
art. 55 do Estatuto da UFSJ, aprovado pela Portaria/MEC no 2.684 de 25/09/2003 – 
DOU de 26/09/2003 e com base na Lei nº 10.861, de 14/04/2004, e da Portaria 
MEC nº 2.051, de 09/07/2004, a Resolução CONSU nº 004, de 10/11/2004 e 
considerando o Parecer nº 006 de 24 de janeiro de 2005, deste mesmo Conselho, 
 
 

RESOLVE: 
 
 

 Art. 1o Aprovar o Regimento Interno da Comissão Própria de Avaliação da 
Universidade Federal de São João del-Rei – CPA/UFSJ. 
 
 Art. 2o Esta resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições 
em contrário e, em especial, a Portaria no 002, de 03 de janeiro de 2005. 
 
 

São João del-Rei, 24 de janeiro de 2005. 

Prof. WLAMIR JOSÉ DA SILVA 
Presidente do Conselho Universitário, em exercício

 
Publicada nos quadros da UFSJ em 25/01/2005 
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REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – CPA/UFSJ 

  
TÍTULO  I  

DO REGIMENTO E DO ÓRGÃO  
   
 Art. 1º Este Regimento Interno disciplina as normas relativas ao 
funcionamento da Comissão Própria de Avaliação da Universidade Federal de São João 
del-Rei – CPA/UFSJ e à execução dos seus serviços de coordenação da avaliação 
institucional, conforme estabelecido pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior – SINAES e segundo as diretrizes emanadas pelo Conselho Nacional de 
Avaliação da Educação Superior – CONAES e de acordo com a Resolução CONSU nº 
004, de 10 de novembro de 2004, que criou a Comissão Própria de Avaliação e aprovou 
suas normas de funcionamento. 
  

Parágrafo Único. Os membros da CPA/UFSJ, com mandato de dois anos 
com direito a uma recondução, serão indicados pelo Reitor e aprovados pelo CONSU, 
conforme resolução específica do Conselho Universitário da UFSJ. 
 
 Art. 2º São atribuições da CPA/UFSJ: 

I -  conduzir os processos de auto-avaliação da UFSJ;
II - preparar o projeto de auto-avaliação institucional a ser encaminhado 

à Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior – 
CONAES, submetendo-o à aprovação do Conselho Universitário;

III - determinar procedimentos de avaliação interna de cursos, áreas e 
da instituição, em consonância com as determinações da CONAES;

IV -  sistematizar, analisar e interpretar as informações do curso, da área 
ou da instituição, compondo assim uma visão diagnóstica dos 
processos pedagógicos, científicos e sociais da instituição e 
identificando possíveis causas de problemas, bem como 
possibilidades e potencialidades;

V - subdelegar competências no âmbito de cursos e áreas, para 
comissões setoriais, determinando prazos para o cumprimento dos 
objetivos estabelecidos e especificando a forma de composição, o 
prazo de mandato e a dinâmica de funcionamento; 

VI -  dar ampla divulgação de sua composição e de todas as suas 
atividades; 

VII -  propor à Reitoria ações que melhorem a qualidade das atividades 
acadêmicas, a serem encaminhadas às instâncias competentes;

VIII - receber a Comissão Externa de Avaliação e prestar as informações 
solicitadas pela CONAES e pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP;

IX -  convocar professores e técnico-administrativos, na forma da lei, e 
convidar alunos e membros da comunidade externa para prestar 
informações, fornecer documentos e detalhar dados enviados;

X - propor alterações nas competências da CPA/UFSJ ao Conselho 
Universitário;
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XI -  enviar o relatório final de avaliação para os Conselhos competentes, 
para apreciação, e ao CONSU, para homologação.

 
Parágrafo Único. O caráter diagnóstico e formativo da auto-avaliação deve 

permitir a re-análise das prioridades estabelecidas no projeto institucional e o 
engajamento da comunidade acadêmica na construção de novas alternativas e práticas. 
 
 Art. 3º A estrutura de órgãos da CPA/UFSJ compreende: 

I -  Plenário 
II - Presidência 
III - Comissões de Trabalho 
IV -  Secretaria 

TÍTULO II 
DO PLENÁRIO

  
 Art. 4º Constitui o Plenário da CPA/UFSJ a reunião de seus membros 
efetivos ou seus respectivos suplentes. 
  
 Art. 5º Compete ao Plenário:  

I. eleger o Presidente e o Vice-Presidente da CPA/UFSJ; (Revogado 
pela Res. 041/2013)

II. deliberar sobre as matérias submetidas a exame, na órbita de sua 
competência legal, mediante Propostas e Recomendações; 

III. aprovar a criação das Comissões Setoriais, observando-se o disposto 
no inciso V do art. 2º deste Regimento Interno;

IV. aprovar a criação das Comissões de Trabalho, nos termos deste 
Regimento Interno; 

V. elaborar o projeto de avaliação institucional;  
VI. elaborar e propor alteração do Regimento Interno, submetendo-o à 

aprovação do Conselho Universitário; 
VII. elaborar e propor alteração do Plano de Trabalho da CPA/UFSJ; 
VIII. deliberar sobre outros assuntos relativos à avaliação institucional, no 

âmbito de sua competência. 
  
 Art. 6º O Plenário constitui a instância máxima de deliberação da 
CPA/UFSJ.
  

TÍTULO  III 
DA PRESIDÊNCIA 

  
 Art. 7º A Presidência é exercida por um Presidente e um Vice-Presidente.
 
 Art. 7º A Presidência é exercida por um Presidente, para um mandato de 
dois anos, permitida uma recondução. (Redação dada pela Res. 041/2013)
  
 Art. 8º Compete ao Presidente: 

I -  representar a CPA/UFSJ perante as instâncias acadêmicas e 
administrativas da Universidade e perante os órgãos e instâncias do 

CONSU – UFSJ
Parecer no 006/2005

Aprovado em 24/01/2005 



 3 

governo federal que regulam e executam o Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior – SINAES;  

II - promover o regular funcionamento da CPA/UFSJ, de acordo com a 
legislação pertinente e o Plano de Trabalho da CPA/UFSJ;  

III - convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias, com 
apresentação das respectivas pautas; 

IV -  presidir as reuniões, disciplinar os trabalhos e resolver as questões 
de ordem suscitadas; 

V - distribuir os requerimentos e documentos que demandem análise da 
CPA/UFSJ, designando o relator ou comissão relatora;  

VI -  requisitar aos órgãos da UFSJ às informações e documentações 
pertinentes à execução do Plano de Trabalho da CPA/UFSJ, 
podendo subdelegar tal atribuição no caso de requisição de 
informação e documentação de temas específicos de 
responsabilidade das Comissões Setoriais e de Trabalho; 

VII -  encaminhar, com exclusividade de função, as requisições da 
CPA/UFSJ para os órgãos da UFSJ, quanto a pessoal, materiais, 
equipamentos e instalações necessárias para a realização do Plano 
de Trabalho da CPA/UFSJ;

VIII - decidir ad referendum em caso de matéria urgente, submetendo sua 
decisão ao Plenário na primeira reunião seguinte.  

  
 Art. 9º Compete ao Vice-Presidente substituir o Presidente em suas faltas,  
impedimentos ou vacâncias. (Revogado pela Res. 041/2013) 
 

Parágrafo Único. O Vice-Presidente pode receber outras atribuições, desde 
que delegadas pelo Presidente. (Revogado pela Res. 041/2013)
  
 Art. 10. O Presidente, eleito pelo Plenário, é um dos membros da 
CPA/UFSJ dentre os representantes do corpo docente.  
 

§ 1º  A votação para a escolha do Presidente é aberta.  
 

§ 2º  Será considerado eleito o candidato, entre os representantes do 
corpo docente, que obtiver a maioria dos votos dos presentes. 

 
§ 3º Ocorrendo empate, é declarado Presidente o representante mais 

antigo no magistério da UFSJ. 
 

             Art. 10. O Vice-Presidente será um docente escolhido entre seus 
membros, mediante indicação pelo Reitor e aprovação pelo CONSU, para um mandato de 
02 (dois) anos, permitida a recondução. (Redação dada pela Res. 009/2006) (Revogado 
pela Res. 041/2013)
 
 Art. 11. O Vice-Presidente é eleito na mesma reunião em que se elege o 
Presidente, resguardado o previsto no Art. 10. (Revogado pela Res. 009/2006)
 
 Art. 12. Os mandatos do Presidente e do Vice-Presidente são de um (1) 
ano, permitida a recondução enquanto representantes na CPA/UFSJ. (Revogado pela 
Res. 009/2006)
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TÍTULO  IV 
DAS COMISSÕES SETORIAIS E DE TRABALHO

  
  
 Art. 13. As Comissões Setoriais serão indicadas pelo Presidente da CPA-
UFSJ, aprovadas pelo Plenário e nomeadas por ato do Reitor da UFSJ, em consonância 
com inciso V do art. 2º  deste Regimento Interno.
 

Parágrafo Único. As reuniões e deliberações das Comissões Setoriais 
obedecerão ao disposto no Título VI deste Regimento Interno.
  

Art. 14. As Comissões de Trabalho terão caráter transitório, serão formadas 
por membros da própria CPA-UFSJ, conforme definição do Plenário, que deliberará sobre 
sua constituição, composição, prazo de duração e objeto.
 

Art. 15. Compete aos membros das Comissões Setoriais e de Trabalho:
 

I -  eleger o coordenador das Comissões e o secretário ad hoc; 
II - deliberar sobre as matérias submetidas a exame, na órbita de sua 

competência, mediante propostas e recomendações;
III - elaborar seu plano de trabalho, obedecendo os prazos estabelecidos 

no Plano de Trabalho da CPA-UFSJ e os prazos determinados pelo 
Plenário no ato de sua criação.  

 
Parágrafo Único.  O Plano de Trabalho das Comissões Setoriais e de 

Trabalho obedecerá ao disposto no art. 28, deste Regimento Interno, será publicado pelo 
Presidente da CPA-UFSJ em resolução aprovada pelo Plenário da CPA-UFSJ.
  

TÍTULO  V 
DA SECRETARIA

  
 Art. 16. A Secretaria é órgão de apoio administrativo da CPA/UFSJ.  
  

Art. 17. A Secretaria será exercida por um servidor designado pela Reitoria 
da UFSJ e, na falta deste, por um representante dos técnicos administrativos que 
compuserem a CPA-UFSJ, na condição de secretário ad hoc.
  
 Art. 18. São atribuições do Secretário:

I. redigir as atas das reuniões e dos demais eventos coletivos 
realizados pela CPA/UFSJ; 

II. dar assistência e assessoramento direto à Presidência da CPA/UFSJ;  
III. manter-se atualizado sobre a legislação, resoluções e 

correspondência da CPA/UFSJ, realizando o controle do 
arquivamento da documentação; 

IV. organizar os relatórios da CPA/UFSJ; 
V. acompanhar a agenda de reuniões e eventos da CPA/UFSJ; 
VI. executar outras tarefas pertinentes à função de secretaria.  

  
TÍTULO  VI 

DAS REUNIÕES E DELIBERAÇÕES
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 Art. 19. As reuniões da CPA/UFSJ terão preferência em relação a outras 
atividades desenvolvidas por docentes, técnicos administrativos e discentes que delas 
participem como membros representantes. 
 
 Parágrafo Único. A preferência a que se refere o caput deste artigo não se 
aplica às reuniões dos Conselhos Superiores e ao horário de aulas.
 
 Art. 20. A CPA/UFSJ reúne-se em Plenário, ordinariamente, uma vez a 
cada mês ou, extraordinariamente, quando convocada. 
 

§ 1º  É fixado pelo Plenário o calendário para as reuniões ordinárias, 
constando do Plano de Trabalho da CPA/UFSJ;  

 
§ 2º  O prazo mínimo para convocação das reuniões extraordinárias de 

Plenário é de quarenta e oito horas (48) horas de antecedência.  
  
 Art. 21. Nas reuniões plenárias é exigido quorum de maioria de seus 
membros.
  
 Art. 22. As deliberações são tomadas por maioria de votos dos presentes.  
 
 Art. 23. Pode o Plenário, em função do assunto em pauta, decidir pelo 
caráter secreto da reunião. 
  
 Art. 24. A cada reunião é lavrada ata que, depois de aprovada, é assinada 
por todos os presentes à reunião. 
  

Art. 25. Perde o mandato na CPA-UFSJ o membro que deixar de 
comparecer no período de um ano a 3 (três) reuniões ordinárias. 
 

Parágrafo Único. Não se consideram inclusas no disposto pelo caput deste 
artigo as ausências decorrentes de férias, viagem a serviço e licenças previstas na 
legislação. 

 
TÍTULO  VII

DO PLANO DE TRABALHO
   
 Art. 26. O Plano de Trabalho da CPA/UFSJ é aprovado e modificado em 
Plenário e serve como documento público para acompanhamento das ações da 
CPA/UFSJ, de acordo com as diretrizes do CONAES para as etapas de preparação, 
desenvolvimento e consolidação da coordenação de avaliação institucional da UFSJ. 
  
 Art. 27. O Presidente da CPA/UFSJ publica resolução contendo o Plano de 
Trabalho da CPA/UFSJ em sua versão inicial e nas subseqüentes versões modificadas e 
aprovadas em Plenário.  
  
 Art. 28. A resolução contendo o Plano de Trabalho da CPA/UFSJ deve 
conter em suas informações:
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I. A data de versão do Plano de Trabalho; 
II. A seqüência de atividades, com prazo previsto de início e término 

para cada atividade; 
III. A dependência entre as atividades antecedentes e decorrentes para 

cada atividade;
IV. A responsabilidade pela execução da atividade;
V. As partes interessadas a cada atividade, podendo ser internas e/ou 

externas à UFSJ. 
 

TÍTULO  VIII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

  
Art. 29. Os casos omissos ou a divergência de entendimento, decorrentes 

da aplicação deste Regimento Interno, são dirimidos pelo Plenário da CPA/UFSJ em 
primeira instância, cabendo recurso ao CONSU.

 
Art. 30. Este regimento entra em vigor na data de sua aprovação, revogadas 

as disposições em contrário. 
 
 
 

São João del-Rei, 24 de janeiro de 2005.
 
 

Prof. WLAMIR JOSÉ DA SILVA 
Presidente do Conselho Universitário, em exercício 
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6.2.1.8 – Portaria Nº 953, de 12 de Dezembro de 2014 
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6.2.1.11 – Portaria Nº 571, de 13 de outubro de 2015 
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6.2.1.12 – Portaria Nº 061, de 2 de fevereiro de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PORTARIA Nº 061, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2016 
 
 

 

O REITOR EM EXERCÍCIO, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL-REI  UFSJ, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, e 
considerando a Resolução nº 004, de 10 de novembro de 2004, do Conselho 
Universitário, 

 
 

 
   

RESOLVE: 

 
 
 
Art. 1º Nomear a servidora MOEMA GUIMARÃES SANTOS para 

compor a Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Universidade Federal de São 
João del-Rei, pelo período de 02.02.2016 a 26.05.2016. 

 

  Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
 

 
 
 
 
 

PROF. SÉRGIO AUGUSTO ARAÚJO DA GAMA CERQUEIRA  
Reitor em exercício 
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Comissão Própria de Avaliação – CPA UFSJ 2014/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1.9 – Atas de Reuniões Ordinárias e Extraordinárias de 2011 a dezembro de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMÓRIA DA REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DA PRIMEIRA REUNIÃO DE
TRABALHOS DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO  NOMEADA PELA PORTARIA

nº 1.081/2011

Em 19 de dezembro de 2011, reuniu-se na sala 3.67, do Campus Santo Antônio a

Presidente da Comissão e Pró-Reitora de Planejamento Sra. Neyla Lourdes Bello e os

membros: Professores Antônio Sérgio Braga Lovatto, Leonardo Cristian Rocha e Luis

Fernando Soares; Técnicos Administrativos: Bruno do Nascimento Campos, Jaqueline

Menezes Farias Tarôco e Marcos Vinícius dos Santos. Não compareceu o representante da

Comunidade Externa Sr. Luiz Gonzaga Cardoso. Devido a uma falha de comunicação, não

foram convidados os suplentes Professora Cidália Gabriela Santos Marinho, a Técnica -

Administrativa Josilene Maria Fagundes Santiag o Cançado Braga e a representante da

Comunidade Externa Marilena Zanzone Coelho Monteiro. Ficou acertado a realização de

uma reunião no final de janeiro com estes membros de forma a passar todo o conteúdo

debatido nesta reunião. Ficou também acordado que o s membros suplementes participaram

ativamente da atividade da comissão e serão  convidados para as próximas reuniões. A

presidente iniciou a reunião esclarecendo o atraso em convocá -los, pois até a presente data

não ocorreu a indicação dos discentes, pelo D CE, para compor a comissão. Também

esclareceu a ausência da Professora Cássia Regina Santos Nunes, que fora convidada para

exercer outro trabalho o que a impediu de continuar fazendo parte da CPA. Também

esclareceu que os membros atuais foram escolhidos p ara compor a comissão considerando

as representações de cada um dos campi fora de sede, além do que determina a Lei do

SINAES. Comunicou que com as experiências passadas ficou difícil para a CPA atuar sem

ter um membro da Gestão fazendo parte dos trabalhos  e também o porquê de ter sido

escolhido a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento. Informou que quando esteve

no INEP o diretor alega que não seria ideal o presidente da CPA ter vínculo com a gestão .

Esclareceu aos membros que estaria atuando à fre nte dos trabalhos como coordenadora do

processo e que atuaria de forma imparcial.  Esclareceu as dificuldades encontradas pela

Comissão passada em reunir -se e sobre os fatos ocorridos que travaram o andamento dos

trabalhos da comissão. Enfatizou que a Comis são terá até 30/03 para postar RO relatório de

auto-avaliação no sistema no e-MEC e formalizar um plano de providências. Fez a

apresentação dos SINAES, como funciona sua avaliação, regulação e os mecanismos de



avaliação de gestão e explicou sobre os mecan ismos de avaliação e reconhecimento de

cursos. Dentro da apresentação dos slaids constava considerações sobre o Plano de

Atividades e Plano de Gestão, Relatório de Atividades, PDI, PPI, PPC e PPG. Salientou

sobre a necessidade de motivar a comunidade acadê mica para a importância da avaliação

buscando uma efetiva participação dos envolvidos direto,  respondendo os questionários que

serão utilizados no processo de auto -avaliação, principalmente os coordenadores de cursos

e professores. Enfatizou a necessidade em dar visibilidade aos SINAES, isto porque a

comunidade deverá saber que tal procedimento será realizado sem expor suas posições

pessoais e políticas, que o trabalho da CPA é apenas de avaliar e oferecer feedback aos

problemas e propor soluções para saná -los. Deixou claro que não é uma comissão a serviço

da gestão e sim um trabalho a serviço da comunidade acadêmica e externa e este trabalho

está vinculado ao processo de avaliação Institucional pelo MEC. Houve alguns

questionamentos por parte dos membros e em seguida foi colocado para todos as

dimensões a serem avaliadas na Instituição. A presidente sugeriu que todos leiam no site no

INEP a legislação para ver se há alguma alteração na Lei. Foi sugerido que uma semana de

avaliação para cada segmento. Também ficou definido não vincular a avaliação ao

preenchimento do INTELECTO. Os professores Leonardo e Luis Fernando sugeriram enviar

memorandos, e-mails e áudio para a comunidade no sentido de motivá -los a participar no

processo de auto- avaliação. Não esquecendo do sigilo das informações, focar os objetivos,

mensuração dos resultados e feedback à comunidade. Marcos Vinicius sugeriu colocar os

documentos na página da CPA com áudio. A presidente sugeriu a ele fazer uma avaliação

do site e implementar sua sugestão . Foi solicitado também a criação de uma lista de e-mails

da CPA.  A presidente sugeriu dividir o trabalho de forma que cada membro escolhesse uma

dimensão para ficar sob sua responsabilidade de acordo com sua formação, trabalho e

afinidade. Enfatizou que cada um lesse as resoluções, a Proposta de Auto Avaliação feita

anteriormente e após o estudo desse sua sugestão para a próxima avaliação. Ficou definida

reunião para o dia 06 de fevereiro de 2012, às 14:00. Ficou assim definida a divisão das

tarefas: Professor Leonardo - Dimensão 9; Professor Luis Fernando - Dimensão 7; Professor

Antônio Sergio - Dimensão 2; Neyla - Dimensão 1 e 10; Jackeline Dimensão – 5; Marcos

Vinicius – Dimensão 3 e 8; Bruno – Dimensão 6 e 8 e O representante da Comunidade

deverá ficar com as Dimensão 3 e 4. Nada mais havendo a declarar eu, Maria Alda da Silva,

lavrei a presente memória de reunião que se aprovada será assinada por todos os

presentes.

São João del-Rei, 19 de dezembro de 2011.



Neyla Lourdes Bello ________________________________________

Antônio Sérgio Braga Lovatto                  ________________________________________

Leonardo Cristian Rocha                         ________________________________________

Luis Fernando Soares                      ________________________________________

Bruno do Nascimento Campos                ________________________________________

Jaqueline Menezes Farias Tarôco           ________________________________________

Marcos Vinícius dos Santos                    ________________________________________



MEMÓRIA DA REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DA SEGUNDA REUNIÃO DE
TRABALHOS DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO  NOMEADA PELA PORTARIA

nº 1.081/2011

Em 07 de fevereiro de 2012, reuniu-se na sala 3.67, do Campus Santo Antônio a

Presidente da Comissão e Pró-Reitora de Planejamento Sra. Neyla Lourdes Bello e os

membros suplentes da CPA: Professora Cidália Gabriela Santos Marinho , a representante

dos Técnicos-Administrativos Joselene Maria Fagundes Santiago Cançado Braga, os

representantes da Comunidade Externa a Sr a. Marilena Zanzoni Coelho Monteiro e Sr. Luiz

Gonzaga Cardoso. A presidente da CPA iniciou os trabalhos esclarecendo aos suplentes da

necessidade e importância de sua participação para o desenvolvimento dos trabalhos a ser

realizado. Comunicou que o conteúdo a ser passado nesta reunião será o mesmo da

reunião passada e, portanto será uma reunião de esclarecimentos e distribuição de

atividades conforme ocorrido anteriormente. Fez esclarecimentos das avaliações realizadas

no ano passado, onde houve um desint eresse por parte de alguns segmentos em responder

aos questionários. Assim como na primeira reunião falou sobre o PPI e PDI, escl areceu

sobre os sete objetivos estratégicos. Comunicou aos membros da comunidade externa  a

respeito dos trabalhos realizados pe la PROEX que visa o atendimento à comunidade

externa, como exemplo o Programa “Longe de Casa” que atende ao PNAES, que abrange

atendimentos médicos, odontológicos, laboratorial, psicológico e ainda o vale alimentação.

Fez esclarecimentos quanto ao método a valiativo do questionário de avaliação institucional,

com seu questionamento e peso de cada nota. Comunicou que para o IGC as notas são de

0 a 5 e somente as notas abaixo de três são ruins.  Comunicou que, com as experiências

passadas ficou difícil para a CPA atuar sem ter um membro da Gestão fazendo parte dos

trabalhos e também o porquê de ter sido escolhido a Pró -Reitoria de Planejamento e

Desenvolvimento. E também que o INEP não aprova o Pró -Reitor ser o Presidente e por

esta razão ela atuará mais como uma Coordenadora de Trabalhos. Esclareceu as

dificuldades encontradas pela Comissão passada em reunir -se e sobre os fatos ocorridos

que travaram o andamento dos trabalhos da comissão. Enfatizou que a Comissão terá até

30/03 para postar resultados no E-MEC e formalizar um plano de providências.  Fez a

apresentação dos SINAES, sobre o funcionamento da avaliação, regulação e os

mecanismos desta avaliação de gestão e explicou sobre os mecanismos de avaliação e



reconhecimento de cursos. Dentro da apresentação dos slaids havia considerações sobre o

Plano de Atividades e Plano de Gestão, Relatório de Atividades, PDI, PPI, PPC e PPG.

Salientou sobre a necessidade de motivar a comunidade acadêmica em participar

respondendo os questionários, principalmente os coordenad ores de cursos e professores.

Enfatizou a necessidade em dar visibilidade aos SINAES, isto porque a comunidade deverá

saber que tal procedimento será realizado sem expor suas posições pessoais e políticas,

que o trabalho da CPA é apenas de avaliar e oferec er feedback aos problemas e propor

soluções para saná-los. Deixou claro que não é uma comissão a serviço da gestão e sim um

trabalho a serviço da comunidade acadêmica e externa e este trabalho está vinculado ao

processo de avaliação Institucional pelo MEC. Colocou a todos as dimensões a serem

avaliadas na Instituição. Foi sugerido que uma semana de avaliação para cada segmento.

Comunicou que na reunião anterior ficou definido não vincular a avaliação ao preenchimento

do RADOC. Comunicou que a próxima reunião da CPA será no dia 01/03/2012, às 14 horas.

Conforme ocorrido anteriormente, sugeriu aos presentes que cada um auxilie os outros

membros que ficaram com dimensões maiores e mais difíceis de trabalhar. Assim, A

professora Marilena Zanzoni e o Sr. Luis Car dos ficaram com as atividades da Dimensão 3 e

4, que trata da avaliação feita pela comunidade externa. A professora Cidália ficou com a

dimensão 2, para trabalhar juntamente com o professor Antônio Sérgio. E a Sra. Joselene

ficou com a dimensão 5, juntamente com a Sra. Jaqueline. Nada mais havendo a declarar

eu, Maria Alda da Silva, lavrei a presente memória de reunião que se aprovada será

assinada por todos os presentes.

São João del-Rei, 19 de dezembro de 2011.

Neyla Lourdes Bello ________________________________________

Cidália Gabriela S. Marinho                    _________________________________________

Marilena Zanzoni Coelho Monteiro            ________________________________________

Joselene Maria Fagundes S. C. Braga ________________________________________

Luis Gonzaga Cardoso                      ________________________________________



MEMÓRIA DA REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DA TERCEIRA REUNIÃO DE
TRABALHOS DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO  NOMEADA PELA PORTARIA

nº 1.081/2011

Em 1 de março de 2012, às 14:00h, reuniu-se na sala 3.67, do Campus Santo

Antônio a Presidente da Comissão e Pr ó-Reitora de Planejamento Sra. Neyla Lourdes Bello

e os membros: Professores Cidália Gabriela Santos Marinho , Luis Fernando Soares;

Técnicos Administrativos: Jaqueline Menezes Farias Tarôco , Marcos Vinícius dos Santos e

Joselene Maria Fagundes Santiago Can çado Braga. Não compareceu o representante da

Comunidade Externa Sr. Luiz Gonzaga Cardoso. A presidente iniciou a reunião justificando

o atraso dos professores Antônio Sergio e Leonardo. A presidente deu iniciou os trabalhos

solicitando aos presentes que iniciassem expondo seu parecer sobre o questionário. O

Professor Luis Fernando Soares esclareceu que os pontos do questionário onde realizou

correções, justificando as alterações realizadas . Em seguida a Professora Cidália fez a

leitura dos pontos da Dimensão 2 que deverão ser retirados ou modificados no questionário.

As servidoras Jackeline e Joselene comentaram que o questionário para os Técnicos -

Adminsitrativos está muito bom, contemplando todos os pontos que são referência e

portanto não precisa ser alterado, necessita apenas da inclusão da Lei 8.666.  A presidente

Neyla comunicou que realizará a aplicação do questionário de sustentabilidade financeira

sob sua responsabilidade, além de acrescentar na apresentação a forma de aplicação a ser

realizada pela CPA.  O membro Marcos Vinicius esclareceu que não há como modificar o

layout da página da CPA e que necessita de um servidor conhecedor de um programa

específico para este fim. Também esclareceu que os questionários para Técnicos e

docentes não se encontram digitalizados para pesquisa eletrônica. Após discutirem uma

estratégia para aplicação dos questionários a  presidente solicitou à colabora Alda que

entrasse em contato com o professor Leonardo e com os membros da Comunidade Externa

para verificar o andamento dos trabalhos. Ficou agendado o dia 07/03 para que a Jackeline

fizesse a revisão ortográfica do questionário e no dia 09/03 entregar ao reitor para que ele

dê uma olhada. Ficou decidido que os professores Luis Fernando e Cidália realizariam a

aplicação do questionário numa amostra de docentes em seus camp i. Joselene também

ficou responsável pela aplicação no Campus Alto Paraopeba para uma amostra de técnicos.



Também ficou decidido enviar os questionários para os coordenad ores de curso, sociedade

e PROEX no dia 12/03/2012.

Nada mais havendo a declarar eu, Maria Alda da Silva, lavrei a presente memória de

reunião que se aprovada será assinada por todos os presentes.

São João del-Rei, 01 de março de 2012.

Neyla Lourdes Bello ________________________________________

Cidâlia Gabriela Santos Marinho             ________________________________________

Luis Fernando Soares                             ________________________________________

Joselene M. F. S. Cançado Braga           ________________________________________

Jaqueline Menezes Farias Tarôco           ________________________________________

Marcos Vinícius dos Santos                     ________________________________________



MEMÓRIA DA REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DA QUARTA REUNIÃO DE
TRABALHOS DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO  NOMEADA PELA PORTARIA

nº 1.081/2011

Em 24 de abril de 2012, às 14:00h, reuniu-se na sala 3.67, do Campus Santo Antônio a

Presidente da Comissão e Pró-Reitora de Planejamento Sra. Neyla Lourdes Bello e os

membros: Professores Luis Fernando Soares  e Ana Claudia Silva de Souza ; Técnicos

Administrativos: Jaqueline Menezes Farias Tarôco , Marcos Vinícius dos Santos e Joselene

Maria Fagundes Santiago Cançado Braga. Não compareceu o representante da

Comunidade Externa Sr. Luiz Gonzaga Cardoso. A presidente iniciou a reunião justificando

as ausências dos professores Antônio Sergio, Cidália e Leonardo. A presidente deu iniciou

os trabalhos apresentando a Profa. Ana Claudia Silva de Souza, como novo membro

docente da CPA, substituindo a Profa. Cássia. Como principal ponto da pauta da reunião,

apresentou diversas considerações de forma a demonstrar que  não teríamos sucesso na

aplicação dos questionários de forma ma nual, conforme acordado na reunião anterior .

Informou também que contatou a Consultoria Junior do Curso de Ciências da Computação

para a elaboração de um sistema informatizado, criando os questionários eletrônicos, bem

como a mensuração dos resultados. Há viabilidade na proposta e também interesse por

parte da Consultoria Junior. Porém, informa que a proposta ainda depende de autorização

da reitoria, uma vez que haverá dispêndio. Desta forma foi decido entre os presentes que a

proposta da reunião anterior, na aplicação dos questionários de forma manual estaria

suspensa. Foi informado que este processo de informatização levaria algum tempo e que

somente no segundo semestre é que seria possível realizar as ações previstas no processo

de auto-avaliação. Outro ponto comentado é que pelo fato da instituição estar em plena

campanha para sucessão da reitoria, seria prudente executar as ações previstas na

proposta de auto-avaliação após as eleições. Os presentes concordaram com a proposição

da presidente, ficando a próxima reunião condicionada às datas do processo de

informatização.

Nada mais havendo a declarar eu, Maria Alda da Silva, lavrei a presente memória de

reunião que se aprovada será assinada por todos os presentes.

São João del-Rei, 24 de abril de 2012.



Neyla Lourdes Bello ________________________________________

Luis Fernando Soares                             ________________________________________

Ana Claudia Silva de Souza                   ___________________________ ______________

Joselene M. F. S. Cançado Braga           ________________________________________

Jaqueline Menezes Farias Tarôco           ________________________________________

Marcos Vinícius dos Santos                     ____________________________ ____________



MEMÓRIA DA REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DE

TRABALHOS DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA, COM 

MANDATO PRORROGADO PELA PORTARIA Nº 1.056/2013

 Em 05 de Fevereiro de 2014 às 15 horas e 30 minutos, reuniu-se na sala 3.69, do 

Campus Santo Antônio o Presidente da Comissão e Pró-Reitor de Planejamento e 

Desenvolvimento,  Sr.  Cláudio  Sérgio  Teixeira  de  Souza  e  os  membros 

Professores:  Antônio  Sérgio  Braga  Lovato  e  Luis  Fernando  Soares;  Técnicos 

Administrativos: Jaqueline Menezes Farias Tarôco e Bruno Nascimento Campos, 

 e  como  convidado  o  Professor  Carlos  Henrique  de  Souza  Gerken.  Não 

compareceram  os  representantes  da  Comunidade  Externa  Sr.  Luiz  Gonzaga 

Cardoso e a Profª. Marilena Zanzoni Coelho Monteiro e o Técnico Administrativo 

Marcos  Vinícius  dos  Santos.  Com  vistas  à  aplicação  do  questionário  para  a 

avaliação institucional, o presidente iniciou a reunião justificando as ausências da 

Profª. Cidália Gabriela Santos Marinho e Leonardo Cristian Rocha e da técnica 

administrativa Joselene Maria Fagundes Santiago Cançado Braga Em seguida o 

presidente expôs as dificuldade pelo que passou a ex-presidente para aplicação 

dos  questionários  em  função  das  greves  do  ano  de  2012  e  como  foram  as 

reuniões realizadas com as comissões de avaliação que passaram pela UFSJ no 

ano de 2013. Neste caso, mereceu destaque os assuntos mais abordados pelas 

comissões  externas:  questões  relacionadas  à  acessibilidade,  o  retorno  da 

avaliação para os cursos (coordenadorias) e para a comunidade, as modificações 

implementadas através do resultadas da avaliação e questões relacionadas aos 

seminários.  O  Presidente  colocou  também  a  necessidade  de  adequação  do 

questionário à realidade institucional uma vez que o PDI estava passando por uma 

atualização apontando para esta realidade, inclusive com diminuição de prazo, 

tamanho foram as alterações e o crescimento institucional. A proposta para o novo 

questionário foi elaborada pelos técnico administrativo Bruno Nascimento Campos. 

Em seguida, o T.A. Bruno apresentou a nova proposta de questionário que foi lida 

e discutida pelos presentes. O grupo entendeu ser necessário adaptar as questões 

relacionadas  à  Dimensão  10:  Sustentabilidade  Financeira.  Desta  forma,  a 

assembléia achou a substituição do questionário pertinente. Pois o questionário 

apresentado estava contemplando as dimensões do SINAES com objetividade e 



critérios legais. Após, ficou acordado que o Presidente enviaria por e-mail o novo 

questionário para os membros da Comissão que fariam os trabalhos de revisão e 

sugestões  para  a  próxima  reunião.  O  convidado  Prof.  Henrique  colocou  a 

necessidade de se manter contato com o Ntinf para a substituição do questionário 

na  página  da  Universidade,  atrelando  à  inscrição  periódica  dos  discentes,  à 

entrega do diário pelos docentes e à uma amostragem de técnicos administrativos. 

O  Professor  colocou  também  a  sugestão  para  a  Comissão  de  se  utilizar  a 

ferramenta Googledocs para a elaboração dos gráficos necessários ao relatório 

final  da avaliação.  O Presidente  ficou  de manter  contato  com o Ntinf  para  as 

devidas providências. Não havendo mais assuntos a serem tratados nesta reunião, 

o Presidente declarou encerrada a reunião às 17 horas e 05 minutos, da qual eu, 

Cláudio Sérgio Teixeira de Souza, Presidente desta Comissão, lavrei a presente 

ata,  que  após  ser  lida  e  aprovada será  assinada  por  mim  e  pelos  membros 

presentes.

São João del-Rei, 05 de Fevereiro de 2014.

Cláudio Sérgio Teixeira de Souza (Presidente) __________________________

Bruno Nascimento Campos _________________________________________

Jaqueline Menezes Farias Tarôco ____________________________________

Prof. Antônio Sérgio Braga Lovato ____________________________________

Prof. Luis Fernando Soares _________________________________________

 

 



MEMÓRIA DA REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DE

TRABALHOS DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA, NOMEADA PELA

PORTARIA UFSJ Nº 367, de 27 de maio de 2014

Em 24 de junho de 2014 às 10 horas e 55 minutos, reuniram-se na sala 3.36, do Campus

Santo Antônio, o Presidente da Comissão,  Prof.  Carlos Henrique de Souza Gerken  e  os

membros  Professores:  Kety  Valéria  Simões  Franciskati  (suplente),  Leonardo  Chaves

Dutra  da  Rocha,  Luiz  Fernando  Soares  e   Patrícia  Lopes  Rosado;   Técnicos

Administrativos:  Bernardo Cintra Teodoro, Bruno Nascimento Campos,  Conceição Assis

de  Souza  Santos,  Davi  Pereira  Carrano  e  Maria  Mônica  Reis  Mondaini  (suplente),  o

representante  da  comunidade  externa:  Sálvio  Humberto  Penna (suplente), e   como

convidada a Reitora da UFSJ,  Professora Valéria Heloísa Kemp.  Não compareceu a

representante da comunidade externa Renata Maria dos Santos Neves, cuja ausência se

justifica pelo gozo de licença médica. Iniciada a sessão, o Presidente da CPA passou à

leitura do artigo 3º da Lei nº 10.861, de 11 de abril de 2004, que institui o SINAES. Dada a

palavra à Profa. Valéria, a convidada ressaltou a importância de tal comissão para as

políticas da UFSJ,  fornecendo parâmetros fundamentais  ao desenvolvimento da casa.

Ressaltou,  ainda,  a  necessidade  da  atuação  constante  da  CPA tendo  em  vista  o

crescimento da Universidade. A professora chamou de histórica a instalação desta CPA

2014  que será  capaz  de  subsidiar  os  trabalhos relativos  à  concecussão  do PDI.  Foi

mencionada  a  ausência  de  indicação  de  membros  discentes,  dada  a  importância  da

participação dos mesmos. A Profa. Justificou o início dos trabalhos sem os discentes para

que não houvessem maiores atrasos na CPA. Para fiinalizar, a Reitora se manifestou à

disposição da CPA para consultas a documentos institucionais e manutenção de um canal

aberto para o pleno desenvolvimento dos trabalhos da Comissão. O presidente da CPA,

retomando  a  palavra,  passou  a  uma  breve  análise  do  Instrumento  de  Avaliação

Institucional Externa no MEC. O professor Leonardo sugeriu um trabalho de divisão dos

temas  entre  os  membros  da  CPA,  formando  pequenos  grupos  de  pré-avaliação  da

situação da UFSJ.  Os demais  membros docentes  sugeriram outras  possibilidades de

trabalho  da  CPA.  Os  membros  discutiram  a  respeito  do  relatório  de  auto-avaliação

institucional de 2013 e os instrumentos de avaliação. Os membros trocaram experiências

em avaliações anteriores e expuseram as atuais necessidades da instituição no que diz



respeito à melhoria do instrumento. O presidente retomou a palavra e sugeriu a divisão de

tarefas entre os membros para a próxima reunião,  ressaltando a necessidade de ser

estudado  o  relatório  do  ano  de  2013.  Foi  reforçada  a  questão  da  sensibilização  da

comunidade acadêmica, bem como a necessidade de estudar a melhora no instrumento

avaliativo. Foi acordada a data de 8 de julho, às 9h30, na sala de reuniões da Reitoria,

para a realização da próxima reunião da CPA.  Não havendo mais  assuntos a serem

tratados nesta reunião, o Presidente declarou encerrada a reunião às 12h17, da qual eu,

Maria  Mônica  Reis  Mondaini,  designada  como  secretária  desta  Comissão,  lavrei  a

presente ata, que após ser lida e aprovada  será assinada por mim  e  pelos membros

presentes.

São João del-Rei, 24 de junho de 2014.

Prof. Carlos Henrique de Souza Gerken (Presidente)_______________________________

Kety Valéria Simões Franciskati (suplente)_______________________________________

Leonardo Chaves Dutra da Rocha_____________________________________________

Luiz Fernando Soares_______________________________________________________

Patrícia Lopes Rosado______________________________________________________

Bernardo Cintra Teodoro_____________________________________________________

Bruno Nascimento Campos___________________________________________________

Conceição Assis de Souza Santos_____________________________________________

Davi Pereira Carrano________________________________________________________

Maria Mônica Reis Mondaini (suplente)_________________________________________

Renata Maria dos Santos Neves (Ausência justificada)

Sálvio Humberto Penna (suplente)_____________________________________________



MEMÓRIA DA II REUNIÃO ORDINÁRIA DE ACOMPANHAMENTO DE
TRABALHOS DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA, NOMEADA PELA

PORTARIA UFSJ Nº 367, de 27 de maio de 2014

Em 8 de julho de 2014 às 9 horas e 30 minutos, reuniram-se na sala 2.02, do Campus

Santo Antônio, o Presidente da Comissão,  Prof.  Carlos Henrique de Souza Gerken  e  os

membros  Professores: Leonardo  Chaves  Dutra  da  Rocha,  Luis  Fernando  Soares e

Patrícia  Lopes  Rosado;  Técnicos  Administrativos:  Bernardo  Cintra  Teodoro, Bruno

Nascimento Campos,  Conceição Assis de Souza Santos, Davi Pereira Carrano e Maria

Mônica  Reis  Mondaini  (suplente),  como   convidados  o  Pró-Reitor  de  Ensino  de

Graduação,  prof.  Marcelo  Pereira  de  Andrade  e  o  Pesquisador  Institucional  Márcio

Eugênio Silva Moreira.  Não compareceram os representantes da comunidade externa

Renata  Maria  dos Santos  Neves e  Sálvio  Humberto Penna (suplente)  e  os  membros

docentes Kety Valéria Simões Franciskati (suplente). Iniciada a sessão, o Presidente da

CPA passou à explanação de experiências de outras IFES no que diz respeito a auto

availação institucional. Os membros deram início às discussões a respeito do relatório

2013, baseados na leitura deste. Foi levantada a necessidade de estudo do PDI anterior

ao vigente para que seja feito um estudo comparativo para levantamento de informações

para a construção de um relato institucional. Aberta à palavra ao Prof. Marcelo Andrade, o

mesmo destacou a falta de cultura de avaliação na instituição e como há a necessidade

de se fazer uma CPA que seja efetiva, fazendo uso do instrumento e não sendo só uma

comissão para cumprir a legislação. Franqueada a palavra ao Pesquisador Institucional,

Márcio  Eugênio,  o  mesmo  esclareceu  que  o  processo  de  recredenciamento  foi

protocolado em abril de 2014. A avaliação, a partir dos novos instrumentos de avaliação,

está centrada na CPA, sendo os órgãos externos somente supervisores.  Desde 2012

existe um instrumento novo para avaliação de cursos e desde janeiro de 2014 existe um

novo instrumento de avaliação institucional externa. O prof. Leonardo, com apoio da Profª.

Patrícia, sugeriu a divisão de tarefas em grupos por dimensões, analisar o instrumento e

posteriormente  reanalisar  os  dados  do  relatório  de  autoavaliação  de  2013,  visando

levantar problemas e apontar soluções para serem encaminhadas à direção da UFSJ.

Márcio Eugênio esclareceu que a UFSJ nunca passou por recredenciamento, já que o

processo  que a  UFSJ passou entre  2006 e  2009  não foi  validado.  Foram discutidas

possíveis estratégias de sensibilização a partir do dia 11 de agosto nas coordenadorias de



curso. Bernardo responsável por levantar alguns problemas para serem colocados em

apresentação,  Bruno  ficou  responsável  por  escrever  textos  resumindo  as  funções  e

objetivos da CPA e o Presidente ficou responsável por elaborar apresentação para ser

apresentado às coordenadorias de curso.  Ficou definido que em 9 de setembro para

apresentação  da  análise  do  relatório  de  autoavaliação  de  2013  e  apresentação  de

propostas de novo instrumento de autoavaliação para 2014, tendo sido os membros da

comissão  divididos  em  5  grupos,  conforme  os  eixos  colocados  no  instrumento  de

avaliação institucional externo. Foi acordada a data de 9 de setembro, às 9h30, na sala de

reuniões da Reitoria, para a realização da próxima reunião da CPA.  Não havendo mais

assuntos a serem tratados nesta reunião, o Presidente declarou encerrada a reunião às

11h43,  da  qual  eu,  Maria  Mônica  Reis  Mondaini,  designada  como  secretária  desta

Comissão, lavrei a presente ata, que após ser lida e aprovada  será assinada por mim  e

pelos membros presentes.

São João del-Rei, 8 de julho de 2014.

Prof. Carlos Henrique de Souza Gerken (Presidente)_______________________________

Kety Valéria Simões Franciskati (ausente)

Leonardo Chaves Dutra da Rocha_____________________________________________

Luiz Fernando Soares_______________________________________________________

Patrícia Lopes Rosado______________________________________________________

Bernardo Cintra Teodoro_____________________________________________________

Bruno Nascimento Campos___________________________________________________

Conceição Assis de Souza Santos_____________________________________________

Davi Pereira Carrano________________________________________________________

Maria Mônica Reis Mondaini (suplente)_________________________________________

Renata Maria dos Santos Neves (ausente)

Sálvio Humberto Penna (ausente)



MEMÓRIA DA III REUNIÃO ORDINÁRIA DE ACOMPANHAMENTO DE
TRABALHOS DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA, NOMEADA PELA

PORTARIA UFSJ Nº 367, de 27 de maio de 2014

Em 9 de setembro de 2014 às 9 horas e 30 minutos, reuniram-se na sala 2.36, do prédio

da Reitoria no Campus Santo Antônio, o Presidente da Comissão,  Prof.  Carlos Henrique

de Souza Gerken  e  os  membros Professores: Luis Fernando Soares, Patrícia Lopes

Rosado e Kety Valéria Simões Franciskati (suplente);  Técnicos Administrativos: Bernardo

Cintra Teodoro, Bruno Nascimento Campos,  Davi Pereira Carrano e Maria Mônica Reis

Mondaini  (suplente).  Não compareceram  Conceição Assis de Souza Santos,  Leonardo

Chaves Dutra da Rocha e  os representantes da comunidade externa Renata Maria dos

Santos Neves e Sálvio Humberto Penna (suplente). Iniciada a sessão, o presidente da

CPA recebeu as propostas de questionário e abriu a palavra aos membros da comissão

para discussão. Foi levantada a possível duplicidade de itens nos questionários, pelo que

foi  sugerido  pela  Profa.  Patrícia  a  elaboração  dos  questionários  por  interessados

(discentes,  docentes  e  técnicos),  considerando  cada  um  dos  eixos.  Foi  proposta  a

redução de questões para que o questionário proposto não seja tão extenso e que seja

evitada  a  defasagem  de  informações.  A Profa.  Patrícia  sugeriu  uma  metodologia  de

trabalho para a comissão. Propôs, ainda, a elaboração de informativos sobre a CPA para

orientação dos participantes da avaliação. O presidente da CPA ressaltou a importância

de  transformar  a  comissão  como  protagonista  nos  processos  de  avaliação.  A Profa.

Patrícia  lembrou  da  importância  da  participação  dos  egressos,  sugerindo  fazer  um

apanhado desde de 2006. Com relação ao Eixo 4, o membro representante dos técnicos

Bernardo passou à apresentação da proposta de questionário. O presidente da comissão

ressaltou  a  importância  de  uma avaliação de âmbito  geral.  O membro técnico  Bruno

Campos sugeriu a aplicação de um questionário mais amplo, por adesão voluntária, até o

final de 2014, enquanto a CPA trabalha em questionários mais específicos capazes de

gerar informações mais sólidas para os futuros processos de avaliação institucional. O

membro técnico Davi  sugeriu o estabelecimento de um padrão de preenchimento das

propostas  de  questionário  para  facilitar  a  visualização  e  o  trabalho  da  comissão.  O

membro docente Luis Fernando sugeriu que seja disponibilizado o questionário atual para

verificação da possibilidade de aproveitamento de questõe e o acréscimo de novas, para

que  na  próxima  reunião  da  comissão  seja  possível  apresentar  a  nova  proposta  de



questionário.  O membro técnico Davi  sugeriu  que não se aproveitasse o questionário

anterior  para  que  pudesse  ser  feito  um novo  considerando  os  segmentos  (docentes,

técnicos e discentes) e os eixos da avaliação. O presidente sugeriu que os membros

verifiquem se as propostas para os eixos 4 e 5 estão de acordo para que se passe para

os  demais  eixos.  Encerrados  os  debates  a  respeito  das  possíveis  respostas,  ficou

estabelecida a data de 25 de setembro de 2014, às 9 horas e 30 minutos, na sala de

reuniões da Reitoria.  Não havendo mais assuntos a serem tratados nesta  reunião,  o

Presidente  declarou  encerrada  a  reunião  às  10h49,  da  qual  eu,  Maria  Mônica  Reis

Mondaini, designada como secretária desta Comissão, lavrei a presente ata, que após ser

lida e aprovada  será assinada por mim  e  pelos membros presentes.

São João del-Rei, 9 de setembro de 2014.

Prof. Carlos Henrique de Souza Gerken (Presidente)_______________________________

Kety Valéria Simões Franciskati_______________________________________________

Leonardo Chaves Dutra da Rocha (ausente)

Luiz Fernando Soares_______________________________________________________

Patrícia Lopes Rosado______________________________________________________

Bernardo Cintra Teodoro_____________________________________________________

Bruno Nascimento Campos___________________________________________________

Conceição Assis de Souza Santos (ausente)

Davi Pereira Carrano________________________________________________________

Maria Mônica Reis Mondaini (suplente)_________________________________________

Renata Maria dos Santos Neves (ausente)

Sálvio Humberto Penna (ausente)



MEMÓRIA DA IV REUNIÃO ORDINÁRIA DE ACOMPANHAMENTO DE
TRABALHOS DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA, NOMEADA PELA

PORTARIA UFSJ Nº 367, de 27 de maio de 2014

Em 30 de setembro de 2014 às 9 horas e 30 minutos,  reuniram-se na sala 2.36, do

Campus Santo Antônio, o Presidente da Comissão,  Prof.  Carlos Henrique de Souza

Gerken  e  os  membros Professores: Leonardo Chaves Dutra da Rocha, Luis Fernando

Soares e   Patrícia Lopes Rosado;  Técnicos Administrativos:  Bernardo Cintra Teodoro,

Conceição Assis de Souza Santos, Davi Pereira Carrano e Maria Mônica Reis Mondaini

(suplente).  Não compareceram os representantes da comunidade externa Renata Maria

dos Santos  Neves e Sálvio  Humberto  Penna (suplente),  o  técnico  Bruno Nascimento

Campos e a docente Kety Valéria Simões Franciskati  (suplente).  Iniciada a sessão, o

Presidente da CPA apresentou uma proposta de Autoavaliação da UFSJ para 2014. A

técnica Conceição Assis lembrou que a CPA-UFSJ recebeu conceito 3 na última avaliação

do curso Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. Os membros deram início

às discussões a respeito da proposta apresentada, o Prof. Henrique sugeriu a diminuição

do número de questões, o que foi unanimamente apoiado. Foi levantada a necessidade

de dividir entre os grandes segmentos de ensino, pesquisa e extensão, além de pós-

graduação  e  outras  dimensões.  Os  membros  concordaram  em  reduzir  o  número  de

questões, devedo apresentar a nova proposta de questionário até sexta-feira, dia 3 de

outubro, para o e-mail da comissão para que na terça-feira, dia 7 de outubro, a CPA faça

a reunião de fechamento deste questionário. A divisão das questões deverá ser feita por

segmento  (discente,  docente  e  técnico),  considerando  todos  os  eixos.  Também  foi

aprovado o cartaz de divulgação da autoavaliação 2014.  Não havendo mais assuntos a

serem tratados nesta reunião, o Presidente declarou encerrada a reunião às 11h02, da

qual eu, Maria Mônica Reis Mondaini, designada como secretária desta Comissão, lavrei

a presente ata, que após ser lida e aprovada  será assinada por mim  e  pelos membros

presentes.

São João del-Rei, 30 de setembro de 2014.

Prof. Carlos Henrique de Souza Gerken (Presidente)_______________________________

Kety Valéria Simões Franciskati (ausente)



Leonardo Chaves Dutra da Rocha_____________________________________________

Luiz Fernando Soares_______________________________________________________

Patrícia Lopes Rosado______________________________________________________

Bernardo Cintra Teodoro_____________________________________________________

Bruno Nascimento Campos (ausente)

Conceição Assis de Souza Santos_____________________________________________

Davi Pereira Carrano________________________________________________________

Maria Mônica Reis Mondaini (suplente)_________________________________________

Renata Maria dos Santos Neves (ausente)

Sálvio Humberto Penna (ausente)



MEMÓRIA DA V REUNIÃO ORDINÁRIA DE ACOMPANHAMENTO DE 
TRABALHOS DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA, NOMEADA 
PELA PORTARIA UFSJ Nº 367, de 27 de maio de 2014. 
 
Aos 28 dias do mês de Outubro de 2014 às 9 horas e 30 minutos, reuniram-se na sala 
3.69 do Campus Santo Antônio, o Presidente Prof. Carlos Henrique de Souza Gerken, 
as Docentes Profa. Kety Valéria Simões Franciscatti e Profa. Patrícia Lopes Rosado; 
os Técnicos Administrativos Bernardo Cintra Teodoro, Davi Pereira Carrano e 
Conceição de Assis de Souza Santos, todos membros da Comissão Própria de 
Avaliação (CPA), além do convidado Márcio Eugênio Silva Moreira. Não 
compareceram os Docentes Prof. Leonardo Chaves Dutra Rocha, Prof. Luiz Fernando 
Soares; os Técnicos Administrativos Maria Mônica Reis Mondaini (suplente); 
Membros Externos Sra. Renata Maria dos Santos Neves e Sr. Sálvio Humberto Penna 
(suplente).  Abrindo a reunião o Presidente anunciou a saída, em razão de motivos 
pessoais, do servidor Bruno. Para ocupar o seu lugar, foi convidado o Técnico 
Administrativo Márcio Eugênio Silva Moreira. Passando à pauta, o Presidente 
apontou para as ações prioritárias, além de outros aspectos relacionados ao 
funcionamento e organização da CPA; ressaltou a importância da autonomia desta 
CPA, entendendo haver necessidade de não atrelamento à Reitoria da Universidade 
Federal de São João del Rei – UFSJ. Foi apresentada proposta para a realização de 
seminário, com data, programação e cronograma a serem definidos, oportunidade em 
que será possível estabelecer prioridades de resolução de fragilidades, com vistas 
para o fortalecimento e consolidação do trabalho desta CPA. Como sugestões, o 
Presidente apontou possíveis convites para a Profa. Bernardete Angelina Gatti, além 
de profissionais do INEP. Com a intenção de justificar tais presenças, foi sugerido 
também pelo Presidente, que fossem reunidas todas as CPA's circunvizinhas. 
Fornecendo detalhamentos sobre a possível realização do seminário, foram sugeridas 
atividades que contribuíssem para o bom funcionamento da CPA desta instituição, 
dentre as quais pode-se destacar: mesas redondas para tratar dos aspectos teóricos da 
avaliação, o convite para outras instituições com históricos de sucesso em edições 
anteriores de Avaliações Institucionais, tais como: a Universidade Federal de Viçosa 
(UFV), a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), a Universidade Federal de 
Lavras (UFLA), a Universidade Presidente Antônio Carlos (UNIPAC), Universidade 
Federal de Juiz de Fora (UFJF), além do Instituto Federal Sudeste de Minas (IF 
Sudeste). O Presidente ressaltou que há muito o que se observar das instituições 
privadas, em razão de suas boas avaliações. Lembrou ainda sobre aspecto político no 
qual a Comissão Própria de Avaliação é e está envolvido, ao que sugeriu que para 
médio e longo prazo podem ser pensadas formas de articulação de um Grupo de 
Pesquisa com recursos do CNPq, onde fossem possíveis discussões teóricas acerca do 
papel da  avaliação para as Instituições de Ensino Superior. Foi citado o necessário 
cuidado com os prazos de devolução dos dados colhidos pelos questionários, à 
comunidade acadêmica, o que segundo o próprio Presidente, tem sido uma falha a ser 
corrigida. Voltando à possibilidade de realização do Seminário, foi sugerido que o 
mesmo aconteça até o final de novembro. Foram apresentados modelos de cartazes de 
divulgação da Avaliação, para os quais foram sugeridas alterações nas informações, 



acréscimo de informações operacionais, além da inserção de algum tipo de assinatura 
da CPA. Outra questão tratada foi a importância da criação de site exclusivo da CPA, 
onde fossem possíveis a interação e o diálogo, o recebimento de opiniões, críticas e 
dúvidas de toda a comunidade acadêmica, privilegiando o acesso às falas desta. Davi 
Pereira Carrano sugeriu o uso do Facebook não como ferramenta de discussão, mas, 
de divulgação da importância avaliação para a instituição. O Presidente lembrou 
sobre a restrição ao uso de tal site, justificando se tratar de um veículo genérico e 
pouco favorável ao bom e sério desempenho desta CPA. Quanto aos cartazes, foi 
decidido que deverá ser providenciado orçamento de 100 (cem) unidades para cada 
um dos 6 (seis) Campus da UFSJ. Sobre a disponibilização de informações e boletins 
da avaliação institucional, foi colocada a possibilidade do uso da Assessoria de 
Comunicação Social da Universidade Federal de São João del Rei – ASCOM, além 
da TV-UFSJ, para veiculação de informações. Como forma de garantir a legitimidade 
e confiabilidade desta CPA, Profa. Kety Valéria Simões Franciscatti apontou para a 
necessidade de divulgação de informações claras, coerentes e consistentes quanto à 
preservação do anonimato de todas as pessoas que responderem os questionários. 
Como possível caminho, Bernardo Cintra Teodoro sugeriu que os dados fossem 
criptografados. Profa. Patrícia Lopes Rosado lembrou sobre importância da 
preservação da identidade das pessoas, a fim de que pudesse ser traçado um “retrato 
fiel” da UFSJ. Foi sugerida a inserção de um cabeçalho onde as informações relativas 
à autonomia da CPA, ao uso exclusivo de todos os dados dos participantes por esta 
mesma Comissão. Tal questão não ficou decida, havendo necessidade de uma nova 
discussão em outro momento. Passou-se à divisão de funções e ao apontamento de 
prioridades de ação, ao que ficou decidido a urgência de um foco maior na 
finalização dos questionários para os técnicos, docentes e discentes; a decisão sobre 
as possíveis datas para o Seminário; a verificação da necessidade de envio do Projeto 
de Avaliação ao Conselho Superior (CONSU); o cumprimento dos prazos para 
devolução dos dados para a comunidade; a elaboração de um Cronograma de 
Trabalho para os 2 (dois) anos de mandato da composição atual da Comissão; a 
confecção de outros documentos pela Profa. Patrícia Lopes Rosado; o contato com as 
CPA's circunvizinhas; a inserção das questões dos questionários no sistema; e, o 
preenchimento de formulários e afins. Não havendo mais assuntos a serem tratados 
nesta reunião, o Presidente declarou encerrada a reunião às 11 horas e 45 minutos, da 
qual eu, Conceição de Assis de Souza Santos, designada secretária interina desta CPA, 
lavrei a presente ata, que após ser lida e aprovada  será assinada por mim e por todos 
os membros presentes. 
 

São João del-Rei, 28 de Outubro de 2014. 
 
 

Prof. Carlos Henrique de Souza Gerken (Presidente)__________________________ 

Kety Valéria Simões Franciskati __________________________________________ 



Leonardo Chaves Dutra da Rocha   -  Ausente 

Luiz Fernando Soares   -  Ausente 

Patrícia Lopes Rosado__________________________________________________ 

Bernardo Cintra Teodoro________________________________________________ 

Conceição Assis de Souza Santos_________________________________________ 

Davi Pereira Carrano___________________________________________________ 

Maria Mônica Reis Mondaini (suplente)   –  Ausente 

Renata Maria dos Santos Neves   -  Ausente 

Sálvio Humberto Penna  -  Ausente 



MEMÓRIA DA I REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
ACOMPANHAMENTO DE TRABALHOS DA COMISSÃO 

PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA - 2015, NOMEADA PELA 
PORTARIA UFSJ Nº 367, de 27 de maio de 2014. 

 
 

Aos 03 dias do mês de Fevereiro de 2015 as 9 horas e 30 minutos, reuniram-se na 
sala 3.69 do Campus Santo Antônio, o Presidente Prof. Carlos Henrique de Souza 
Gerken, os Docentes Prof. Luiz Fernando Soares e Profa. Patrícia Alves Rosado 
Pereira; os Técnicos Administrativos Bernardo Cintra Teodoro, Conceição Assis de 
Souza Santos, Davi Pereira Carrano e Márcio Eugênio Silva Moreira, todos membros 
da Comissão Própria de Avaliação (CPA). Não compareceram: os Docentes Profa. 
Kety Valéria Simões Franciscatti e Prof. Leonardo Chaves Dutra Rocha; os Membros 
Externos Sra. Renata Maria dos Santos Neves e Sr. Sálvio Humberto Penna; os 
Membros Representantes dos Discentes, Sra. Larissa Calixto e Sr. Isaias Leonel 
Ferreira Soares. Além do convidado Pró-Reitor de Ensino de Graduação Prof. 
Marcelo Pereira de Andrade. Abrindo a reunião o Presidente anunciou o afastamento 
e a possível saída da Profa. Kety Valéria Simões Franciscatti da CPA, por problemas 
de saúde. O Presidente inicia sublinhando o objetivo principal da reunião, qual seja, 
organizar o cronograma de trabalho para os meses de fevereiro e março de 2015. 
Ressalta a importância da disponibilidade de horários de todos os membros para o 
atendimento às necessidades da CPA. São apresentados os resultados finais da 
pesquisa de Autoavaliação Institucional, com os seguintes números de respondentes: 
1.628 Discentes de Graduação, 518 Discentes de EAD, 20 Discentes de Pós-
graduação, 14 Discentes Egressos de Graduação, 12 Discentes Egressos de Pós-
graduação, 213 Docentes e 216 Técnicos-Administrativos, Total Geral 2.621. O 
Presidente Prof. Carlos Henrique Gerken citou o Relatório de Autoavaliação 
Institucional 2013 da Universidade Federal de Lavras como possível referência – 
especialmente por se tratar de um Relatório muito bem avaliado (nota 5) – para a 
elaboração do Relatório Final da CPA do ano de 2014. Apontou ainda para a 
necessidade de se refletir sobre os relatórios anteriores da CPA – UFSJ, tendo como 
base a resolução que dispõe acerca da referida matéria. Algumas breves 
considerações sobre os números finais da pesquisa, dentre os quais destacaram-se: a 
importância da criação de um canal de comunicação com os egressos de Graduação e 
Pós-graduação, onde diversas questões possam ser abordadas, tais como capacitação, 
resgate, emprego e acompanhamento; a necessidade de se despertar na Instituição 
uma cultura sobre autoavaliação. O Presidente passou a palavra ao Pró-Reitor de 
Ensino de Graduação Prof. Marcelo Pereira de Andrade, que se manifestou elogiando 
o trabalho da CPA. Tratou ainda de uma possível colaboração da referida Comissão 
para a elaboração/aperfeiçoamento de instrumentos de Avaliação dos Docentes pelos 
Discentes. O assunto foi tratado durante longo tempo, quando Prof. Marcelo ressaltou 
que se trata de uma Avaliação para a Progressão Docente, e que esta Comissão, em 
razão da demonstração de um trabalho sério e consistente no processo da Pesquisa de 
Autoavaliação Institucional, em muito pode contribuir para a referida avaliação. Após 



as considerações de Prof. Marcelo, os Professores Luiz Fernando e Patrícia se 
posicionaram favoráveis à possível colaboração da CPA. O Presidente Prof. Carlos 
Henrique, também manifestou sua opinião quanto à participação, pontuando sobre a 
complexidade dos trabalhos da Comissão para os meses de Fevereiro e Março, o que, 
a seu ver, exige total entrega por parte dos membros. Assim, considerou que, apesar 
de possíveis, tais contribuições somente poderão acontecer após a elaboração do 
Relatório Final da Pesquisa de Autoavaliação Institucional. Concluindo sua 
participação na reunião, Prof. Marcelo apontou para a necessária independência desse 
tipo de Avaliação da Pró-Reitoria de Ensino, e que a CPA trará maior imparcialidade 
para o processo. Por fim, agradeceu a oportunidade e sugerindo que seja agendada 
uma discussão para um momento propício, quando da conclusão do referido 
Relatório pela Comissão. Após suas considerações, Prof. Marcelo deixou a sala de 
reuniões, desejando, a todos, “um bom trabalho”. Retomada a reunião, foi então 
solicitado que fossem enviados a todos os membros da Comissão, a fim de que estes 
tivessem acesso e pudessem realizar leitura inicial do material, os arquivos nos 
formatos .pdf e .xls dos resultados da Pesquisa de Autoavaliação Institucional, dos 
quais, deveriam ser suprimidos nomes e/ou quaisquer formas de identificação dos 
respondentes, garantindo o sigilo das informações, bem como a imparcialidade das 
análises. Assim decidido, ficaram todos os membros responsabilizados pela 
apresentação de sugestões de métodos de análise e impressões iniciais a serem 
apresentados em reunião ordinária agendada para o próximo dia 24 de Fevereiro do 
corrente ano. Não havendo mais assuntos a serem tratados, o Presidente declarou 
encerrada a reunião às 12 horas e 05 minutos, da qual eu, Conceição Assis de Souza 
Santos, designada secretária interina desta CPA, lavrei a presente ata, que após ser 
lida e aprovada será assinada por mim e por todos os membros presentes.  

São João del Rei, 03 de Fevereiro de 2014.  
 
 

Prof. Carlos Henrique de Souza Gerken (Presidente)__________________________  
 
Profa. Kety Valéria Simões Franciscatti  –  Ausente  
 
Prof. Leonardo Chaves Dutra da Rocha  –  Ausente 
 
Prof. Luiz Fernando Soares ______________________________________________ 
 
Profa. Patrícia Alves Rosado Pereira_______________________________________ 
 
Bernardo Cintra Teodoro________________________________________________ 
  
Conceição Assis de Souza Santos_________________________________________ 
 
Davi Pereira Carrano___________________________________________________ 
 
Márcio Eugênio Silva Moreira____________________________________________ 



 
Maria Mônica Reis Mondaini  –  Ausente  
 
Renata Maria dos Santos Neves – Ausente  
 
Sálvio Humberto Penna   –  Ausente 
 
Isaías Leonel Ferreira Soares  –  Ausente 
 
Larissa Calixto  –  Ausente 



MEMÓRIA DA II REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
ACOMPANHAMENTO DE TRABALHOS DA COMISSÃO 

PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA – 2015, NOMEADA PELA 
PORTARIA UFSJ Nº 367, de 27 de maio de 2014. 

 
 

Aos 24 dias do mês de Fevereiro de 2015 as 9 horas e 30 minutos, reuniram-se na 
sala 3.69 do Campus Santo Antônio, o Presidente Prof. Carlos Henrique de Souza 
Gerken, os Docentes Prof. Leonardo Chaves Dutra da Rocha e Profa. Patrícia Alves 
Rosado Pereira; os Técnicos Administrativos Bernardo Cintra Teodoro, Maria 
Mônica Reis Mondaini, Conceição Assis de Souza Santos, Davi Pereira Carrano e 
Márcio Eugênio Silva Moreira; os Representantes dos Discentes Larissa Santos 
Calixto e Isaias Leonel Ferreira Soares, todos membros da Comissão Própria de 
Avaliação (CPA). Não compareceram: os Docentes Prof. Luis Fernando Soares – 
ausência justificada. Motivo: bloqueio da Rodovia Divinópolis-São João del Rei – e 
Profa. Kety Valéria Simões Franciscatti; os Membros Externos Sra. Renata Maria dos 
Santos Neves e Sr. Sálvio Humberto Penna. O Presidente Prof. Carlos Henrique 
Gerken iniciou a reunião elencando as principais ações realizadas quanto: à 
organização das informações relativas ao Eixo 1 – Planejamento e avaliação 
institucional; à análise das respostas às questões abertas dos questionários de 
Autoavaliação Institucional; à elaboração de sugestões de critérios para análise das 
respostas dadas às questões objetivas dos questionários de Avaliação Institucional. 
Apontou, ainda, para alguns pontos que tornam, complexa e demorada, a elaboração 
do Relato Institucional, tais como: a leitura do PDI, a análise das principais 
ações/evoluções da UFSJ de 2009 – data do último relatório – até 2014. Foram 
apresentadas e discutidas as análises preliminares das respostas às questões abertas 
dos questionários de Autoavaliação Institucional, bem como o método utilizado para 
tanto. Foi ressaltada, por Profa. Patrícia, a importância do cruzamento de dados, que 
inclua as respostas abertas e as objetivas, para que seja possível a identificação de 
aspectos passíveis de análise detalhada. Prof. Leonardo se manifestou favorável à 
colocação da Profa. Patrícia. Entretanto, apontou para o exíguo tempo de que dispõe 
a Comissão para uma análise tão aprofundada, tendo em vista que todo o processo de 
análise, elaboração do Relatório Final e de envio das análises para o portal do e-MEC, 
deverão acontecer até o dia 26 de Março deste ano de 2015. O Presidente Prof. Carlos 
Henrique concordou com a opinião do Prof. Leonardo. Quanto aos critérios de 
classificação – Pontos fortes, fracos e regulares – Profa. Patrícia sugeriu que fossem 
estipulados valores percentuais, sendo: Pontos Fortes – soma dos itens “Excelente” e 
“Muito bom” acima de 70%; Pontos Fracos – item “Insatisfeito” acima de 70%; e, 
Pontos Regulares – a decidir. Com o objetivo de contribuir para as decisões acerca 
dos critérios/métodos de análise, foram apresentadas as seguintes sugestões: a 
classificação dos aspectos da Instituição em “Forte” – quando a soma dos itens 
“Excelente” e “Muito Bom” for maior que o item “Satisfeito” e maior que o item 
“Insatisfeito”; “Fraco” – quando o item “Satisfeito” for maior que o item “Insatisfeito” 
e maior que a soma dos itens “Excelente” e “Muito bom”; ou “Regular” – quando o 



item “Insatisfeito” for maior que o item “Satisfeito” e maior que a soma dos itens 
“Excelente” e “Muito bom”. Levando em consideração as ponderações sugeridas por 
Profa. Patrícia, onde a maioria (em pontos percentuais) determine as classificações, a 
Comissão deliberou pela não limitação em mínimos percentuais – no caso 70%. 
Outro ponto, sugerido por Prof. Leonardo, foi o consenso sobre a não utilização dos 
percentuais das respostas “Sem condições de responder”, nas contagens e análises 
dos resultados finais, havendo necessidade de redistribuir a porcentagem entre as 
outras opções de respostas. Outra importante decisão foi a definição de critérios para 
classificação das respostas para questões que possuem as opções “Muito satisfeito”, 
“Satisfeito”, “Insatisfeito” e “Muito insatisfeito”. Segue a decisão: Pontos Fortes – a 
soma de “Muito satisfeito e Satisfeito” deve ser maior que a soma de “Insatisfeito e 
Muito insatisfeito”; Pontos Fracos – a soma de “Insatisfeito e Muito insatisfeito” 
deve ser maior que a soma de “Muito satisfeito e Satisfeito”. Quanto às formas de 
apresentação das analises preliminares, foi decidido que deveriam ser utilizadas como 
modelo, o relatório preliminar/parcial elaborado pelos membros Davi e Prof. 
Leonardo. Assim decidido, ficaram todos os membros responsabilizados pela 
realização de análises preliminares, a serem apresentadas na próxima reunião 
ordinária agendada para o próximo dia 03 de Março do corrente ano. Não havendo 
mais assuntos a serem tratados, o Presidente declarou encerrada a reunião às 12 horas, 
da qual eu, Conceição Assis de Souza Santos, designada secretária interina desta 
CPA, lavrei a presente ata, que após ser lida e aprovada será assinada por mim e por 
todos os membros presentes.  

São João del Rei, 24 de Fevereiro de 2014.  
 
 

Prof. Carlos Henrique de Souza Gerken (Presidente)__________________________  
 
Profa. Kety Valéria Simões Franciscatti  –  Ausente  
 
Prof. Leonardo Chaves Dutra da Rocha_____________________________________ 
 
Prof. Luis Fernando Soares  –  Ausência Justificada 
 
Profa. Patrícia Alves Rosado Pereira_______________________________________ 
 
Bernardo Cintra Teodoro________________________________________________ 
  
Conceição Assis de Souza Santos_________________________________________ 
 
Davi Pereira Carrano___________________________________________________ 
 
Márcio Eugênio Silva Moreira____________________________________________ 
 
Maria Mônica Reis Mondaini_____________________________________________  
 



Renata Maria dos Santos Neves – Ausente  
 
Sálvio Humberto Penna   –  Ausente 
 
Isaías Leonel Ferreira Soares_____________________________________________ 
 
Larissa Santos Calixto__________________________________________________ 



MEMÓRIA DA III REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
ACOMPANHAMENTO DE TRABALHOS DA COMISSÃO 

PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA – 2015, NOMEADA PELA 
PORTARIA UFSJ Nº 367, de 27 de maio de 2014. 

 
 

Aos 03 dias do mês de Março de 2015 as 9 horas e 30 minutos, reuniram-se na sala 
3.69 do Campus Santo Antônio, o Presidente Prof. Carlos Henrique de Souza Gerken, 
os Docentes Prof. Luis Fernando Soares, Prof. Leonardo Chaves Dutra da Rocha e 
Profa. Patrícia Alves Rosado Pereira; os Técnicos Administrativos Bernardo Cintra 
Teodoro, Maria Mônica Reis Mondaini, Conceição Assis de Souza Santos, Davi 
Pereira Carrano e Márcio Eugênio Silva Moreira; os Representantes dos Discentes 
Larissa Santos Calixto e Isaias Leonel Ferreira Soares, todos membros da Comissão 
Própria de Avaliação (CPA). Não compareceram: Profa. Kety Valéria Simões 
Franciscatti; os Membros Externos Sra. Renata Maria dos Santos Neves e Sr. Sálvio 
Humberto Penna. O Presidente Prof. Carlos Henrique Gerken iniciou a reunião 
expondo algumas questões relacionadas às apresentações das análises preliminares 
realizadas pelos membros, a fim de que a estrutura geral seja padronizada, 
especialmente no que se refere à redação final do Relatório Institucional. Citando o 
exemplo do Relatório 2013 da Universidade Federal de Lavras, o Presidente Prof. 
Carlos Henrique se diz favorável à seguinte ordem de apresentação de análises dos 
eixos temáticos/dimensões (Redação do Relatório Final): 1ª Parte – ações/políticas 
implementadas pela gestão da UFSJ no que diz respeito a todos os setores/segmentos 
da Instituição; 2ª Parte – apresentação dos dados coletados na pesquisa de 
Autoavaliação; 3ª Parte – análise/reflexão sobre as relações entre a primeira e a 
segunda parte, citando/referenciando, sempre que necessário, as questões tratadas no 
PDI da UFSJ. Diversas discussões e deliberações foram realizadas sobre as 
impressões dos membros da CPA no que tange às análises iniciais, cabendo ressaltar: 
a utilização, na redação do Relatório Final, das classificações “Excelente”, 
“Suficiente” e “Insuficiente” em substituição das expressões “Ponto Forte”, “Ponto 
Regular” e “Ponto Fraco”, sugeridas em reunião anterior; análise específica, a ser 
definida, para os questionários de Discentes Egressos de Graduação e de Pós-
Graduação; formas de análise das relações entre os dados coletados por meio dos 
questionários e os dados informados pelas Pró-reitorias da Instituição. Prof. Carlos 
Henrique ainda apontou para algumas questões que podem contribuir para o 
direcionamento desta Comissão: a necessidade de análise das ações e políticas 
implementadas pela gestão da Instituição desde o último Ato de Recredenciamento; 
reflexão sobre os Relatórios Institucionais da UFSJ dos últimos anos; utilização do 
PDI como base para discussões e reflexões, uma vez que se trata de um documento 
relativamente recente (2013). Profa. Patrícia ressaltou a importância de incluir no 
Relatório Final, análises sobre o movimento de elaboração/implementação de 
ações/políticas de melhoria em todos os setores da UFSJ, evidenciando a relação 
entre o sugerido, o aplicado e a opinião dos diversos segmentos da Comunidade 
Acadêmica. As considerações feitas por Profa. Patrícia foram ratificadas pelo 



Presidente Prof. Carlos Henrique. Em seguida, foi sugerido por Davi Carrano, que 
fossem determinados os roteiros de trabalho de análise, visto que observava certa 
indecisão da Comissão no que diz respeito aos passos a serem seguidos na elaboração 
das análises de cada Eixo/Dimensão, tanto para apresentação nas reuniões quanto 
para o Relatório Final. Sobre esta questão, a CPA assim deliberou:1º Passo – 
Descrição do PDI; 2º Passo – Informações cedidas pelas Pró-reitorias; 3º Passo – 
Análise dos questionários; 4º Passo – Conclusão: Reflexão sobre os passos anteriores. 
Quanto à elaboração do Relatório Final, o Presidente sugeriu que se forme um grupo 
de três a quatro membros para sua elaboração, a fim de que se possa dinamizar e 
uniformizar as formas/estruturas de redação. Por fim, foi sugerido por Davi Carrano 
que, se assim fosse possível, os membros da CPA – Conceição Assis de Souza Santos, 
Bernardo Cintra Teodoro, Maria Mônica Reis Mondaini, Márcio Eugênio Silva 
Moreira e Davi Pereira Carrano – que exercem funções administrativas na Instituição, 
fossem liberados destas, a fim de que pudessem se dedicar exclusivamente aos 
afazeres da referida Comissão, até o final do mês de Março deste ano, tendo em vista 
a urgência dos trabalhos. Concordando com a sugestão apresentada, o Presidente Prof. 
Carlos Henrique se prontificou a pleitear junto às respectivas chefias imediatas, as 
liberações dos membros citados, para dedicação exclusiva ao atendimento das 
demandas desta Comissão. Assim, ficaram todos os membros responsabilizados pela 
realização das análises e pela consequente elaboração das reflexões-base do Relatório 
específico de cada Eixo/Dimensão, seguindo as determinações supracitadas, a serem 
apresentadas na próxima reunião ordinária agendada para o próximo dia 10 de Março 
do corrente ano. Não havendo mais assuntos a serem tratados, o Presidente declarou 
encerrada a reunião às 11 horas e 20 minutos, da qual eu, Conceição Assis de Souza 
Santos, designada secretária interina desta CPA, lavrei a presente ata, que após ser 
lida e aprovada será assinada por mim e por todos os membros presentes.  

São João del Rei, 03 de Março de 2014.  
 
 

Prof. Carlos Henrique de Souza Gerken (Presidente)__________________________  
 
Profa. Kety Valéria Simões Franciscatti  –  Ausente  
 
Prof. Leonardo Chaves Dutra da Rocha_____________________________________ 
 
Prof. Luis Fernando Soares______________________________________________ 
 
Profa. Patrícia Alves Rosado Pereira_______________________________________ 
 
Bernardo Cintra Teodoro________________________________________________ 
  
Conceição Assis de Souza Santos_________________________________________ 
 
Davi Pereira Carrano___________________________________________________ 
 



Márcio Eugênio Silva Moreira____________________________________________ 
 
Maria Mônica Reis Mondaini_____________________________________________  
 
Renata Maria dos Santos Neves – Ausente  
 
Sálvio Humberto Penna   –  Ausente 
 
Isaías Leonel Ferreira Soares_____________________________________________ 
 
Larissa Santos Calixto__________________________________________________ 



MEMÓRIA DA IV REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
ACOMPANHAMENTO DE TRABALHOS DA COMISSÃO 

PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA – 2015, NOMEADA PELA 
PORTARIA UFSJ Nº 367, de 27 de maio de 2014. 

 
 

Aos 10 dias do mês de Março de 2015 as 9 horas e 30 minutos, reuniram-se na sala 
3.69 do Campus Santo Antônio, o Presidente Prof. Carlos Henrique de Souza Gerken, 
os Docentes Prof. Leonardo Chaves Dutra da Rocha e Profa. Patrícia Alves Rosado 
Pereira; os Técnicos Administrativos Bernardo Cintra Teodoro, Maria Mônica Reis 
Mondaini, Conceição Assis de Souza Santos, Davi Pereira Carrano e Márcio Eugênio 
Silva Moreira, todos membros da Comissão Própria de Avaliação (CPA). Não 
compareceram: Profa. Kety Valéria Simões Franciscatti; os Membros Externos Sra. 
Renata Maria dos Santos Neves e Sr. Sálvio Humberto Penna. Os membros 
representantes dos Discentes Larissa Santos Calixto e Isaias Leonel Fereira Soares 
justificaram sua ausência alegando incompatibilidade de horários entre a Reunião e 
outras atividades do DCE agendadas para o mesmo dia (10/03). Além do Prof. Luis 
Fernando Soares, que também justificou sua ausência informando não ter conseguido 
transporte para se deslocar de Divinópolis para São João del-Rei. Dando início à 
reunião, o Presidente Prof. Carlos Henrique Gerken citou todos os pedidos de 
informações realizados junto a todas as Pró-reitorias da UFSJ. Pontuou ainda sobre a 
importância do estreitamento dos contatos entre a CPA e estes órgãos. Profa. Patrícia 
apontou para algumas considerações, quanto aos dados coletados pelo questionário 
destinado aos Discentes de Pós-Graduação, dentre as quais: a ínfima participação – 
20 (vinte) no total - dos referidos Discentes na pesquisa de Autoavaliação. Segundo a 
Professora, tal número não poderá ser utilizado para representar a totalidade do 
segmento, tendo em vista que a margem de erro a ser aplicada, em razão da baixa 
participação, seria de mais de 20%. Apesar de ser possível que estes resultados sejam 
tomados como suficientes, a participação das 20 (vinte) pessoas deverá ser citada nos 
documentos de análise e divulgação da Pesquisa de Autoavaliação. O Presidente Prof. 
Carlos Henrique, ratificando as colocações da Profa. Patrícia, disse ser importante 
que o esforço dos respondentes do referido questionário seja citada. Pontuou ainda, 
sobre a necessidade de análise específica sobre os dados coletados por meio dos 
questionários de Discentes Egressos de Graduação e de Pós-graduação. Ambos 
tiveram baixa participação, o que faz com que os mesmos critérios utilizados para a 
inserção ou não, nos relatórios, dos dados referentes aos Discentes de Pós-graduação, 
também sejam aplicados aos dados coletados com os questionários de Egressos de 
Graduação e Pós-graduação. Profa. Patrícia sugeriu que apenas sejam indicadas nos 
Relatórios Finais, as ações da UFSJ destinadas ao acompanhamento de Egressos, 
além de possíveis políticas que privilegiem a manutenção do contato entre a 
Instituição e aqueles. Algumas discussões paralelas aconteceram, todas relacionadas 
às percepções/dificuldades de cada membro sobre as análises preliminares em 
desenvolvimento. Davi Carrano se pronunciou citando a dificuldade de 
organização/obtenção de informações a serem solicitadas aos órgãos responsáveis. 



Ressaltou a importância da participação do Presidente desta Comissão, na ratificação 
das solicitações de informações necessárias para o preenchimento dos Relatórios. O 
Presidente se prontificou a contribuir, reiterando, junto aos órgãos responsáveis, os 
pedidos realizados pelos membros da CPA, a fim de que haja agilidade nas respostas. 
Foi solicitado à Conceição Santos que permanecesse em São João del-Rei até o 
próximo dia 12 de Março. Sendo sua resposta positiva à solicitação. Quanto às 
atividades a serem realizadas, o Presidente Prof. Carlos Henrique citou a possível 
contribuição de Conceição para elaboração do Relato Institucional. Aproveitando a 
discussão, Prof. Carlos Henrique cogitou a possibilidade, a ser decidida em outro 
momento, de vinda e permanência da referida titular desta Comissão, para São João 
del-Rei na próxima semana, entre os dias 16 e 20 de Março. O Presidente ainda 
assumiu a responsabilidade, em conjunto com Profa. Patrícia, Prof. Luis Fernando e 
Conceição Santos, pela análise das questões referentes às Políticas Estudantis a serem 
também inseridas no Relatório Final. Para encerrar, o Prof. Carlos Henrique sugeriu 
que Conceição Santos seguisse o seguinte roteiro de trabalho: 10/03 - (após esta 
reunião) Trabalho com Prof. Carlos Henrique; 11/03 - Trabalho com Profa. Patrícia; e, 
12/03 – Trabalho com Profa. Patrícia e Prof. Carlos Henrique. Não havendo mais 
assuntos a serem tratados, o Presidente declarou encerrada a reunião às 10 horas e 40 
minutos, da qual eu, Conceição Assis de Souza Santos, designada secretária interina 
desta CPA, lavrei a presente ata, que após ser lida e aprovada será assinada por mim e 
por todos os membros presentes.  

São João del Rei, 10 de Março de 2014.  
 
 

Prof. Carlos Henrique de Souza Gerken (Presidente)__________________________  
 
Profa. Kety Valéria Simões Franciscatti  –  Ausente  
 
Prof. Leonardo Chaves Dutra da Rocha_____________________________________ 
 
Prof. Luis Fernando Soares  –  Ausência Justificada 
 
Profa. Patrícia Alves Rosado Pereira_______________________________________ 
 
Bernardo Cintra Teodoro________________________________________________ 
  
Conceição Assis de Souza Santos_________________________________________ 
 
Davi Pereira Carrano___________________________________________________ 
 
Márcio Eugênio Silva Moreira____________________________________________ 
 
Maria Mônica Reis Mondaini_____________________________________________  
 
Renata Maria dos Santos Neves – Ausente  



 
Sálvio Humberto Penna   –  Ausente 
 
Isaías Leonel Ferreira Soares   –  Ausência Justificada 
 
Larissa Santos Calixto   –  Ausência Justificada 



MEMÓRIA DA I REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA – 2015, 

NOMEADA PELA PORTARIA UFSJ Nº 367, de 27 de maio de 
2014. 

 
 

Aos 25 dias do mês de Março de 2015 as 9 horas e 30 minutos, reuniram-se na sala 
3.69 do Campus Santo Antônio, o Presidente Prof. Carlos Henrique de Souza Gerken, 
os Docentes Prof. Leonardo Chaves Dutra da Rocha, Prof. Luis Fernando Soares e 
Profa. Patrícia Alves Rosado Pereira; os Técnicos Administrativos Bernardo Cintra 
Teodoro, Maria Mônica Reis Mondaini, Conceição Assis de Souza Santos, Davi 
Pereira Carrano, todos membros da Comissão Própria de Avaliação (CPA). Não 
compareceram: o técnico-administrativo Márcio Eugênio Silva Moreira (ausência 
justificada); a docente Profa. Kety Valéria Simões Franciscatti; os Membros Externos 
Sra. Renata Maria dos Santos Neves e Sr. Sálvio Humberto Penna. Os membros 
representantes dos Discentes Larissa Santos Calixto e Isaias Leonel Fereira Soares. 
Dando início à reunião, o Presidente Prof. Carlos Henrique Gerken citou todos os 
procedimentos adotados para conclusão do Relatório de Recredenciamento, inclusive 
os elogios aos trabalhos desta CPA pelas Pró-reitorias da Instituição. Sobre a próxima 
atividade, qual seja a de finalizar o Relatório de Autoavaliação Institucional a ser 
submetido pela Plataforma do e-MEC, até o próximo dia 31 do corrente mês, o 
Presidente retomou as discussões acerca da Norma Técnica que estabelece formas 
para apresentação/organização do referido relatório. Algumas dúvidas foram 
colocadas pelos presentes e após discussões específicas, foram devidamente 
esclarecidas. Dentre as principais questões, ressaltam-se: os padrões de organização e 
apresentação do Relatório de Autoavaliação; os tipos de quadros, gráficos e tabelas, 
ainda a serem inseridos; retomada, no Relatório de Autoavaliação, dos principais 
pontos tratados no Relatório de Recredenciamento; relatos das principais dificuldades 
para o levantamento de informações junto aos órgãos responsáveis da UFSJ. Profa. 
Patrícia sugeriu que fossem inseridas as informações sobre margens de erro da 
pesquisa, garantindo a seriedade da análise dos dados coletados. Prof. Leonardo se 
manifestou sobre o importante trabalho realizado pela CPA para a melhoria da 
Instituição, além da necessária divulgação do referido trabalho para as Comunidades 
Internas e Externas da UFSJ. Continuando suas colocações, Prof. Leonardo ressaltou 
que possíveis e desejáveis contribuições podem ser dadas para o aprimoramento da 
gestão Institucional. Ainda sobre a divulgação da CPA e dos materiais elaborados 
(relatórios, pesquisas e instrumentos de coleta de dados, etc.) foram sugeridas 
diversas formas, tais como: realização de seminários para todos os segmentos da 
Universidade; elaboração de vídeos para a TV UFSJ; participação nas reuniões dos 
Conselhos Superiores da UFSJ; utilização dos murais de avisos de todos os Campi; 
utilização do newsletter institucional; dentre outras. Mônica Mondaini ressaltou a 
importância dessa divulgação como “feedback” para toda a comunidade acadêmica, 
que talvez não tenha sido, em outros momentos, priorizada. Sobre as atividades 
restantes da elaboração do Relatório de Autoavaliação Institucional, Prof. Luis 



Fernando se colocou à disposição para elaborar, organizar e inserir os gráficos, 
tabelas e quadros que ainda foram necessários. Prof. Carlos Henrique sugeriu que, 
após a finalização do Relatório de Autoavaliação, esta CPA pudesse contribuir na 
elaboração do “Relatório de Gestão” da UFSJ, especialmente em razão das 
informações coletas e das análises tão bem estruturadas por esta Comissão. 
Finalizando sua fala, o Presidente Prof. Carlos Henrique desejou a todos um “bom 
trabalho”, lembrando a todos sobre a importância da urgente conclusão das atividades 
de elaboração do Relatório de Autoavaliação Institucional. Não havendo mais 
assuntos a serem tratados, o Presidente declarou encerrada a reunião às 10 horas e 45 
minutos, da qual eu, José Ricardo Resende Gonçalves, secretário desta CPA, lavrei a 
presente ata, que após ser lida e aprovada será assinada por todos os membros 
presentes.  

São João del Rei, 25 de Março de 2014.  
 
 

Prof. Carlos Henrique de Souza Gerken (Presidente)__________________________  
 
Profa. Kety Valéria Simões Franciscatti  –  Ausente  
 
Prof. Leonardo Chaves Dutra da Rocha_____________________________________ 
 
Prof. Luis Fernando Soares______________________________________________ 
 
Profa. Patrícia Alves Rosado Pereira_______________________________________ 
 
Bernardo Cintra Teodoro________________________________________________ 
  
Conceição Assis de Souza Santos_________________________________________ 
 
Davi Pereira Carrano___________________________________________________ 
 
Márcio Eugênio Silva Moreira____________________________________________ 
 
Maria Mônica Reis Mondaini_____________________________________________  
 
Renata Maria dos Santos Neves – Ausente  
 
Sálvio Humberto Penna   –  Ausente 
 
Isaías Leonel Ferreira Soares   –  Ausente 
 
Larissa Santos Calixto   –  Ausente 



MEMÓRIA DA V REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
ACOMPANHAMENTO DE TRABALHOS DA COMISSÃO 

PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA – 2015, NOMEADA PELA 
PORTARIA UFSJ Nº 367, de 27 de maio de 2014. 

 
 

Aos 30 dias do mês de Março de 2015 às 9 horas e 30 minutos, reuniram-se na sala 
3.69 do Campus Santo Antônio, o Presidente Prof. Carlos Henrique de Souza Gerken, 
os Docentes Prof. Luis Fernando Soares, Profa. Kety Valéria Simões Franciscatti, e 
Profa. Patrícia Alves Rosado Pereira; os Técnicos Administrativos Bernardo Cintra 
Teodoro, Maria Mônica Reis Mondaini, Conceição Assis de Souza Santos, Davi 
Pereira Carrano e Márcio Eugênio Silva Moreira, todos membros da Comissão 
Própria de Avaliação (CPA). Não compareceram: os Membros Externos Sra. Renata 
Maria dos Santos Neves e Sr. Sálvio Humberto Penna; e os membros representantes 
dos Discentes Larissa Santos Calixto e Isaias Leonel Fereira Soares. Dando início à 
reunião, o Presidente Prof. Carlos Henrique Gerken sugeriu que esta reunião tivesse 
uma duração menor que a de costume, a fim de que todas as providências para a 
conclusão do Relatório de Autoavaliação Institucional fossem tomadas. Citou todos 
os procedimentos realizados para a finalização do trabalho de elaboração do Relatório 
de Autoavaliação Institucional. Disse estar bastante feliz com o resultado alcançado. 
Entretanto, ressaltou alguns pontos ainda a serem aprimorados antes da postagem do 
referido Relatório na Plataforma e-MEC. Dentre as principais questões, destacaram-
se: as listagens de siglas utilizadas no texto; o índice de quadros, tabelas e figuras; a 
organização dos anexos (documentos, imagens, etc.); a padronização dos quadros e 
tabelas. Alguns depoimentos dos presentes, quanto às principais dificuldades e 
desafios encontrados durante o trabalho, foram colocados. Todos apontaram para a 
necessidade da criação, na UFSJ, de um setor que centralize todas as informações do 
ensino, da pesquisa e da extensão. De forma geral, foram feitas algumas observações 
sobre a redação final do Relatório de Autoavaliação, para as quais, foram sugeridos 
procedimentos para retificação e/ou aprimoramento. A fim de que o trabalho fosse 
concluído, o Presidente Prof. Carlos Henrique sugeriu que toda a Comissão 
permanecesse reunida no Campus Santo Antônio, durante o restante do dia. Havendo 
resposta positiva de todos, foram dividas as funções de forma a atender a contento as 
necessidades apontadas. Pelas razões supracitadas e não havendo mais assuntos a 
serem tratados, o Presidente, agradecendo a colaboração e o empenho de todos, 
declarou encerrada a reunião às 10 horas e 15 minutos, da qual eu, José Ricardo 
Resende Gonçalves, secretário desta CPA, lavrei a presente ata, que após ser lida e 
aprovada será assinada por todos os membros presentes.  

São João del Rei, 30 de Março de 2014.  
 
 

Prof. Carlos Henrique de Souza Gerken (Presidente)__________________________  
 
Profa. Kety Valéria Simões Franciscatti_____________________________________  



 
Prof. Leonardo Chaves Dutra da Rocha_____________________________________ 
 
Prof. Luis Fernando Soares______________________________________________ 
 
Profa. Patrícia Alves Rosado Pereira_______________________________________ 
 
Bernardo Cintra Teodoro________________________________________________ 
  
Conceição Assis de Souza Santos_________________________________________ 
 
Davi Pereira Carrano___________________________________________________ 
 
Márcio Eugênio Silva Moreira____________________________________________ 
 
Maria Mônica Reis Mondaini_____________________________________________  
 
Renata Maria dos Santos Neves – Ausente  
 
Sálvio Humberto Penna   –  Ausente 
 
Isaías Leonel Ferreira Soares   –  Ausente 
 
Larissa Santos Calixto   –  Ausente 



MEMÓRIA DA VI REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
ACOMPANHAMENTO DE TRABALHOS DA COMISSÃO 

PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA – 2015, NOMEADA PELA 
PORTARIA UFSJ Nº 367, de 27 de maio de 2014. 

 
 
Aos 19 dias do mês de Maio de 2015 às 9h30min, reuniram-se na sala 3.69 do 
Campus Santo Antônio, o Presidente Prof. Carlos Henrique de Souza Gerken, os 
Docentes Prof. Luis Fernando Soares, Profa. Patrícia Alves Rosado Pereira; os 
Técnicos-Administrativos Maria Mônica Reis Mondaini, Conceição Assis de Souza 
Santos, Davi Pereira Carrano e Márcio Eugênio Silva Moreira, todos membros da 
Comissão Própria de Avaliação (CPA). Não compareceram: Profa. Kety Valéria 
Simões Franciscatti e Prof. Leonardo Chaves Dutra da Rocha; o técnico-
administrativo Bernardo Cintra Teodoro; os Membros Externos Sra. Renata Maria 
dos Santos Neves e Sr. Sálvio Humberto Penna; e os membros representantes dos 
Discentes Larissa Santos Calixto e Isaias Leonel Fereira Soares. Dando início à 
reunião, o Presidente Prof. Carlos Henrique Gerken anunciou a presença do chefe de 
Gabinete da Reitoria, Prof. Gustavo Melo, convidado a participar desta Reunião. O 
Presidente ressaltou a importância da presença do Prof. Gustavo, tem em vista que 
este estava responsável pela preparação da sala e dos equipamentos para o trabalho da 
Comissão Externa; pelo transporte dos avaliadores; pelo suporte à CPA; e, por 
quaisquer outras questões referentes à visita da Comissão Externa de Avaliação no 
processo de Recredenciamento da UFSJ. Passando à pauta, o Presidente disse que 
esta Reunião seria composta de dois momentos: o primeiro, para que todas as 
questões acerca da visita da Comissão Externa fossem tratadas. O segundo, para 
discussões referentes à elaboração do Instrumento de Avaliação de Cursos de 
Graduação e de Pós-Graduação da UFSJ. O Presidente passou a palavra ao Prof. 
Gustavo, que manifestou sua satisfação em poder acompanhar, e colaborar, no 
processo de Recredenciamento da UFSJ, especialmente em razão do importante papel 
que a CPA vem desempenhando na Instituição. Citou algumas providências que já 
estão sendo tomadas, como a preparação da sala, dos mobiliários e dos equipamentos 
(computadores, impressora e telefone). Lembrou que, após a visita da Comissão 
Externa, a sala receberá a CPA, ampliando sua infraestrutura e suas condições de 
trabalho. Sobre a agenda de trabalho da Comissão Externa, o Presidente citou a 
importância de se privilegiar a visita ao Campus CTAN. Profa. Patrícia lembrou a 
todos sobre a necessidade de se convidar a toda a comunidade acadêmica para as 
reuniões com a Comissão Externa. Prof. Gustavo disse que todas as medidas de 
logística já estão sendo providenciadas, tanto para o transporte dos Avaliadores, 
quanto de todos os segmentos interessados em participar das reuniões, durante a 
visita in loco da referida Comissão. Prof. Luis Fernando colocou a questão sobre a 
obrigatoriedade da participação de todos os Coordenadores de Cursos da UFSJ, mas, 
falou sobre possíveis problemas quanto à disponibilidade de horários, especialmente 
de Coordenadores de outros Campi. Sobre a disponibilidade de horários, o Presidente 
lembrou a importância de que todos os membros da CPA dediquem seu tempo 



integralmente à visita da Comissão Externa. Prof. Gustavo disse que a CPA não 
precisaria se ocupar da divulgação da agenda da visita e com organização da logística 
relacionada à participação da comunidade acadêmica e à locomoção da Comissão 
Externa, ressaltando como contribuições da Reitoria as referidas tarefas e demandas. 
Em seguida, foi realizada conferência dos documentos a serem apresentados e 
disponibilizados à Comissão Externa, quando puderam ser identificados os que ainda 
deveriam ser providenciados. O Presidente da CPA, Prof. Carlos Henrique lembrou a 
necessidade de que haja, nos dias da visita da Comissão Externa, um técnico de 
Informática da UFSJ à disposição para a resolução de possíveis problemas com os 
equipamentos, redes, etc.. Prof. Luis Fernando ressaltou a necessidade de que a CPA 
se organize para a devolução, à comunidade, dos resultados do relatório da referida 
visita. O Presidente se comprometeu em providenciar as devidas publicações em 
todos os meios de comunicação da UFSJ. Agradecendo a participação de todos, em 
especial ao Prof. Gustavo, não havendo mais assuntos a serem tratados, o Presidente, 
declarou encerrada a reunião às 11h30min, da qual eu, José Ricardo Resende 
Gonçalves, secretário desta CPA, lavrei a presente ata que, após ser lida e aprovada, 
será assinada por todos os membros presentes.  

São João Del-Rei, 19 de Maio de 2015.  
 
 

Prof. Carlos Henrique de Souza Gerken (Presidente)__________________________  
 
Profa. Kety Valéria Simões Franciscatti – Ausente 
 

Prof. Leonardo Chaves Dutra da Rocha – Ausente 
 
Prof. Luis Fernando Soares______________________________________________ 
 
Profa. Patrícia Alves Rosado Pereira_______________________________________ 
 
Bernardo Cintra Teodoro  – Ausente  
 
Conceição Assis de Souza Santos_________________________________________ 
 
Davi Pereira Carrano___________________________________________________ 
 
Márcio Eugênio Silva Moreira____________________________________________ 
 
Maria Mônica Reis Mondaini_____________________________________________  
 
Renata Maria dos Santos Neves – Ausente  
 

Sálvio Humberto Penna   –  Ausente 
 

Isaías Leonel Ferreira Soares   –  Ausente 
 

Larissa Santos Calixto   –  Ausente 



MEMÓRIA DA VII REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
ACOMPANHAMENTO DE TRABALHOS DA COMISSÃO 

PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA – 2015, NOMEADA PELA 
PORTARIA UFSJ Nº 367, de 27 de maio de 2014. 

 
 
Aos 07 dias do mês de Julho de 2015 às 9h30min, reuniram-se na sala 3.69 do 
Campus Santo Antônio, o Presidente Prof. Carlos Henrique de Souza Gerken, os 
Docentes Prof. Luis Fernando Soares, Profa. Patrícia Alves Rosado Pereira, e, o 
Técnico-Administrativo Márcio Eugênio Silva Moreira, todos membros da Comissão 
Própria de Avaliação (CPA). Não compareceram: Profa. Kety Valéria Simões 
Franciscatti e Prof. Leonardo Chaves Dutra da Rocha; os técnicos-administrativos 
Bernardo Cintra Teodoro, Maria Mônica Reis Mondaini, Conceição Assis de Souza 
Santos, Davi Pereira Carrano; os Membros Externos Sra. Renata Maria dos Santos 
Neves e Sr. Sálvio Humberto Penna; e os membros representantes dos Discentes 
Larissa Santos Calixto e Isaias Leonel Fereira Soares. Dando início à reunião, o 
Presidente Prof. Carlos Henrique Gerken citando os itens de pauta, ressaltou: a 
recomposição da CPA; e, definição de calendário para ações da CPA para 
organização da pesquisa de autoavaliação 2015. Lembrou, ainda, que, encerrado o 
processo de recredenciamento da UFSJ, a CPA deve priorizar a organização e 
definição da pesquisa de autoavaliação deste ano. Continuando, sugeriu que a 
Comissão pensasse na possibilidade de realizar apenas um seminário que envolvesse 
toda a comunidade acadêmica, além de uma reunião com a Congregação e os 
Conselhos da UFSJ. Sugeriu que alguns dos membros da CPA participassem do 
Simpósio de Avaliação da Educação Superior, a ser realizado nos dias 17 (dezessete) 
e 18 (dezoito) de Setembro deste ano, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
Na opinião do Presidente, Prof. Carlos Henrique, o referido Evento seria de enorme 
importância para a consolidação da CPA e de uma cultura de avaliação na UFSJ. 
Sobre a possível participação, sugeriu que os detalhes fossem discutidos em outro 
momento, especialmente a disponibilidade e o interesse dos membros desta Comissão. 
Continuando os trabalhos, Márcio Eugênio citou a necessidade de que a CPA se 
organizasse para a elaboração do Instrumento de Avaliação de Cursos da UFSJ. Prof. 
Luis Fernando sugeriu que o referido instrumento deveria se organizado por Campus. 
Márcio Eugênio argumentou sobre a importância de se promover seminários 
específicos para a divulgação do novo instrumento e não, ao menos num primeiro 
momento, para a apresentação de resultados. Profa. Patrícia sugeriu que os Núcleos 
Docentes Estruturantes (NDE) poderiam ser parceiros na aplicação da avaliação de 
cursos. Prof. Carlos Henrique interferiu aconselhando que a CPA se organizasse para 
reuniões nos Campus e não para seminários. Prof. Luis Fernando sugeriu que se 
pensasse nos dois momentos, ou nas duas possibilidades. Profa. Patrícia continuou 
apontando para a necessidade da realização de reuniões específicas com a 
comunidade acadêmica e, num segundo momento, com os Conselhos Superiores, a 
fim de divulgar a pesquisa de autoavaliação 2015, os resultados da pesquisa de 2014 
e do novo mecanismo de Avaliação de Cursos. Todos concordaram com as sugestões 



e se comprometeram em tomar as devidas decisões, após maiores discussões, já na 
próxima reunião da CPA, a ser agendada. Sobre a recomposição da Comissão, em 
razão da exoneração a pedido de alguns membros, o Presidente, Prof. Carlos 
Henrique citou a necessidade de que sejam realizados os devidos convites e sugestões 
de nomes para comporem a CPA. Foi sugerido que haja um representante de cada 
Campus. Maiores detalhes serão discutidos e definidos também na próxima reunião, 
quando as sugestões de novos nomes possam acontecer. Quanto ao horário e dia das 
reuniões, em razão dos afazeres dos membros, especialmente dos Professores, todos 
concordaram que o melhor dia seria a quarta-feira e o melhor horário o período da 
tarde. Profa. Patrícia solicitou que a definição do cronograma de trabalho e de 
reuniões fosse pensada de forma a não comprometer as atividades profissionais dos 
membros da CPA. Foi sugerida, ainda, que fosse organizada uma estrutura auxiliar da 
CPA em cada um dos Campi da UFSJ. Um grupo composto por um representante 
docente, um representante discente, representante técnico-administrativo e um 
membro titular da CPA. Márcio Eugênio se comprometeu em elaborar um documento 
que pudesse oficializar a composição da referida equipe de apoio. Para a próxima 
reunião, Prof. Carlos Henrique, Presidente da CPA, apontou os seguintes assuntos a 
serem tratados: revisão dos questionários para a próxima pesquisa de autoavaliação; 
apresentação da resposta dos possíveis novos membros; a organização das equipes de 
apoio; e, a definição do cronograma de trabalho da Comissão. Não havendo mais 
assuntos a serem tratados, o Presidente, declarou encerrada a reunião às 11h30min, da 
qual eu, José Ricardo Resende Gonçalves, secretário desta CPA, lavrei a presente ata 
que, após ser lida e aprovada, será assinada por todos os membros presentes.  

São João Del-Rei, 07 de Julho de 2015.  
 
 

Prof. Carlos Henrique de Souza Gerken (Presidente)__________________________  
 
Profa. Kety Valéria Simões Franciscatti – Ausente 
 

Prof. Leonardo Chaves Dutra da Rocha – Ausente 
 
Prof. Luis Fernando Soares______________________________________________ 
 
Profa. Patrícia Alves Rosado Pereira_______________________________________ 
 
Bernardo Cintra Teodoro  – Ausente  
 
Conceição Assis de Souza Santos  – Ausente  
 
Davi Pereira Carrano  – Ausente 
 
Márcio Eugênio Silva Moreira____________________________________________ 
 
Maria Mônica Reis Mondaini   – Ausente  



 
Renata Maria dos Santos Neves – Ausente  
 

Sálvio Humberto Penna   –  Ausente 
 

Isaías Leonel Ferreira Soares   –  Ausente 
 

Larissa Santos Calixto   –  Ausente 
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MEMÓRIA DA VIII REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
ACOMPANHAMENTO DE TRABALHOS DA COMISSÃO 

PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA – 2015, NOMEADA PELA 
PORTARIA UFSJ Nº 367, de 27 de maio de 2014. 

 
 

Aos 14 dias do mês de Outubro de 2015 às 14h30min, reuniram-se na sala 3.69 do 
Campus Santo Antônio, o Presidente Prof. Carlos Henrique de Souza Gerken, os 
Docentes Profa. Patrícia Alves Rosado Pereira e Prof. Vicente de Paula Leão 
(nomeado pela Portaria nº 571, de 13 de Outubro de 2015); e, os Técnicos-
Administrativos Márcio Eugênio Silva Moreira, Conceição Assis de Souza Santos, 
Maria Mônica dos Reis Mondaini e Davi Pereira Carrano, todos membros da 
Comissão Própria de Avaliação (CPA). Não compareceram: Prof. Luis Fernando 
Soares; e, Profa. Kety Valéria Simões Franciscatti; os Membros Externos Sra. Renata 
Maria dos Santos Neves e Sr. Sálvio Humberto Penna; e os membros representantes 
dos Discentes Larissa Santos Calixto e Isaias Leonel Fereira Soares. Dando início à 
reunião, o Presidente Prof. Carlos Henrique Gerken apresentou a Portaria nº 571 de 
Nomeação do Prof. Vicente de Paula Leão, ressaltando a satisfação em recebê-lo 
como membro da CPA. Apresentou brevemente ao Prof. Vicente as atribuições da 
Comissão, identificando as atividades realizadas durante os processos de 
Autoavaliação Institucional e de recredenciamento da UFSJ em 2014 e até meados 
deste ano de 2015. Citou ainda, como tarefas primordiais da CPA: o lançamento da 
pesquisa de autoavaliação 2015; a elaboração do instrumento de avaliação de cursos 
da UFSJ; e, definições quanto à implicação do referido instrumento. Prof. Vicente 
agradeceu o convite e se comprometeu a contribuir, no que lhe couber, para a 
continuação dos trabalhos e atividades da CPA. Passando aos itens de pauta, Prof. 
Carlos Henrique passou a palavra para Márcio Eugênio, a fim de que fossem 
comunicados os procedimentos que estão sendo realizados para a definição e 
implantação dos processos de Avaliação Interna de Cursos. Márcio Eugênio 
apresentou as propostas de alterações para a Resolução nº 011, de 19 de março de 
2012, que institui o Núcleo Docente Estruturante (NDE) nos Cursos de Graduação da 
UFSJ. Entre as principais alterações propostas, destacam-se: 1 – Inserção de 
parágrafo específico no Art. 1º, com a seguinte redação: §1º. Cursos de uma mesma 
área do conhecimento que ofereçam graus acadêmicos distintos (licenciatura e 
bacharelado) têm cada qual o seu próprio NDE – Justificativa: “por não integrar 
diretamente a gestão acadêmica do curso, o uso do termo "atuante" (proposto na 
Resolução CONAES 1/2010) pode aliviar possíveis conflitos de interpretação sobre a 
real responsabilidade da gestão acadêmica dos cursos. Quanto aos NDEs distintos 
para cursos com dois graus, ainda que os membros de ambos sejam os mesmos (o que 
não é vetado pela normatização da CONAES), cada grau acadêmico deve possuir o 
seu próprio NDE, nomeado em separado um do outro, que se reúna especificamente 
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para tratar de assuntos de um único curso,  de maneira a comprovar a identidade 
própria do curso nos momentos de avaliação externa. Recentemente, o curso de 
bacharelado em Geografia teve problemas na avaliação in loco pelo fato de possuir 
apenas um NDE nomeado para os graus de licenciatura e bacharelado”. 2 – Nova 
redação do inciso I do artigo que trata das competências do NDE, a saber: elaborar e 
propor ao Colegiado de Curso, reestruturações curriculares e atualizações do Projeto 
Pedagógico de Curso, com fulcro na melhor definição da sua concepção e dos seus 
fundamentos, bem como no pleno atendimento às legislações e normas que regem a 
oferta dos cursos superiores no país – Justificativa: “na resolução em vigor as 
competências da reelaboração e da atualização periódica do PPC são do NDE, em 
conflito (no meu entendimento) com o Art 46 do Regimento, que delega essas 
responsabilidades ao Colegiado. Complementarmente, na nova proposta (grifo em 
verde) também passa a ser atribuição do NDE o acompanhamento do pleno 
atendimento aos requisitos legais e normativos pelo curso, de maneira a mantê-lo 
sempre atualizado nesse quesito e preparado para receber eventuais avaliações 
externas em qualquer tempo”. 3 – Inserção dos incisos VI, VII e parágrafo deste 
último, com as seguintes redações: VI - fazer a autoavaliação trienal do curso, 
subsidiada pelo Instrumento de Avaliação de Cursos da UFSJ, observando a sincronia 
do procedimento com o ciclo de avaliação da área específica do curso no SINAES; 
VII – remeter o Relatório da Autoavaliação do curso à CPA até o dia 31 de outubro 
do ano em que o curso participe do ENADE; §1º. Cursos cujas áreas não são 
avaliadas pelo ENADE, para o fim proposto no inciso VI, terão seus ciclos de 
autoavaliação definidos pelo CONEP, em cooperação com a CPA. – Justificativa: 
“essa nova atribuição dá maior relevância ao NDE e consistência à autoavaliação, 
considerando ser o NDE formado por especialistas na área de conhecimento do curso 
e mandatário de maior legitimidade para autoavaliar o curso (com as mesmas 
competência e legitimidade das comissões externas), ao mesmo tempo, desonera a 
CPA da difícil tarefa de avaliar todos os cursos de graduação. Para tanto, seria criado 
o Instrumento de Autoavaliação de Cursos da UFSJ, com base nos itens do atual 
instrumento de avaliação do INEP. Também o estabelecimento de um prazo para o 
remetimento dos relatórios de autoavaliação pelo NDE para a CPA da uma segurança 
para que os dados cheguem num período próprio para a sua utilização na composição 
do relatório anual da CPA”. 4 – Alterações nos incisos do artigo que trata da 
composição do NDE, como segue: I – o coordenador de curso, membro nato e 
presidente; II – o vice-coordenador, membro nato e substituto imediato do presidente; 
III – 3(três) docentes cuja formação tenha relação direta com a área do curso, e que 
ministrem disciplinas no curso; § 1º. Na ausência ou impedimento dos membros 
natos, atendido o § 2º, do Art. 9º, presidirá o NDE o docente que atue a mais tempo 
no curso; Justificativa – “ao tornar coordenador e vice-coordenador membros natos 
do NDE corrige-se a inconsistência da resolução em vigor, segundo a qual, mesmo 
não sendo obrigatoriamente membro do Núcleo, está previsto que o vice-coordenador 
substitui o presidente do NDE nas suas ausências. O inciso III também corrige outro 
problema (de identidade) quando restringe a composição do NDE a docentes com 
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formação na área do curso, trazendo o NDE para mais próximo da formação 
idealizada pela CONAES. No momento atual praticamente todos os cursos da UFSJ 
já estão consolidados e com número suficiente de professores da área fim para 
comporem os NDEs, não se fazendo mais necessária a abertura para membros que 
não sejam da área específica do curso”. 5 – Inserção dos parágrafos 1º, 2º e 3º no 
artigo que trata sobre a eleição dos membros do NDE, a saber: §1º. Concluído o 
primeiro ciclo de vida do NDE, já considerando a possível rotatividade dos membros 
natos (coordenador e vice-coordenador) a cada 2 (dois) anos, as eleições para os 
novos membros são realizadas anualmente, uma vaga a cada ano, de maneira a prover 
o NDE da perenidade determinada pela CONAES; §2º. A ordem inicial da 
rotatividade das vagas de que trata o §1º, é definida na instância do próprio NDE; § 
3º. No período transitório para o completo estabelecimento do mecanismo de 
perenização do NDE, previsto no §1º, será admitido mandato temporariamente 
superior aos 4 (quatro) anos estabelecidos no caput. – Justificativa: “nos §s 1º, 2º e 3º 
está proposto um mecanismo de perenização do NDE, de maneira a atender ao inciso 
IV, do Art. 3º, da Resolução CONAES nº 01, de 17 de junho de 2010, que determina 
que as IES devem ‘assegurar estratégia de renovação parcial dos integrantes do NDE 
de modo a assegurar a continuidade no processo de acompanhamento do curso’". 6 – 
Inserção de artigo que trata de instruções para casos omissos, com seguinte redação: 
os casos omissos são resolvidos pelo próprio NDE, sob a luz das normas 
institucionais. – Justificativa: “a instância de poder do Colegiado não pode se 
confundir com a do NDE, até mesmo por serem de naturezas distintas. Além do mais, 
o Colegiado tem membro discente na sua composição e, por razões óbvias, não é 
razoável que ele resolva questões específicas de um núcleo que é exclusivamente 
formado por docentes, especialistas de uma determinada área, e que não está 
hierarquicamente submetido ao Colegiado”. Finalizando a apresentação das 
propostas, Márcio Eugênio se comprometeu a verificar os trâmites legais para o 
encaminhamento e aprovação da nova redação da Resolução em questão, tendo em 
vista a urgência da matéria. Todos os membros presentes se manifestaram favoráveis 
às propostas apresentadas. Passando ao segundo item de pauta, foi apresentada a 
proposta para o questionário a ser aplicado para os discentes de graduação. Entre as 
principais decisões da CPA, quanto ao formato, estão: a avaliação dos itens por meio 
de uma escala de 0 (zero) a 5 (cinco); junção de várias questões a serem avaliadas, 
que tenham relação quanto ao assunto e área, em um único item. Quanto a questões 
relacionadas à plataforma MOODLE, especificamente a soluções técnicas: a 
organização em um item (ou, dimensão) por página; a inserção de um botão “salvar” 
ao final de cada item do questionário (final de cada página); ao final do questionário 
um botão “salvar e finalizar”. Quanto aos conteúdos do questionário, todos os 
membros se comprometeram a analisar e apresentar sugestões para melhoria do 
instrumento. Profa. Patrícia defendeu a necessidade de que, para determinados 
assuntos, as questões sejam semelhantes para todos os segmentos da comunidade 
acadêmica. Todos foram favoráveis à sugestão da Professora. O Presidente, Prof. 
Carlos Henrique, observou que, tendo em vista outros compromissos de alguns 
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membros da CPA, a reunião deveria ser encerrada. Entretanto, por haver ainda 
assuntos a serem tratados, o Presidente anunciou a necessidade de agendamento de 
uma reunião extraordinária para a próxima sexta-feira, dia 16 de outubro do corrente 
ano. Declarou encerrada a reunião às 17h30min, da qual eu, José Ricardo Resende 
Gonçalves, secretário desta CPA, lavrei a presente ata que, após ser lida e aprovada, 
será assinada por todos os membros presentes.  

São João Del-Rei, 14 de Outubro de 2015.  
 
 

Prof. Carlos Henrique de Souza Gerken (Presidente)__________________________  
 
Profa. Kety Valéria Simões Franciscatti – Ausente 
 
Prof. Vicente de Paula Leão______________________________________________ 
 
Prof. Luis Fernando Soares  –  Ausência Justificada 
 
Profa. Patrícia Alves Rosado Pereira_______________________________________ 
 
Conceição Assis de Souza Santos_________________________________________ 
 
Davi Pereira Carrano___________________________________________________ 
 
Márcio Eugênio Silva Moreira____________________________________________ 
 
Maria Mônica Reis Mondaini_____________________________________________  
 
Renata Maria dos Santos Neves – Ausente  
 
Sálvio Humberto Penna   –  Ausente 
 
Isaías Leonel Ferreira Soares   –  Ausente 
 
Larissa Santos Calixto   –  Ausente 



MEMÓRIA DA II REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 
ACOMPANHAMENTO DE TRABALHOS DA COMISSÃO 

PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA – 2015, NOMEADA PELA 
PORTARIA UFSJ Nº 367, de 27 de maio de 2014. 

 
 
Aos 16 dias do mês de Outubro de 2015 às 9h30min, reuniram-se na sala 3.69 do 
Campus Santo Antônio, o Presidente Prof. Carlos Henrique de Souza Gerken, os 
Docentes Prof. Luis Fernando Soares e Prof. Vicente de Paula Leão; e, os Técnicos-
Administrativos Márcio Eugênio Silva Moreira, Conceição Assis de Souza Santos e 
Davi Pereira Carrano, todos membros da Comissão Própria de Avaliação (CPA). Não 
compareceram: Profa. Patrícia Alves Rosado Lopes, Profa. Kety Valéria Simões 
Franciscatti; Maria Mônica Reis Mondaini; os Membros Externos Sra. Renata Maria 
dos Santos Neves e Sr. Sálvio Humberto Penna; e os membros representantes dos 
Discentes Larissa Santos Calixto e Isaias Leonel Fereira Soares. Dando início à 
reunião, o Presidente Prof. Carlos Henrique Gerken ressaltou, dentre outros, os 
objetivos desta reunião extraordinária, a saber: definição dos meios de divulgação da 
campanha de autoavaliação 2015; continuidade da análise do questionário dos 
Discentes de Graduação; outras discussões sobre a reelaboração dos demais 
questionários. Lembrou ainda, da necessidade de a CPA se organizar para a 
reestruturação do questionário destinado aos Egressos de Graduação e de Pós-
graduação. Prof. Vicente Leão sugeriu que todos os canais de comunicação da UFSJ 
fossem mobilizados para a questão da divulgação, além da possibilidade de que 
fossem produzidos folderes que pudessem ampliar as formas de acesso dos 
respondentes da pesquisa. Márcio Eugênio citou a possibilidade de que fossem 
pensados questionários que seriam destinados às instituições civis organizadas, 
comércios e demais segmentos das comunidades onde os campi da UFSJ estão 
inseridos. Dessa maneira, segundo a proposta, a pesquisa contaria com uma 
participação expressiva da sociedade. Prof. Vicente sugeriu que fosse pensada uma 
estratégia para participação também dos pais dos discentes. Prof. Carlos Henrique 
lembrou as discussões anteriores acerca da realização de seminários de divulgação 
dos resultados da pesquisa 2014. E frisou a necessidade de fossem, ao menos, 
realizadas reuniões específicas com a Congregação e os Conselhos Superiores da 
UFSJ. Conceição sugeriu que os resultados da referida pesquisa fossem enviados para 
o e-mail de todos membros da comunidade acadêmica. Prof. Carlos Henrique citou a 
ideia de que fosse produzido um texto síntese sobre os Relatórios da pesquisa de 
autoavaliação e da avaliação externa realizada em maio deste ano. Prof. Luis 
Fernando propôs questões que podem contribuir para as escolhas corretas quanto à 
divulgação dos resultados, a saber: “Existe interesse por parte da comunidade 
acadêmica em conhecer os resultados das pesquisas de autoavaliação?”; “Existe 
interesse por parte da comunidade acadêmica em discutir os relatórios das pesquisas 
de autoavaliação?”. Continuando suas reflexões, Prof. Luis Fernando defendeu os 
relatórios das pesquisas de autoavaliação, bem como os relatórios de avaliações 
externas estão disponíveis no site da UFSJ. Por essa razão, acredita que o papel da 



CPA está sendo cumprido, a exercer a divulgação dos resultados. Pontuou ainda, 
sobre a necessidade de que aja interesse de todos os sujeitos envolvidos na vida 
acadêmica da UFSJ. O presidente, Prof. Carlos Henrique, lembrou a todos que o 
interesse da CPA é desenvolver na UFSJ uma espécie de “cultura da avaliação”, a 
partir da qual as pessoas se interessem pelos assuntos que fazem parte da Instituição. 
Em suas palavras: “Se trata de fazer com que as pessoas compreendam a necessidade 
de que todos conheçam toda a Instituição. Não apenas os setores de atuação de cada 
segmento. Discentes precisam avaliar mais do que as salas de aula; técnicos precisam 
conhecer mais do que os seus espaços de trabalho, e assim sucessivamente”. Prof. 
Vicente Leão sugeriu que fosse criado um canal de comunicação direta com a CPA, 
um “Pergunte à CPA”. Prof. Carlos Henrique se colocou favorável à proposta, 
opinando que a ideia é estreitar as discussões acerca da compreensão da comunidade 
acadêmica acerca da sua participação na continuidade da construção da UFSJ. 
Entretanto, argumentou que talvez estas questões deveriam ser tratadas após o 
lançamento da pesquisa, tendo em vista a seriedade e complexidade da implantação 
das sugestões apontadas. Dessa maneira, lembrou a todos sobre o curto prazo de que 
a CPA dispõe para dar início à pesquisa de autoavaliação 2015. Sobre as formas de 
divulgação dos resultados, Davi Carrano sugeriu que fossem utilizadas todos canais 
de comunicação da UFSJ, além da organização de exposições, pôsteres, apresentação 
de slides, entre outros. Para ilustrar sua sugestão, Davi citou o exemplo da ASSIM, 
que organizou um exposição que durou cerca de 20 a 30 dias, e que, a seu ver, surtiria 
bons efeitos. Prof. Carlos Henrique citou a importância de que o site da Instituição 
seja reformulado, visando à modernização do sistema e da apresentação. Tal 
reformulação deveria ser estendida à página da CPA, fazendo com que o ambiente de 
navegação seja mais acessível e interativo. Passando ao último item de pauta, o 
Presidente, Prof. Carlos Henrique retomou algumas questões que já haviam sido 
apontadas na reunião anterior acerca das alterações/correções do questionário dos 
discentes, como: a definição do formato dos questionários, além de questões técnicas 
relacionadas à organização e inserção dos questionários na plataforma MOODLE. 
Outras questões foram levantadas: a revisão das faixas salariais em todos os 
questionários; a retirada da expressão “bom senso” nas questões de avaliação da 
Reitoria e das Pró-reitorias; a revisão das questões relacionadas ao PDI. Sobre esta 
última, Prof. Carlos Henrique citou a importância de que todos os segmentos 
conheçam o PDI. Por essa razão, a Comissão deveria pensar na possibilidade de que 
as todas as questões relacionadas ao PDI fossem, certa forma, didáticas. Que, para 
além de avaliar, pudessem também informar e esclarecer os respondentes sobre a 
existência e importância do referido documento. Para finalizar, foi sugerida uma 
divisão de tarefas para as propostas de alterações/correções dos questionários. Dessa 
maneira, ficaram responsáveis pelo questionário de docentes, os Professores Carlos 
Henrique, Patrícia, Luis Fernando, Vivente e Kety; pelo questionário dos técnicos-
administrativos, Maria Mônica, Davi, Márcio Eugênio e Conceição; pelo questionário 
de Discentes, ficaram responsáveis todos os membros da Comissão. O presidente, 
Prof. Carlos Henrique, solicitou que todos se organizassem na realização das tarefas 
de analisar e propor alterações nos questionários. Assim, a próxima reunião ordinária, 
agendada para o próximo dia 28 de outubro, seria destinada à discussão das questões 



identificadas, e as devidas decisões tomadas. Lembrou ainda que – tendo em vista o 
curto prazo para lançamento da pesquisa 2015 – finalizadas as análises e sugestões de 
alterações, os questionários serão inseridos na plataforma MOODLE até o dia 03 de 
Novembro. Estando todos de acordo com as propostas apresentadas, e não havendo 
mais assuntos a serem tratados, o Presidente, declarou encerrada a reunião às 
12h20min, da qual eu, José Ricardo Resende Gonçalves, secretário desta CPA, lavrei 
a presente ata que, após ser lida e aprovada, será assinada por todos os membros 
presentes.  

São João del-Rei, 16 de Outubro de 2015.  
 
 

Prof. Carlos Henrique de Souza Gerken (Presidente)__________________________  
 
Profa. Kety Valéria Simões Franciscatti – Ausente 
 
Prof. Vicente de Paula Leão______________________________________________ 
 
Prof. Luis Fernando Soares______________________________________________ 
 
Profa. Patrícia Alves Rosado Pereira  – Ausente 
 
Conceição Assis de Souza Santos_________________________________________ 
 
Davi Pereira Carrano___________________________________________________ 
 
Márcio Eugênio Silva Moreira____________________________________________ 
 
Maria Mônica Reis Mondaini  – Ausente 
 
Renata Maria dos Santos Neves – Ausente 
 
Sálvio Humberto Penna   –  Ausente 
 
Isaías Leonel Ferreira Soares   –  Ausente 
 
Larissa Santos Calixto   –  Ausente 
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MEMÓRIA DA IX REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
ACOMPANHAMENTO DE TRABALHOS DA COMISSÃO 

PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA – 2015, NOMEADA PELA 
PORTARIA UFSJ Nº 367, de 27 de maio de 2014. 

 
 

Aos vinte e oito dias do mês de Outubro de dois mil e quinze às nove horas e trinta 
minutos, reuniram-se na sala 3.69 do Campus Santo Antônio, o Presidente Prof. 
Carlos Henrique de Souza Gerken, os Docentes Profa. Patrícia Alves Rosado Pereira, 
Prof. Vicente de Paula Leão e Prof. Luis Fernando Soares; e, os Técnicos-
Administrativos Márcio Eugênio Silva Moreira, Conceição Assis de Souza Santos e 
Davi Pereira Carrano, todos membros da Comissão Própria de Avaliação (CPA). Não 
compareceram: Maria Mônica dos Reis Mondaini; os Membros Externos Sra. Renata 
Maria dos Santos Neves e Sr. Sálvio Humberto Penna; e os membros representantes 
dos Discentes Larissa Santos Calixto e Isaias Leonel Fereira Soares. Dando início à 
reunião, o Presidente Prof. Carlos Henrique Gerken ressaltou que a reunião havia 
sido convocada a fim que fossem realizadas de forma coletiva a revisão dos 
questionários a serem disponibilizados na Pesquisa de Autoavaliação 2015. Os 
trabalhos de revisão foram iniciados com o questionário destinado aos docentes da 
UFSJ. Sendo o item Políticas Acadêmicas um dos mais complexos a serem 
contemplados no processo de Autoavaliação, as questões foram discutidas 
paulatinamente. Foram apontadas questões relativas à forma e ao conteúdo do 
questionário, que poderiam ser aplicadas aos demais questionários. A revisão se 
estendeu durante cerca de duas horas e trinta minutos. Assim, por haver ainda 
assuntos a serem tratados, o Presidente anunciou a necessidade de que o trabalho de 
revisão continuasse, ainda coletivamente, via e-mail. Tendo, os presentes, aprovado a 
sugestão, ficou o endereço eletrônico da CPA, cpa_2014_2016@ufsj.edu.br, eleito 
como forma de manutenção dos contatos entre os membros, e, ambiente de 
discussões e definições, em razão da possibilidade de registro e arquivamento das 
decisões a serem tomadas. Para finalizar, Prof. Carlos Henrique ressaltou a 
necessidade de que todos se dediquem aos trabalhos de revisão dos questionários, 
iniciados nesta reunião, de forma a permitir que a Pesquisa de Autoavaliação seja 
lançada até o próximo dia dez de novembro do corrente ano. Em seguida, às doze 
horas e quinze minutos, declarou encerrada a reunião, da qual eu, José Ricardo 
Resende Gonçalves, secretário desta CPA, lavrei a presente ata que, após ser lida e 
aprovada, será assinada por todos os membros presentes.  

São João Del-Rei, 28 de Outubro de 2015.  
 
 

Prof. Carlos Henrique de Souza Gerken (Presidente)__________________________  
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Profa. Kety Valéria Simões Franciscatti – Ausente 
 
Prof. Vicente de Paula Leão______________________________________________ 
 
Prof. Luis Fernando Soares ______________________________________________ 
 
Profa. Patrícia Alves Rosado Pereira_______________________________________ 
 
Conceição Assis de Souza Santos_________________________________________ 
 
Davi Pereira Carrano___________________________________________________ 
 
Márcio Eugênio Silva Moreira____________________________________________ 
 
Maria Mônica Reis Mondaini  – Ausente 
 
Renata Maria dos Santos Neves – Ausente  
 
Sálvio Humberto Penna   –  Ausente 
 
Isaías Leonel Ferreira Soares   –  Ausente 
 
Larissa Santos Calixto   –  Ausente 
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Política de Internacionalização da UFSJ 

 

Reconhecendo a importância da cooperação internacional no contexto educacional, 

econômico, social e político do século XXI, a UFSJ elege a internacionalização como uma das 

áreas de enfoque de seu planejamento estratégico e.  

 

A UFSJ entende a cooperação internacional, fundamentada na solidariedade e na igualdade, 

como um instrumento de superação de assimetrias entre povos, sistemas e instituições, bem 

como de construção de uma sociedade melhor e mais justa, sendo fundamental para a 

consolidação e a expansão da Universidade e para o desenvolvimento sustentável do País no 

cenário global. 

 

Para o período de 2012 a 2016, a UFSJ cria uma política de internacionalização, denominada 

“UFSJ Participativa; Plural e Internacional”, que tem como meta a transição de um processo de 

internacionalização passiva para um processo de internacionalização ativa (LIMA, M.C.; 

MARANHÃO, C.M.S.A., 2009).  

 

A internacionalização passiva se refere à mera mobilidade acadêmica discente e qualificação 

de docentes em instituições de reconhecido prestígio acadêmico no exterior, visando o 

desenvolvimento de uma elite intelectual. Já a internacionalização ativa se refere à implantação 

de políticas de Estado e institucionais voltadas para a atração e acolhimento de acadêmicos; à 

oferta de serviços educacionais no próprio país e no exterior; ao envolvimento com a 

mobilidade de experts – docentes e técnicos- e de discentes em áreas de interesse estratégico; 

à exportação de programas e instalação de instituições ou campi no exterior; à criação de 

programas e projetos de pesquisa em colaboração com instituições estrangeiras de 

reconhecido prestígio acadêmico; à participação em redes internacionais e ao desenvolvimento 

de políticas públicas e institucionais que visem o trabalho colaborativo entre instituições 

nacionais e internacionais.  

Nesse sentido, a UFSJ tem trabalhado no desenvolvimento de políticas institucionais que vão 

além da mera mobilidade discente para abranger outras ações de internacionalização que têm 

impacto direto sobre a qualidade de seus cursos de Graduação e Pós-Graduação.  

 

Uma dessas ações se refere à adesão a programas governamentais de incentivo à 

internacionalização da educação superior em áreas estratégicas, tais como, os programas 

Ciência Sem Fronteiras; Inglês Sem Fronteiras; Programas BRAFITEC; BRANETEC e PLI, 

além da participação em editais que fomentam a internacionalização, abertos pelas agências 

FAPEMIG, CAPES e CNPq.  

 



Com a missão de promover a inserção internacional da UFSJ e implementar o processo de  

internacionalização ativa, a UFSJ estabelece as seguintes metas em sua Política de 

Internacionalização:  

 

 Sensibilizar a comunidade acadêmica para as relações internacionais; 

 Mapear as relações internacionais na UFSJ; 

 Incrementar e fomentar as relações internacionais na UFSJ; 

 Divulgar oportunidades e eventos de âmbito internacional; 

 Participar em instâncias de fomento à internacionalização e capacitação em gestão 

de assuntos internacionais; 

 Desenvolver acordos e parcerias com instituições internacionais de reconhecido 

prestígio acadêmico, em todos os continentes; 

 Melhorar a condição de preparo dos alunos para um mundo 

globalizado/internacionalizado; 

 Internacionalizar a grade curricular dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação; 

 Desenvolver ações de Extensão em parceria com instituições internacionais 

 Aprimorar o perfil institucional no cenário global. 

 

Para alcançar essas metas, a UFSJ desenvolve oito eixos de ação estratégica de fomento à 

internacionalização ativa:  

 

1. Ampliação dos acordos de cooperação internacional com instituições de reconhecido 

prestígio acadêmico 

Dentro deste eixo, prioriza-se o desenvolvimento de acordos internacionais com instituições de 

diferentes países, em todos os continentes do mundo. Atualmente a UFSJ conta com 45 

acordos internacionais com instituições da Europa, Américas: do Norte, Central e do Sul; África 

e Coréia do Sul. No entanto, este número cresce cotidianamente com novas assinaturas de 

acordos e parcerias internacionais. O objetivo é ampliar e consolidar os acordos com os países 

com os quais já trabalhamos e desenvolver outros, prioritariamente em países e continentes 

com os quais a UFSJ ainda não tem convênios. Nessa direção, estão sendo negociados, no 

momento, convênios com a China, Japão, Austrália, Turquia, incluindo assim, países do 

continente asiático, da Oceania e do oriente.    

 

Participação em Programas Nacionais e Internacionais de fomento à internacionalização 

 

A UFSJ, através de sua Assessoria para Assuntos Internacionais, procura estar atenta aos 

programas e editais de internacionalização abertos pelo governo, através das agências de 

fomento. Atualmente, a UFSJ participa do Programa Ciência Sem Fronteiras e Inglês Sem 

Fronteiras (esses programas serão detalhados a seguir); do BRANETEC (programa voltado às 

Engenharias e áreas tecnológicas, financiado pela CAPES e governo Holandês); do PLI 



(Programa de Licenciaturas Internacionais, financiado pela CAPES e governo português) e 

BRAFITEC (programa voltado às Engenharias e áreas tecnológicas, financiado pela CAPES e 

governo Francês). Esses programas financiam visitas técnicas de professores da UFSJ a 

instituições estrangeiras e fomentam a graduação sanduíche para alunos das instituições 

envolvidas.  

 

3. Aumento da participação ativa dos alunos da UFSJ em instituições estrangeiras de 

reconhecido prestígio acadêmico:  

 

Dois programas contribuem para o intercâmbio estudantil. O primeiro deles é o PAINT – 

Programa Acadêmico de Intercâmbio Internacional, que conta com recursos destinados pela 

Reitoria para oferecer bolsas e passagens aéreas a alunos da UFSJ, provenientes das 

diversas áreas do conhecimento, que estudarão, gratuitamente, nas universidades estrangeiras 

parceiras. Os alunos são selecionados pela Assessoria Internacional a partir de princípios de 

meritocracia que envolvem o desempenho acadêmico dos alunos e a participação em 

programas institucionais de pesquisa, extensão e iniciação tecnológica e à docência. O apoio 

financeiro é concedido através de bolsas oferecidas pela instituição, após avaliação 

socioeconômica desenvolvida pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PROAE). 

No ano de 2013, como resultado do objetivo estratégico da Reitoria de investir na 

internacionalização, o número de selecionados duplicou, passando de 9 (nove) bolsas que 

foram oferecidas em 2012 para 18 bolsas, distribuídas em 2013.  Esse aumento do auxílio 

financeiro destinado aos discentes garantiu a participação de 18 alunos da UFSJ no ano de 

2013 em experiências acadêmicas internacionais, estudando em instituições reconhecidas de 

Portugal, Holanda, Alemanha, França, Chile e México.  

O segundo grande programa de fomento à mobilidade discente é o Programa “Ciência sem 

Fronteiras”, lançado pelo Governo Federal em 2011. Como resultado da qualidade dos cursos 

de Graduação da UFSJ e do trabalho estratégico no âmbito da internacionalização, o número 

de alunos da instituição que participam do programa Ciência Sem Fronteiras tem aumentado a 

cada nova chamada pública e, atualmente, a UFSJ se orgulha de ter trezentos e oitenta e dois 

(382) alunos participando do referido programa, de acordo com informações publicadas na 

página oficial do programa. O gráfico do Programa Ciência Sem Fronteiras, disponível em: 

http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/painel-de-controle, posiciona a UFSJ entre as 

“15 mais” de Minas Gerais, sendo a UFSJ a oitava instituição de Ensino Superior de Minas 

Gerais que mais envia alunos ao exterior no âmbito do programa Ciência Sem Fronteiras.  

 

As metas para os próximos anos é aumentar ainda mais a participação dos alunos no 

programa Ciência Sem Fronteiras e no PAINT. Para tanto algumas ações são previstas:  

. aumentar o número de bolsas do programa PAINT;  

. ampliar o número de convênios internacionais; 

http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/painel-de-controle


. oferecer cursos de línguas, através do Projeto Expressions, para os alunos de todos os campi 

da universidade; 

. tornar-se centro aplicador credenciado do TOEFL IbT (é importante observar que a UFSJ, 

através da sua Assessoria Internacional já se credenciou como centro aplicador autorizado do 

TOEFL ITP e aplica, no âmbito do Programa Inglês Sem Fronteiras, esse exame gratuitamente 

aos alunos da UFSJ e aos alunos de outras instituições de ensino superior, localizadas nas 

comunidades nas quais a UFSJ está inserida); 

. Manter a oferta de aulas de língua inglesa e cursos preparatórios para o TOEFL, 

gratuitamente, aos alunos da instituição, no âmbito do Programa Inglês Sem Fronteiras. Essas 

aulas já são ofertadas através do NUCLI-UFSJ, criado no âmbito do Programa Inglês Sem 

Fronteiras). Além disso, ainda pelo ISF, a UFSJ recebeu em 2014 e receberá em 2015 English 

Teaching Assistants (ETAs) para auxiliarem no preparo linguístico e cultural dos alunos da 

UFSJ para participarem da vida acadêmica em instituições estrangeiras;  

. ampliar e criar novas possibilidades de estágio internacional para as áreas de Ciências 

Humanas, Artes e Ciências Sociais Aplicadas, além dos estágios internacionais que já são 

realizados na área das Engenharias.  

4. Aumento da participação de alunos estrangeiros na UFSJ 

 

Se a participação dos alunos da UFSJ em universidades do exterior tem sido crescente, o 

oposto não é verdadeiro. A UFSJ não recebe o mesmo número de alunos estrangeiros na 

instituição, como envia. Um dos grandes fatores que impossibilitam a vinda de alunos 

estrangeiros para a UFSJ é a oferta majoritária de cursos em português. Diante disso, o 

desafio para os próximos anos é internacionalizar os currículos dos cursos de graduação e 

pós-graduação, através das seguintes ações:  

. diagnosticar potenciais servidores para a oferta de disciplinas em língua estrangeira; 

. fortalecer o ensino de línguas estrangeiras para a comunidade acadêmica (através do projeto 

Expressions,  Aliança Francesa, curso M.E.O – My English Online e Nucli/UFSJ); 

. criar catálogo de oferta de disciplinas internacionais em inglês, prioritariamente;  

.criar programas de dupla diplomação; 

. criar programas de pós-graduação interinstitucionais com universidades estrangeiras; 

. oferecer aulas de Português para estrangeiros em todos os campi da UFSJ, para atender os 

alunos intercambistas; 

.ampliar as possibilidades de estágio para alunos estrangeiros, através de negociações com as 

prefeituras, companhias e indústrias das cidades onde a UFSJ está inserida;   

. aumentar o número de convênios com países de línguas latinas; 

. mapear instituições estrangeiras que ofertam língua portuguesa, no intuito de estabelecer 

parcerias institucionais. Nessa direção, a UFSJ está desenvolvendo uma sólida parceria com a 

Universidade da Geórgia e passará a integrar o “Flagship Program”. Este programa do governo 

norte-americado, é coordenado nos Estados Unidos pela Universidade da Geórgia e visa 

capacitar cidadãos estadunidenses, desde a infância até a  idade adulta, a falar o português e 



conhecer a cultura latino-americana. No âmbito da universidade, os alunos norte-americanos, 

participantes do programa, atenderão a semestres acadêmicos na UFSJ, enquanto 

desenvolvem estágios em suas áreas de atuação aqui no Brasil. Além disso, alunos de Letras 

da UFSJ farão estágio internacional, em escolas conveniadas à UGA e participarão de 

semestres acadêmicos naquela universidade.  

  

5. Envolvimento de docentes e técnicos com o processo de internacionalização 

Embora diversos docentes já tenham parcerias acadêmicas e trabalhos sendo desenvolvidos, 

colaborativamente, com instituições estrangeiras, essas ações desses professores ainda têm 

sido resultado de esforços isolados e individuais e não resultado de uma política institucional.  

Com o plano de internacionalização estabelecido a partir de julho de 2012, busca-se a criação 

de mecanismos institucionais que motivem o envolvimento dos docentes e técnicos-

administrativos no processo de internacionalização. Algumas ações a serem propostas para a 

efetivação dessa estratégia são:  

. reformulação da resolução que rege o programa PAINT, com o intuito de incluir auxílio 

financeiro a servidores em missão acadêmico-científica em instituições estrangeiras;  

. criação de núcleos de pesquisa interdisciplinares da UFSJ e divulgação internacional dos 

mesmos; 

.  participação de professores visitantes e técnicos de instituições estrangeiras nos cursos de 

Graduação e pós-graduação da UFSJ;  

. criação de formas de financiamento institucional para a ida de professores da UFSJ e demais 

servidores para instituições estrangeiras e vinda de professores estrangeiros visitantes e 

técnicos estrangeiros para a UFSJ, preferencialmente por um período correspondente a um 

semestre acadêmico.   

. incentivo, com possibilidade de fomento, à participação de docentes e técnicos-

administrativos em cursos de qualificação no exterior em suas respectivas áreas de atuação; 

em visitas técnicas a instituições e institutos de pesquisa internacionais e em cursos de línguas 

estrangeiras para aprimoramento da proficiência linguística e conhecimento cultural. Esse 

último é um aspecto fundamental para a preparação dos servidores da UFSJ para o 

recebimento de discentes, docentes e demais servidores provenientes de instituições 

estrangeiras na UFSJ e, principalmente, para a internacionalização dos cursos de Graduação e 

Pós-Graduação da instituição.  

 

6. Participação em fóruns e redes interinstitucionais e internacionais 

 



Em um mundo de relações globais o trabalho em redes é importante para o desenvolvimento 

estratégico da internacionalização. A UFSJ, através de sua Assessoria Internacional, participa 

das seguintes redes e fóruns de cunho internacional: 

 

FORGRIFES: Fórum de Gestores de Relações Internacionais das Instituições Federais de 

Ensino Superior; 

 

FAUBAI: Fórum dos Assessores das Universidades Brasileiras para Assuntos Internacionais;  

 

GCUB: Grupo Coimbra das Universidades Brasileiras; 

 

AULP: Associação das Universidades de Língua Portuguesa.  

 

Grupo Tordesillas;  

 

Rede Uniminas: Rede de Universidades de Minas Gerais, quer reúne a Assessoria para 

Assuntos Internacionais da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas 

Gerais (SECTES) e mais 15 Instituições de Ensino Superior de Minas Gerais que atuam 

colaborativamente para assuntos internacionais.  

 

7. Participação em eventos de internacionalização 

 

A participação em eventos de internacionalização é importante por dar visibilidade nacional e 

internacional à instituição, além de viabilizar a assinatura de novos convênios de cooperação 

acadêmica e consolidar aqueles que já estão em andamento. No ano de 2013, a UFSJ, através 

de sua Assessoria Internacional, e com o apoio da FAPEMIG, esteve presente nos seguintes 

eventos de internacionalização: 

NAFSA: Feira de Internacionalização da Associação de Educadores Internacionais dos 

Estados Unidos, que em sua 65ª conferência anual, ocorrida em maio de 2013, em St. Louis, 

no estado de Missouri, reuniu mais de 400 instituições e organizações internacionais de 

diversos países. Esta feira é considerada a maior feira de internacionalização do mundo.  

EAIE: Feira de Internacionalização e 25ª Conferência Anual da Associação Européia de 

Educação Internacional para o Ensino Superior, considerada como o maior evento de 

internacionalização universitária da Europa. Esse evento, ocorrido em Istanbul, Turquia, reuniu 

cerca de 4.800 agentes de internacionalização de 90 países.  

Missão à França: desenvolvida em Paris, Toulouse e Reims Champagne-Ardenne, em março 

de 2013, com a presença da SECTES e mais 12 universidades mineiras.  

 



BMI Fair: The Brazil Higher Education Workshop 2013, ocorrida em outubro, na cidade de São 

Paulo. A participação nesse encontro possibilitou a negociação de diversos acordos de 

cooperação, principalmente com universidades irlandesas.  

 

Participação nas conferências anuais do FAUBAI e do Grupo Coimbra de Universidades 

Brasileiras.  

 

Para os próximos anos, a meta é participar dos mesmos eventos e de outras missões de 

trabalho em países com os quais a UFSJ tem acordos de cooperação, de preferência em 

delegações compostas pelos demais gestores institucionais.   

  

8. Ampliação da estrutura de internacionalização na UFSJ 

 

Além das metas descritas nos itens anteriores, outras ações são propostas para consolidar o 

processo de internacionalização da UFSJ. São elas:  

. ampliar a estrutura física e administrativa da Assessoria Internacional; 

. preparar material atualizado de divulgação da UFSJ em versão multilíngue (português, inglês, 

espanhol, francês); 

. legendar em versão multilíngue os vídeos institucionais da UFSJ; 

. criar sinalização e mapas dos campi da UFSJ em versão multilíngue; 

. dotar a UFSJ de recursos tecnológicos para tradução simultânea;  

. dotar a Assessoria Internacional de recursos financeiros destinados a apoiar a participação de 

discentes, docente e técnicos em programas de mobilidade internacional;  

. capacitar os servidores da Assessoria Internacional para o trato dos processos de  

internacionalização inerentes à sua função; 

. ampliar a estrutura de recepção de alunos estrangeiros com a criação de um sistema de 

tutoria internacional que envolverá professores, alunos, psicólogos e assistentes sociais.  

  

Internacionalizar é um desafio do cenário contemporâneo globalizado. As parcerias, em 

qualquer nível, permitem a troca de conhecimentos e o fortalecimento das partes envolvidas. 

Paradoxalmente, através das relações internacionais, há um fortalecimento dos valores locais a 

partir das trocas globais. Buscando o desafio de ampliar sua atuação e propondo as ações 

propostas nos oito eixos estratégicos mencionados anteriormente, a UFSJ assume o 

compromisso com a internacionalização e procura desenvolvê-la de forma ativa, participativa e 

plural.  

 

 



Relatório de Autoavaliação Institucional 2015 – UFSJ 

Comissão Própria de Avaliação – CPA UFSJ 2014/2016 
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PLANO INSTITUCIONAL DE FORMAÇÃO DE QUADROS DOCENTES (PLANFOR) DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ – instituída pela Lei 7555, de 

18  de dezembro de 1986, como Fundação de Ensino Superior foi transformada em 

Universidade pela Lei 10.425, de 19 de abril de 2002.  A UFSJ é pessoa jurídica de 

direito público, com financiamento pelo Poder Público, vinculada ao Ministério da 

Educação, que tem sede e foro na cidade de São João del-Rei, Estado de Minas Gerais. 

Como uma Instituição federal de ensino público superior, a UFSJ zela pela autonomia 

didático-científica, administrativa, disciplinar e de gestão financeira e patrimonial. A 

atuação da UFSJ é regida por seu Estatuto e, subsidiariamente, por seu Regimento 

Geral, pelas resoluções de seus Órgãos Colegiados Superiores, pelos regimentos de 

seus órgãos, pelos regulamentos e normas de aplicação, e por portarias e ordens de 

serviço de autoridades competentes.  

 

 

1. BASES DO PLANO INSTITUCIONAL DE FORMAÇÃO DE QUADROS DOCENTES 

(PLANFOR) 

 

A Universidade Federal de São João Del-Rei - UFSJ é uma instituição federal com 

apenas 26 anos de existência. Desde o processo de federalização, realizado em 1987, já 

assumia como eixos centrais de suas atividades fins a indissociabilidade entre as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. Consolidados os cursos de graduação, a 

partir de 1998, a instituição tem priorizado no seu Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI) a expansão da qualificação de seu quadro docente em nível de doutorado, a 

formação e a fixação dos grupos de pesquisa e a implantação da pós-graduação stricto 

sensu. Elementos fundamentais para a sua plena realização como universidade 

transmissora e produtora de conhecimento.    

 

Assumindo como estratégica uma política de incentivo à qualificação de seus quadros 

docentes, conseguiu ampliar seu número de doutores de 51 em 2000 para 124 doutores 

em 2007.  Com os programas governamentais EXPANDIR (2003-2006) e REUNI (2007-
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2012), a  UFSJ pôde ampliar seus recursos humanos rapidamente, contando atualmente 

com 680 docentes, dentre os quais 476 possuem o título de doutorado, 170 mestres, 17 

especialistas e 17 graduados, organizados em 150 Grupos de Pesquisa que estão 

registrados na Plataforma LATTES/CNPq em diferentes áreas do conhecimento 

científico, artístico e tecnológico. 

 

No âmbito do ensino de pós-graduação, em caráter stricto sensu, funcionam 16 

programas: Física e Química de Materiais, Teoria Literária e Crítica da Cultura, História, 

Processos Socioeducativos e Práticas Escolares, Psicologia, Engenharia da Energia em 

associação ampla com o CEFET/MG, Engenharia Elétrica em associação ampla com o 

CEFET/MG, Engenharia Mecânica, Bioengenharia, Ciências da Saúde, Tecnologias para 

o Desenvolvimento Sustentável, Biotecnologia, Matemática em Rede Nacional, Ciências 

Agrárias, Física em associação ampla com a UFLA e a UNIFAL e Ciências 

Farmacêuticas. Além disso, dois outros programas já foram recomendados pela CAPES, 

com início previsto para 2014: o mestrado em Enfermagem e o mestrado e doutorado em 

Bioquímica e Biologia Molecular. Neste último, a UFSJ faz parte, como Instituição 

Associada, da Associação Plena coordenada pela Sociedade Brasileira de Bioquímica e 

Biologia Molecular.   

 

A implantação da Pós-Graduação stricto sensu na UFSJ é relativamente recente, sendo 

os seus dois primeiros programas aprovados no biênio 2001/2002. Somente em 2008 

esse número foi ampliado para 6 programas, crescendo para 8 programas em 2009 e 11 

em 2010. Os dois cursos de Doutorado da Instituição somente iniciaram suas atividades, 

sucessivamente, nos anos de 2010 (Bioengenharia) e 2011 (Física e Química dos 

Materiais). Os rápidos avanços alcançados nos últimos anos nas pós-graduações da 

universidade implicou numa resposta imediata à considerável demanda por ampliação da 

infra-estrutura, em particular, laboratorial. Este apoio às pós-graduações e à melhoria da 

infraestrutura de pesquisa tem sido orientada pelo Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) da UFSJ, dando-se prioridade aos investimentos na construção de 

novos laboratórios, melhorias de instalações e equipamentos, como complemento ou 

contrapartida aos financiamentos do CT-Infra da Finep/CNPq e aos do Pró-

Equipamentos da Capes/CNPq. Essa estratégia também visa à melhoria da avaliação 

dos programas junto à CAPES e, em especial, à criação de novos cursos de doutorado. 

 

A UFSJ, conta também com 441 (quatrocentos e quarenta e um) servidores técnico-

administrativos, com a seguinte formação a) 13 alfabetizados, b) 23 com Ensino 

Fundamental Completo c) 94 com o Ensino Médio Completo, c) 68 com curso de 

Graduação, d) 209 com Especialização, e) 32 com Mestrado e f) 1 com Doutorado. 
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Esses dados também apontam para o avanço da qualificação dos servidores de nível 

médio, embora o número de técnico-administrativos efetivos tenha diminuído 

proporcionalmente em relação aos discentes presenciais da universidade, se 

encontrando na razão de 29,24%. 

 

No momento, UFSJ oferece 42 cursos de graduação e acolhe cerca de 13.000 alunos em 

seus cursos presenciais, em grande parte noturnos, e pouco mais de 7.000 alunos na 

Educação à Distância. Isso permite à UFSJ desempenhar um papel social de grande 

importância, ao possibilitar educação superior de qualidade, nas diferentes áreas do 

conhecimento, aos alunos que trabalham. Em segundo lugar, a alta qualificação dos 

docentes e o investimento na pós-graduação provocaram o avanço e a qualidade dos 

seus programas institucionais de Iniciação Científica. A estruturação e a ampliação de 

seus cursos de graduação influenciaram a trajetória da iniciação científica na UFSJ, 

revelando uma evolução contínua. Assim, se em 2003 oferecíamos um total de 61 

bolsas, já em 2007 foram distribuídas 140 bolsas de iniciação científica. Em 2013, o 

crescimento do Programa de Iniciação Científica da UFSJ contemplou 375 bolsistas.  

Para garantir a qualidade desse programa, adotou-se uma política de avaliação que 

conta com a participação de comitês internos e externos, compostos por professores 

pesquisadores.  

 

Essa política de incentivo à Iniciação Científica resulta numa efetiva integração entre as 

pós-graduações stricto sensu da UFSJ com as suas graduações. Complementando esse 

empenho e visando à ampliação da iniciação à pesquisa, bem como à melhoria dos 

cursos de graduação e da formação dos graduandos, a UFSJ criou o Programa 

Institucional de Iniciação Científica Voluntário (PIIC), na atualidade com 133 projetos em 

desenvolvimento, e conta ainda com o  Programa de Educação Tutorial –PET/CAPES, 

com 84 bolsas, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, com 

210 bolsas, e o Programa de Iniciação Científica Júnior (Primeiros Passos na Ciência), 

com 60 bolsas, estreitando os vínculos entre ensino médio público e a universidade. 

 

Nesse cenário, podemos afirmar que no campo da pesquisa e da pós-graduação, a UFSJ 

vem conquistando condições razoáveis de produção, gestão e transmissão de 

conhecimentos em distintas áreas do conhecimento, além da excelência conquistada na 

graduação e na política de extensão. Esses grupos têm sido eficientes na captação de 

recursos para o desenvolvimento de suas atividades de pesquisas, por meio de projetos 

de pesquisas em editais específicos de agências financiadoras como o CNPq, FINEP, o 

Pro-equipamentos da CAPES. Nos últimos anos, por exemplo, a UFSJ se organizou para 

apresentar propostas junto aos Editais do CT-INFRA e conseguindo sempre a aprovação 
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de projetos selecionados como fundamentais para o incremento das atividades de 

pesquisa na instituição. 

  

Apesar desse reconhecido avanço, mencionados acima, a UFSJ precisa ainda qualificar 

cerca de 30% de seu quadro docente atual para que todos alcancem a titulação de 

doutores. Há ainda que considerar que, diante do reconhecimento público pela qualidade 

do ensino, da pesquisa e da extensão que realiza, a Universidade Federal de São João 

del Rei aceitou a convocação da Presidência da República para a ampliação das vagas 

no ensino superior por meio da criação de três novos campi, respectivamente nas 

regiões do Alto Paraopeba (Campus do Alto Paraopeba, inaugurado em 2008 no 

município de Ouro Branco), do Centro Oeste mineiro (Campus Centro-Oeste Dona Lindu, 

inaugurado em 2008 no município de Divinópolis), e em  Sete Lagoas (Campus Tancredo 

Neves, inaugurado em 2009 no município de Sete Lagoa. Essa ampliação de vagas 

resulta na expectativa de novos programas de pós-graduação nesses campi.  

 

Embora tenha apresentado resultados bastante importantes e significativos. A UFSJ em 

seus 26 anos de existência é uma instituição ainda em fase de consolidação, com um 

razoável quantitativo de professores a serem qualificados e uma demanda significativa 

pela criação e consolidação de Programas de Pós-graduação, particularmente de novos 

cursos de doutoramento. No entanto, a universidade tem explicitado como prioridade a 

qualificação de seus docentes, na busca de eficiência no cumprimento de suas 

atividades fins: ensino, pesquisa e extensão. Desde seu início, a qualificação constitui 

matéria regulamentada, conforme especificado na resolução 003 de fevereiro de 2002. 

Essa resolução, ainda em vigor, estabelece as condições de afastamento de docentes da 

UFSJ para qualificação em nível de pós-graduação em seus artigos 5º. e 6º.: 

 

Art. 5º. Definir que o processo de afastamento é instaurado no departamento, a 
partir de solicitação do interessado dirigida ao chefe de departamento, e é instruído 
com os seguintes documentos: 

 
I. requerimento do docente com explicitação do tipo de afastamento; 
II. plano de trabalho detalhado, em consonância com o Planejamento Estratégico 
do departamento, que deve, obrigatoriamente, conter o Programa de Capacitação 
Docente  do Departamento; 
III. cópia da ata de aprovação do pedido de afastamento do docente, especificando 
o plano de substituições para seus encargos acadêmicos; 
IV. Termo de Compromisso, conforme Anexo I e Termo de Responsabilidade, 
conforme Anexo II, que são partes integrantes desta Resolução. 
 
Art. 6º. Determinar que o departamento, na análise dos pedidos de afastamento, 
leve em conta seu Programa Departamental de Capacitação Docente, no qual 
devem estar previstos: 
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I. as prioridades fixadas pelo Conselho Científico; 
II. os encargos acadêmicos sob sua responsabilidade; 
III. a ordem seqüencial de saída dos docentes. 

 

 

A regulamentação requer, no seu termo de compromisso e de responsabilidade, a 

garantia de responsabilização do departamento sobre os encargos didáticos do professor 

afastado para qualificação, garantindo assim a continuidade do curso sem prejuízo do 

aluno, mas também obriga ao professor submeter para avaliação um Relatório Semestral 

de Atividades para acompanhamento de sua qualificação à Pro-Reitoria de Pesquisa e 

Pós-graduação. 

 

O Plano Institucional de Formação de Quadros Docentes (PLANFOR) foi elaborado em 

concordância com as demandas apresentadas pelas unidades acadêmico-

administrativas, os Departamentos e as Diretorias de Campus, encaminhadas à Pro-

Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PROPE).  Essas informações e demandas foram 

sistematizadas para atender às normas do Programa PRODOUTORAL e aos interesses 

estratégicos da UFSJ. Para tanto, atentou-se para o papel da universidade no contexto 

regional em que se insere, priorizando um planejamento que levasse em conta a vocação 

regional de cada campus, bem como a relevância acadêmica, a oportunidade e os 

interesses estratégicos das proposições para a universidade. Importante, na construção 

desse programa de qualificação docente, foi a constante preocupação de afirmar o 

compromisso da UFSJ para com o desenvolvimento de sua região de abrangência, em 

sua missão de produzir e difundir conhecimentos, articulando ensino, pesquisa e 

extensão. Assumindo essas finalidades e essa visão, no Plano Institucional de Formação 

de Quadros Docentes (PLANFOR), foram ajustadas as demandas da UFSJ para o 

quinquênio 2013-2018.   

 

1. Afirmar as necessidades de condições para a construção de um 

planejamento das unidades administrativas e acadêmicas, objetivando 

orientar suas ações em nível de qualificação e pesquisa para a 

constituição e consolidação de grupos de pesquisas que possam 

assegurar o crescimento e o fortalecimento da pesquisa e da pós-

graduação na UFSJ.  

2. Qualificar o maior número de docentes possíveis, considerando os 

interesses estratégicos e o número de mestres existentes na UFSJ; 

3. Fortalecer e consolidar os Programas de Pós-graduação existentes, 

bem como assegurar condições para a criação de cursos de doutorado 

na instituição; 
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4. Fortalecer a pesquisa, consolidando os grupos de pesquisa, 

favorecendo a proposição e a criação de novos programas de pós-

graduação. 

5. Aproximar a pesquisa, o ensino e a extensão de forma a problematizar 

permanentemente objetos e objetivos da pesquisa institucional. 

6. Constituir novos grupos de pesquisa e consolidar os grupos existentes, 

assegurando o crescimento da massa crítica da UFSJ. 

 

Com o PLANFOR, a UFSJ pretende a) fortalecer os cursos de graduação por meio de 

uma maior integração entre a pós-graduação e os cursos de graduação existentes; b) 

formar quadros docentes qualificados para o sistema de ensino superior, o que impactará 

também o ensino fundamental e médio nas regiões de atuação da UFSJ, por oferecer a 

esses professores a possibilidade de se qualificarem por meio da criação de Programas 

de Pós-graduação nas diferentes áreas vinculadas às licenciaturas; c) fortalecer e 

institucionalizar a pesquisa por meio da constituição de grupos de pesquisadores 

capazes de assegurar melhores resultados no processo de avaliação da CAPES, o que 

permitirá a consolidação dos programas existentes; d) possibilitar o crescimento da pós-

graduação na UFSJ de forma a diminuir as assimetrias entre as diversas áreas do 

conhecimento, o que impactaria direta e fortemente os cursos de graduação da 

universidade que ainda não estão integrados com a pós-graduação; e) oferecer 

atendimento às demandas por pós-graduação e, portanto, de formação de quadros 

profissionais para a região, o Estado e o País, tanto no que se refere à capacitação 

docente para a área das licenciaturas, como para outras áreas profissionais de atuação. 

 

2. PLANEJAMENTO ACADÊMICO-INSTITUCIONAL 

 

O Planejamento Acadêmico-Institucional da Universidade Federal de São João del-Rei 

tem como objetivo central a consolidação e a ampliação dos programas de pós-

graduação da Universidade Federal de São João del-Rei, de forma a possibilitar a sua 

integração no sistema nacional de pós-graduação como agente responsivo, capaz de 

contribuir para a formação de pessoal qualificado nas diferentes áreas do conhecimento 

em que atua, com especial atenção para 1) as áreas que requerem uma maior demanda 

por professores qualificados com compromisso assumido com a qualidade do ensino, 

pesquisa e extensão, prevendo em suas metas a criação de programas de pós-

graduação e 2) as áreas que possuem programas de qualificação, mas precisam ser 

consolidados para que possam oferecer a curto e médio prazo cursos de doutorado em 

seus Programas de Pós-graduação.  Com esses dois grandes objetivos, a UFSJ 
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pretende garantir a integração entre ensino, pesquisa e extensão, assegurando ao seu 

alunado uma formação de qualidade nas diferentes áreas do conhecimento. 

 

2.1. Síntese das Políticas de Ensino, Pesquisa e Extensão 

 

As políticas de pesquisa, ensino e extensão são regidas pelo Estatuto da UFSJ, de 

acordo com o qual se definem como atividades de ensino os cursos, os programas de 

pós-graduação, bem como de extensão (art. 32). Com referência ao ensino, em 

específico, o do estatuto caracteriza a obtenção dos graus como forma de garantir a 

competência profissional dos graduados (art. 33). Nessa mesma direção, o ensino em 

nível de pós-graduação alia a competência profissional, por meio da capacitação do 

aluno para a docência, a sua formação como pesquisador e ao seu papel social de 

produtor de novos conhecimentos (art. 34). No que se refere à pesquisa, o Estatuto 

pretende garantir a liberdade de temas e o planejamento institucional, observando que a 

UFSJ dever ter por objetivo produzir, criticar e difundir conhecimentos culturais, artísticos, 

científicos e tecnológicos (art.35). O Estatuto atribui à extensão o objetivo criar e 

intensificar relações transformadoras entre a Universidade e a sociedade, por meio de 

um processo educativo, cultural, científico e tecnológico (art. 36).  

  

 Fundada nessa diretriz estatutária, o ensino de graduação deve resultar na 

formação de profissionais com educação científica e formação humanista sólidas, para 

intervir como agente ativo e responsável na sociedade, tomando como base sua 

consciência crítica, criadora e ética, produzindo e promovendo a difusão de 

conhecimentos com qualidade e transparência.  

 

 Do ponto de vista pedagógico-educacional, três elementos estão intimamente 

implicados na qualidade dos cursos de graduação: i) a atualidade, coesão e coerência 

das propostas curriculares, tendo em vista as demandas do mercado de trabalho e da 

vida em sociedade em seus aspectos mais amplos, tais como participação sociopolítica, 

justiça social e qualidade de vida para as atuais e futuras gerações de brasileiros; ii) uma 

atitude inclusiva e ao mesmo tempo exigente do corpo docente, no que diz respeito à 

construção da dinâmica de ensino-aprendizagem com os estudantes; iii) a avaliação 

como princípio educativo (tanto a avaliação dos discentes, no interior das unidades 

curriculares, quanto às avaliações dos docentes, das disciplinas e dos cursos), tendo em 

vista a possibilidade permanente de desenvolvimento de pessoas e instituições. 
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 A UFSJ assume como política de atuação uma diretriz que promova o 

aperfeiçoamento permanentemente de suas finalidades institucionais de ensino, 

pesquisa e extensão. Nesse posicionamento, há a ciência de que essas finalidades 

sejam flexivas, pois estão sujeitas a mudanças. Envolvida nessa compreensão, há que 

considerar que o dinamismo da relação entre universidade e sociedade está submetido à 

contextualização histórica e, portanto, requer a disposição de aprender, requer a 

capacidade de inovar e “flexibilizar” sua estrutura acadêmica, incluindo a natureza dos 

cursos que oferece, os currículos, as práticas e as tecnologias educacionais. 

 

 Neste sentido, a política de ensino da UFSJ pauta-se por um conjunto de 

objetivos e metas que, além de procurar as condições necessárias para o atendimento 

de demandas sociais e do mercado profissional, dirigem-se também para a concepção, 

ao desenvolvimento e a implementação de inovações educacionais e tecnológicas 

voltadas ao desenvolvimento da Região, do Estado e do País. Para cumprir esses 

objetivos e metas, a UFSJ busca ampliar a qualidade e a quantidade da oferta de vagas 

na graduação e na pós-graduação e a sistemática articulação da formação inicial e 

continuada. 

 

 Focado nas questões centrais tratadas no Plano Nacional de Graduação, PNG, 

documento de 2001, gerado pelo Fórum de Pró-Reitores de Graduação das IES 

Brasileiras, a UFSJ entende que a responsabilidade da IES com a formação do cidadão 

não pode se restringir a preparar o indivíduo para o exercício de uma profissão, a 

formação universitária exige hoje o compromisso com a produção de novos 

conhecimentos e o desenvolvimento da capacidade de adaptar-se às mudanças. A 

graduação não deve, pois, restringir-se à perspectiva de uma profissionalização estrita, 

especializada; ela deve propiciar a “aquisição de competências de longo prazo”, o 

domínio de métodos analíticos, de múltiplos códigos e linguagens, enfim, uma 

qualificação intelectual de natureza suficientemente ampla e abstrata para constituir uma 

base sólida para a aquisição contínua e eficiente de conhecimentos.  

 

 Para atender a tal exigência, a graduação necessita deixar de ser espaço de 

transmissão e aquisição de informações para transformar-se em um lugar de 

construção/produção do conhecimento, possibilitando ao aluno um papel ativo em se 

processo de aprendizagem. Isso só irá se concretizar pela integração dos diversos níveis 

de ensino e, em especial, da graduação com a pós-graduação. A UFSJ, em sua política 

de ensino, pesquisa e extensão, entende, em acordo com o PNG, que a “pós-graduação 
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precisa integrar, à sua missão básica de formar pesquisador, a responsabilidade de 

formação do professor de graduação, integrando, expressamente, questões pedagógicas 

às que dizem respeito ao rigor dos métodos específicos de produção do saber, em 

perspectiva epistemológica”. 

 

 Essa contextualização impõe que a universidade assuma um papel que a situe, de 

forma ativa e responsiva, entre os interesses, muitas vezes conflitantes, “da sociedade 

tecnológica e a contingência ética da necessidade de integração de todos ao patrimônio 

dos bens e da cultura que uma sociedade produz”. Nessa perspectiva, o processo 

pedagógico tem necessariamente que incluir a extensão universitária, quando se 

considera as parcerias com grupos sociais no contexto da inserção social, histórica e 

cultural.  Assim, a prática pedagógica deve contemplar a articulação entre ensino e 

pesquisa e as demandas sociais. Esse objetivo da UFSJ em seu Planejamento 

Acadêmico-Institucional está em conformidade com o documento referido como Plano 

Nacional de Educação, de 1999, aprovado pela Lei nº 10.172, de 09 de janeiro de 2001. 

Nesse documento, encontramos no capítulo dedicado à Educação Superior, a 

caracterização da integração esperada entre ensino, pesquisa e extensão da seguinte 

maneira:  

 

“...Ensino com extensão aponta para a formação contextualizada às agudas 
questões da sociedade contemporânea. Ensino com pesquisa aponta para o 
verdadeiro domínio dos instrumentos nos quais cada profissão se expressa, em seu 
próprio processo evolutivo. Neste contexto, o conceito da indissociabilidade 
requerido para o ensino da graduação não se reduz nem ao processo de produção 
do saber novo, nem às práticas de intervenção direta nos processos sociais, 
embora não se possa negar a pertinência da pesquisa e extensão em si (...) este 
conceito pedagógico exige um novo diálogo interdisciplinar, uma organização 
curricular que acolha, ao eixo científico básico que informa a área de conhecimento 
relacionada à atuação profissional, a contribuição de ciências conexas. Ele supõe, 
igualmente, educadores afeitos às questões da investigação e às indagações 
acerca dos rumos da sociedade contemporânea.” 

 
 
Entendemos, assim, que a relação entre teoria e prática ganha expressão quando 

atividades de pesquisa e extensão são associadas ao processo de ensino-aprendizagem 

na Graduação. Nesta perspectiva, os elementos curriculares da Graduação adquirem 

novas possibilidades de formas e de conteúdos e se faz necessária a busca e o 

permanentemente construir-se de uma estrutura curricular que permita incorporar outras 

formas de aprendizagem e de formação a partir da realidade social. Programas e 

projetos de Extensão e Pesquisa têm, respectivamente, aproximado professores e alunos 

da dinâmica e complexidade do mundo real e das entranhas dos sistemas de 
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conhecimento sistematizado. Tais programas e projetos têm sido estimulados com vigor 

a partir das Pró-reitorias correlatas. No âmbito da estrutura curricular dos cursos de 

Graduação da UFSJ, merece destaque o espaço ocupado pelas Atividades 

Complementares, demanda curricular que favoreceu decisivamente a ampliação das 

articulações entre ensino, pesquisa e extensão. 

 
 

 Uma vez que se objetiva uma maior articulação das atividades de extensão com 

as atividades de pesquisa, incentivando a produção de conhecimentos articulada às 

demandas da sociedade, realiza-se anualmente, no Congresso de Produção Científica 

da UFSJ, o Seminário de Extensão, onde todos os alunos bolsistas são obrigados a 

expor seus trabalhos, sendo avaliados por Comitê Externo e Interno. As avaliações 

realizadas nos últimos anos têm demonstrado a qualidade dos trabalhos de extensão 

desenvolvidos pela universidade, com destaque para o envolvimento nas  áreas de 

educação, cultura, saúde e meio ambiente. Destaca-se ainda a realização anual de um 

grande festival de cultura (denominado Inverno Cultural) que visa a formação de artistas 

por meio da realização de oficinas, e espetáculos que exploram as diferentes linguagens 

artísticas que estão sendo desenvolvidas na região e no país. 

 

 Uma das ações prioritárias para a institucionalização da pesquisa na UFSJ é a 

regulamentação da pesquisa produzida na casa, regulamentação esta já iniciada a 

alguns anos, através de um processo ainda em curso. São prioritários para a pesquisa a 

qualificação docente a consolidação dos programas de pós-graduação existentes e o 

fortalecimento dos grupos de pesquisa.  

 

 Considerando o amadurecimento da pesquisa na Instituição e que a reforma 

universitária proposta pelo Governo Federal estabeleceu novos patamares para a 

manutenção de status de universidade, focados na consolidação e na expansão da pós-

graduação Stricto sensu, a Universidade Federal de São João del-Rei assumiu três 

objetivos estratégicos fundamentais: 

 

1) A criação de uma cultura de planejamento que estabeleça as diretrizes para as ações 

dos docentes, visando atender a objetivos estratégicos das unidades acadêmicas e 

administrativas, em consonância com os interesses estratégicos da UFSJ focados no 

crescimento e na consolidação das atividades de pesquisa e de pós-graduação. 

 

2) A consolidação dos Programas de Pós-graduação existentes, com o objetivo de 

criação em curto e médio prazo de novos Programas de Doutorado, definindo prioridades 
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institucionais na alocação de recursos orçamentários e extra-orçamentários, necessários 

à sua implementação. 

 

3) O fortalecimento e a consolidação dos grupos de pesquisa emergentes para 

impulsionar a criação de novos programas de pós-graduação stricto sensu.  

 
 Atendidos esses objetivos, a UFSJ poderá definir também as ações necessárias 

pra a consolidação da pesquisa e da pós-graduação, prioridade máxima da UFSJ já no 

quinquênio anterior, e que se mantém para o quinquênio 2014-2018. Assim, para a 

consolidação da pesquisa de qualidade na Instituição é necessária a combinação de 

vários fatores que dependem de diferentes atores institucionais, como: Unidades 

Acadêmico-administrativas, tais como Diretorias de Campus, Departamentos, Grupos de 

Pesquisa, Pesquisadores, Instâncias Administrativas Internas (limites orçamentários, 

normas institucionais, Conselhos Deliberativos, etc) e externas (Agências de Fomento, 

Políticas e Prioridades Nacionais e Regionais). Tendo em vista a necessária articulação 

entre esses atores institucionais propõem-se os seguintes objetivos para a pesquisa e de 

pós-graduação: 

 

a) manter programas de capacitação docente continuada;  

b) apoiar grupos emergentes de pesquisa e induzir a captação de recursos em agências 

de fomento com a conseqüente ampliação do número de projetos financiados 

externamente;  

c) estimular e apoiar os recém-doutores;  

d) expandir a prática da pesquisa na graduação e aumentar o número de bolsas de 

iniciação científica;  

e) aprimorar permanentemente os processos de seleção, acompanhamento e avaliação 

da iniciação científica;  

f) recuperar e ampliar a infra-estrutura de pesquisa;  

g) fortalecer os programas de Pós-graduação Stricto Sensu;  

h) apoiar a criação de novos programas de Pós-Graduação Stricto Sensu; 

i) estimular a inovação tecnológica;  

j) aprimorar a gestão institucional da pesquisa e pós-graduação através da construção de 

acompanhamento e registro informatizado da pesquisa e  

l) incentivar o intercâmbio de grupos de pesquisa com centros de excelência nacionais e 

internacionais. 
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2.2. Síntese das ações de expansão do ensino, pesquisa e extensão 

 

A reestruturação e expansão da Universidade Federal de São João del-Rei se justifica 

pelos resultados acadêmicos já alcançados e sua efetiva e potencial inserção social. É 

essencialmente no cruzamento destas potencialidades que a UFSJ ancora o seu projeto 

de reestruturação acadêmica, tendo como horizonte a interação entre as graduações, a 

expansão da pós-graduação stricto sensu e as atividades de pesquisa e extensão. Nesse 

sentido, a complementação do quadro de licenciaturas e os projetos de graduação 

articulados às graduações já existentes e a projetos de pesquisa e extensão apontam 

para a interação das áreas de conhecimento de forma sólida e historicamente 

estruturada.  

 

 Na ampliação das licenciaturas, a experiência institucional da UFSJ pode ser 

demonstrada pela criação, no início dos anos 2000, dos cursos de licenciatura em física, 

química e, apenas em 2002, ciências biológicas, fruto do desmembramento de uma 

licenciatura em ciências. Este movimento de reestruturação ampliou o escopo de 

formação de professores, com grande impacto regional, se deu de forma articulada com 

a criação do primeiro curso de pós-graduação stricto sensu, em física, química e 

neurociência. Como resultado daquela reestruturação foi reformulada a estrutura 

curricular, com a ampliação de entrada de alunos e a introdução de um ciclo básico das 

três licenciaturas, para o ano de 2008. Esse processo demonstra complementaridade 

dinâmica entre a graduação e a pesquisa e a pós-graduação. Outro caso de destaque 

corresponde ao curso de Letras. Esta graduação é uma das mais tradicionais da UFSJ, 

tendo sido reiteradas vezes bem avaliada (no antigo “provão” e no atual ENADE). O 

Curso de Letras reformulou o seu projeto pedagógico no sentido de sua flexibilização e 

da autonomia do graduando, em 2005. O novo currículo é organizado em três ciclos, com 

opções por modalidades e percursos formativos (com orientação) e indica complementos 

não presenciais. É um avanço que se fez de forma concomitante à implantação do 

mestrado em Letras, iniciado em 2003, reforçando a supracitada complementaridade.  

 

 Sob outro aspecto, as propostas de criação de novas graduações têm-se 

originado de projetos, portanto, como resultado da relação direta entre ensino-pesquisa-

extensão. Nesse campo, é exemplar a criação da graduação em História em 2002, como 

corolário de uma trajetória que se iniciou com um projeto de catalogação do acervo de 

fontes cíveis e criminais do Arquivo do Museu Regional (disponível em 

http://www.acervos.ufsj.edu.br/), iniciado na década de 1990, desenvolveu-se em torno 

de diversos projetos de pesquisa e resgate documental e criou uma pós-graduação lato 
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sensu gratuita e de formato acadêmico em 1994. A graduação (licenciatura e 

bacharelado) em 2002, articulada aos inúmeros projetos, à continuidade da pós-

graduação stricto sensu em História de Minas (1994-2007) e à consolidação do 

Laboratório de Conservação e Pesquisa Documental – LABDOC, possibilitou a recente 

aprovação pela CAPES de um mestrado. É evidente aqui a profícua relação entre ensino, 

pesquisa e pós-graduação.  

 

 Outros cursos surgidos ainda em 2002, na UFSJ, vieram suprir demandas sociais 

importantes, tais como a das licenciaturas em Matemática e Educação Física, ou o curso 

de Ciências Contábeis. Além disso, os novos campi recém-criados, na Região do Alto 

Paraopeba e nos municípios de Divinópolis e Sete Lagoas, apresentam perfis 

curriculares com sólida e versátil formação científica geral, interação entre as áreas 

específicas e possibilidades de migração entre cursos. Esta nova dimensão da UFSJ já 

apresenta impacto em sua sede e a reciprocidade das experiências apresenta-se como 

elemento dinâmico de reestruturação. Os movimentos no sentido da flexibilização 

curricular são, pois, realizados no âmbito do conflito de concepções, de práticas e de 

exigências democráticas que caracterizam as unidades, mas também pela relação entre 

experiências oriundas de diversos momentos da história institucional. Por isso mesmo, 

esses movimentos revestem-se de maior significado e impacto institucional, de caráter 

orgânico e continuado.  

 

 A UFSJ tem como maior desafio a expansão e a consolidação de sua pós-

graduação stricto sensu, como fruto e, ao mesmo tempo, dimensão de fomento de sua 

pesquisa e de sua extensão. Nosso diagnóstico institucional aponta, apoiado em nossa 

história de desenvolvimento acadêmico, para a necessidade da ampliação da massa 

crítica docente, para o crescimento e a consolidação dos programas de pós-graduação 

stricto sensu e dos grupos emergentes comprometidos com a pesquisa e a extensão. 

Nessa perspectiva, acena-se a continuidade da expansão da pós-graduação com a 

criação de novos programas, como vem ocorrendo com especial vigor nos últimos 4 

anos, implicando em uma expansão integradora entre ensino, pesquisa e extensão.  

 
 No conjunto das propostas de novos cursos e de reformulações dos existentes 

podemos identificar aspectos globais essenciais: a) a ampliação do quadro docente 

facilitará a confecção de projetos e a formação de grupos ou linhas de pesquisa que são 

hoje restringidos por contingentes pequenos nas diferentes áreas do conhecimento; b) as 

áreas novas inauguram novos percursos acadêmicos e multiplicam as possibilidades de 

interação multidisciplinar; c) o novo quantitativo de docentes, o impacto na pesquisa e a 

interação entre grupos criam condições para novos projetos de mestrado e de doutorado, 
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condição prevista, aliás, para a nossa consolidação como Universidade.  

 Diante do diagnóstico institucional dos Programas de Pós-graduação, dos grupos 

de pesquisa, bem como do processo de expansão da UFSJ, resultado do esforço 

empreendido com os programas EXPANDIR e REUNI, que possibilitaram o aumento do 

quadro de docentes e a ampliação das áreas de conhecimento em que a universidade 

atua, pudemos prever no Planejamento Acadêmico-Institucional proposição de 08 novos 

Programas de Pós-graduação, em nível de Mestrado, e a projeção de 4 cursos de 

doutorado nos Programas já existentes no período entre 2010 e 2015. Esta previsão já 

foi superada no que diz respeito aos cursos de Mestrado, e com a implantação de dois 

cursos de doutorado, a adesão a um programa em Rede com oferta de doutorado e a 

potencial aprovação de outros cursos a serem avaliados/submetidos, também deve ser 

superada no caso dos Doutorados. Atualmente, a UFSJ oferece 18 cursos de mestrado e 

3 de doutorado, todos recomendados pela CAPES. Para o próximo quinquênio, prevê-se 

a melhoria do conceito de 40% dos programas já existentes (com referência à avaliação 

da CAPES), e a ampliação para cerca de 26 programas de pós-graduação stricto sensu 

ao final deste período. Essa previsão foi feita com base na situação atual do quadro 

docente das unidades acadêmicas, campi fora de sede e os departamentos na sede. 

 

 Com essa expansão, pretende-se ter um quadro de 900 alunos em nível de 

mestrado, e 60 em nível de doutorado, nos próximos 5 anos. Essa previsão reflete a 

demanda crescente de profissionais qualificados para atuar na região, tanto nos setores 

públicos, quanto no privado. Essa expansão, nesse sentido, só se tornará possível com a 

contratação de novos docentes qualificados e com um programa de formação de quadros 

docentes capaz de qualificar em nível de doutorado os mestres existentes na 

universidade nas várias áreas do saber.   

 
 A qualificação docente também produzirá um impacto importante para a formação 

de novos grupos de pesquisa e, consequentemente, na criação de novos programas, 

bem como na criação de novas linhas de pesquisa, o que ampliará a atuação dos 

programas de mestrado existentes. No caso das linhas existentes, a qualificação de 

docentes implicará em mais projetos qualificado, em maior capacitação de recursos e em 

maior capacidade de orientação de trabalhos de pesquisa, envolvendo alunos de 

graduação, em nível de iniciação científica, de alunos de pós-graduação, em nível de 

mestrado e doutorado. Com o atendimento das necessidades de contratação de 

docentes qualificados ou do desenvolvimento do plano de qualificação docente, 

poderemos criar e consolidar as novas linhas de pesquisa nos programas de pós-

graduação existentes, previstas como parte do PAPG.  
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 A qualificação docente, portanto, é fundamental para a criação de novas linhas de 

pesquisa e, por conseguinte, de novos programas de pós-graduação, sendo 

responsáveis para a abertura de mais vagas na nos programas existentes, tendo em 

vista que se aumenta a massa crítica e a capacidade de orientação desses programas.  

O impacto da qualificação dos docentes nos Grupos de Pesquisa é evidente, pois o 

maior número de professores qualificados por grupo implicará em maior capacidade de 

interação entre si e com outros grupos e, portanto, maior capacidade de pesquisa e de 

produção. 

 

2.3. RESUMO DA AVALIAÇÃO ACADÊMICO-INSTITUCIONAL 

 

A avaliação acadêmico institucional apresentada constituiu-se de um diagnóstico da 

Universidade Federal de São João del-Rei a partir da avaliação da produção de seus 

docentes e dos grupos de pesquisa a que pertencem, para a elaboração de um plano 

estratégico que atendesse às necessidades da pesquisa e da pós-graduação, 

objetivando a sua consolidação na instituição. Nesses termos, a Pró-Reitoria de Pesquisa 

e Pós-graduação produziu um diagnóstico das condições objetivas de realização da 

pesquisa e da pós-graduação que contribuiu, junto com os Departamentos e professores, 

para a construção do presente documento. Para a realização do diagnóstico da pesquisa 

e da pós-graduação foi composta uma comissão com representantes das grandes áreas 

de conhecimento: Área de Lingüística, Letras e Artes; Área de Ciências Humanas; Área 

de Ciências Sociais Aplicadas, Áreas de Ciências Exatas e da Terra e das Engenharias. 

Essa Comissão de Assessoramento da Pesquisa na UFSJ teve como objetivo identificar 

os grupos de pesquisas consolidados e os grupos de pesquisas emergentes, capazes de 

se comprometerem com uma agenda para a criação, em curto e médio prazo, de novos 

programas de pós-graduação stricto sensu, objetivo estratégico fundamental da 

instituição.  

 

 Esse diagnóstico das condições de realização de pesquisa e das perspectivas 

para a pós-graduação na UFSJ avalia o estágio acadêmico-institucional levando-se em 

consideração os seguintes aspectos: a qualificação docente, a política de iniciação 

científica, os resultados da análise das repercussões dos Grupos de Pesquisa, os 

Programas de Pós-graduação Stricto sensu. Essa avaliação objetivou avaliar as 

atividades de pesquisa da instituição, para propor políticas de capacitação de recursos 

que possibilitem à universidade oferecer melhores condições para o seu 

desenvolvimento.  
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 Para efeito de análise dos produtos deve-se levar em consideração a sua 

produção e o seu impacto, a partir dos seguintes itens: artigos completos em periódicos 

internacionais indexados, artigos completos em periódicos nacionais indexados, artigos 

completos em anais de congressos internacionais, artigos completos em anais de 

congressos nacionais, resumo expandido em anais de congressos internacionais e 

nacionais, capítulos de livros, livros, orientações concluídas na iniciação científica e na 

pós-graduação stricto sensu, bem como a participação em bancas de conclusão de 

mestrados e doutorados. 

 

2.3.1. AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

O quadro resumo a seguir apresenta a avaliação dos programas de Pós-graduação 

striucto sensu da UFSJ, conforme o resultado preliminar divulgado pela CAPES em 10 de 

dezembro de 2013.  

 
 

Programa Nível Ano de 

implantação 

Conceito 

preliminar 

(CAPES/2013) 

Física e Química dos 

Materiais 

Mestrado 

Doutorado 

2001 

2011 

4 

4 

Teoria Literária e 

Crítica da Cultura 

Mestrado 2003 4 

História Mestrado 2008 3 

Processos 

Socioeducativos e 

Práticas Escolares 

Mestrado 2008 3 

Psicologia Mestrado 2008 3 

Engenharia da Energia 

(Associação Ampla 

CEFET/MG-UFSJ) 

Mestrado 2008 3 

Engenharia Elétrica 

(Associação Ampla 

Mestrado 2009 3 
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UFSJ/CEFET-MG 

Engenharia Mecânica Mestrado 2009 3 

Bioengenharia Mestrado 

/Doutorado 

2010 4 

Ciências da Saúde Mestrado 2010 4 

Tecnologias para o 

Desenvolvimento 

Sustentável 

Mestrado 2011 3 

Biotecnologia Mestrado 2011 4 

Programa de Mestrado 

Profissional em 

Matemática em Rede 

Nacional - PROFMAT 

Mestrado 2011 3 

Ciências Agrárias Mestrado 2012 3 

Física 

(UNIFAL/UFLA/UFSJ) 

Mestrado 2012 3 

Ciências Farmacêuticas Mestrado 2013 3 

  

 

 Os cursos de Pós-graduação da instituição foram submetidos à Avaliação trienal 

da CAPES. Dez dos atuais 19 programas aprovados tiveram o triênio 2010-2012 avaliado 

na última avaliação da CAPES. Os demais programas são mais recentes, e tiveram 

avaliação referente a um período menor que um triênio. A fim de mobilizar recursos 

internos para a melhoria dos Programas de Pós-graduação, foi implantada em 2011 o 

Colegiado dos Coordenadores de Programas de Pós-graduação, onde são discutidas as 

necessidades de cada programa, bem como estratégias de encaminhamento para as 

soluções dos problemas apresentados. Políticas de incentivo à melhoria de desempenho 

dos programas também estão sendo implantadas. 

 

2.3.2. AVALIAÇÃO DA PESQUISA  

 

Dentro do Planejamento Acadêmico-Institucional da pesquisa parece-nos 

prioritário a avaliação dos Grupos de Pesquisa existentes na casa para dar condições de 
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trabalho aos grupos eficientes e produtivos e incentivar aqueles grupos emergentes. O 

processo de avaliação desses grupos de pesquisa atenta para o estudo das propostas e 

da execução dos projetos dentro de suas linhas de pesquisa e suas repercussões, 

considerando os seus resultados acadêmicos. Só com essa avaliação poderemos 

institucionalizar e consolidar a pesquisa na UFSJ. Segue um breve comentário dos 

resultados obtidos por meio do diagnóstico feito pela Pró-Reitoria de Pesquisa. 

A UFSJ atualmente conta com 16 programas de pós-graduação stricto sensu em 

funcionamento: Física e Química de Materiais, Teoria Literária e Crítica da Cultura, 

História, Processos Socioeducativos e Práticas Escolares, Psicologia, Engenharia da 

Energia em associação ampla com o CEFET/MG, Engenharia Elétrica em associação 

ampla com o CEFET/MG, Engenharia Mecânica, Bioengenharia, Ciências da Saúde, 

Tecnologias para o Desenvolvimento Sustentável, Biotecnologia, Matemática em Rede 

Nacional, Ciências Agrárias, Física em associação ampla com a UFLA e a UNIFAL e 

Ciências Farmacêuticas. Além disso, dois outros programas já foram recomendados pela 

CAPES, com início previsto para 2014: o Mestrado em Enfermagem e o mestrado e 

doutorado em Bioquímica e Biologia Molecular. Neste último, a UFSJ faz parte, como 

Instituição Associada, da Associação Plena coordenada pela Sociedade Brasileira de 

Bioquímica e Biologia Molecular.   

 A implantação da Pós-Graduação stricto sensu na UFSJ é relativamente recente, 

sendo os seus dois primeiros programas aprovados no biênio 2001/2002. Somente em 

2008 esse número foi ampliado para 6 programas, crescendo para 8 programas em 2009 

e 11 em 2010. Os dois cursos de Doutorado da Instituição somente iniciaram suas 

atividades, sucessivamente, nos anos de 2010 (Bioengenharia) e 2011 (Física e Química 

dos Materiais). Os rápidos avanços alcançados nos últimos anos nas pós-graduações da 

universidade implicaram numa resposta imediata à considerável demanda por ampliação 

da infra-estrutura, em particular, laboratorial. Este apoio às pós-graduações e à melhoria 

da infraestrutura de pesquisa tem sido orientada pelo Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) da UFSJ, dando-se prioridade aos investimentos na construção de 

novos laboratórios, melhorias de instalações e equipamentos, como complemento ou 

contrapartida aos financiamentos do CT-Infra da Finep/CNPq e aos do Pró-

Equipamentos da Capes/CNPq. Essa estratégia também visa à melhoria da avaliação 

dos programas junto à CAPES e, em especial, à criação de novos cursos de doutorado. 

 Como iniciativa para amparar algumas ações estratégicas de consolidação das 

pós-graduações foi criado o Programa de Incentivo à Pós-Graduação (PIPG), em 2009, e 

reformulado em 2012. Dentre suas atribuições, objetiva-se o apoio à participação dos 

docentes em intercâmbios internacionais, da assessoria de pesquisadores externos para 

os grupos de pesquisa das pós-graduações e o suporte para publicações cientificas e 

revistas eletrônicas. O PIPG vem suprir necessidades que não estão contempladas nos 
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demais programas de apoio às pós-graduações e aos grupos de pesquisa, como o 

PROAP da Capes e o Fundo de Pesquisa da UFSJ, que subsidia a participação de 

pesquisadores em eventos científicos. 

Também tem sido importante a estratégia de reforçar o aporte de bolsas de pós-

graduação com um programa próprio. Essa participação institucional tem se elevado, 

amenizando a discrepância entre a ampliação de vagas nas pós-graduações e a oferta 

de bolsas. Dessa maneira, todos os nossos 27 doutorandos em 2012 eram bolsistas e os 

50% de nossos 483 mestrandos de stricto sensu.  

A UFSJ tem se comprometido com diretrizes capazes de motivar e fortalecer os 

grupos emergentes comprometidos com a formulação de novos cursos de pós-

graduação. Essas ações tem resultado no avanço contínuo do número de pós-

graduações stricto sensu. Esse diagnóstico institucional, da necessidade de se estruturar 

os grupos de pesquisa emergentes, foi apresentado no PDI decenal elaborado em 2008 

e resultou no cumprimento das metas de expansão num prazo inferior às previsões 

decenais. Num espaço de cinco anos, dezesseis cursos de mestrado foram iniciados, um 

número superior à previsão inicial de doze cursos. No nível de doutorado, até o 

momento, as metas foram atendidas parcialmente. O apoio estratégicos aos grupos de 

pesquisa facilitou a organização dos esforços dos novos docentes, que ingressaram na 

UFSJ com os programas governamentais Expandir (2003-2006) e ReUni (2007-2012), 

em torno de projetos de pós-graduações.  

 O crescimento rápido do número de servidores permitiu que a titulação dos 

docentes, de cerca de 119 doutores em 2006, passasse para 468 ao final de 2012. Hoje, 

a UFSJ possui um total de 680 docentes, dentre os quais 476 possuem o título de 

doutorado (70% dos docentes), 170 mestres, 17 especialistas e 17 graduados, 

produzindo ativamente em diferentes áreas do conhecimento científico, artístico e 

tecnológico. Estes números mostram também a necessidade de titulação, em nível de 

doutorado, de aproximadamente 25% de nossos docentes. O gráfico abaixo nos mostra a 

dinâmica recente da titulação docente na UFSJ: 
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 Podemos ver que a ampliação do corpo docente ocorreu não só de forma 

quantitativa, mas também qualitativamente, o que também pode ser verificado através do 

aumento da produção científica vinculada à Instituição, saltando, por exemplo, de 44 

entradas na base de dados Web of Science  em 2006 para quase 250 em 2012, ou seja, 

em volume superior à expansão no nosso número de doutores. Em lançamentos nos 

currículos Lattes dos pesquisadores ligados à Instituição, no ano de 2012, foram 

publicados 843 artigos em periódicos indexados. A plataforma Carlos Chagas/CNPq 

(2012) registrou 1.075 publicações dos docentes da UFSJ, sendo 843 artigos em revistas 

especializadas, 191 capítulos de livro, 30 livros e 11 organizações de livros. O avanço 

das publicações da UFSJ, informada pela Web of Science, em números de artigos 

publicados em revistas indexadas de circulação internacional pode ser visto no gráfico 

abaixo: 
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 Nesse levantamento, com base nos dados do Web of Science e em termos de 

publicações em periódicos especializados de circulação internacional, podemos apontar 

como áreas mais produtivas as da física, ciências agrárias, ciências dos materiais, 

engenharias, matemática, química, ciências da vida, farmácia e farmacologia, bioquímica 

e biologia molecular.  

 Atualmente, a UFSJ oferece 42 cursos de graduação e acolhe cerca de 13.000 

alunos em seus cursos presenciais, em grande parte noturnos, e mais cerca de 7.000 

alunos na Educação à Distância. Isso permite à UFSJ desempenhar um papel social de 

grande importância, ao possibilitar educação superior de qualidade, nas diferentes áreas 

do conhecimento, aos alunos que trabalham. Em segundo lugar, a alta qualificação dos 

docentes e o investimento na pós-graduação provocaram o avanço e a qualidade dos 

seus programas institucionais de Iniciação Científica. A estruturação e a ampliação de 

seus cursos de graduação influenciaram a trajetória da iniciação científica na UFSJ, 

revelando uma evolução contínua. Assim, se em 2003 oferecíamos um total de 61 

bolsas, já em 2007 foram distribuídas 140 bolsas de iniciação científica. Em 2013, o 

crescimento do Programa de Iniciação Científica da UFSJ contemplou 375 bolsistas.  

Para garantir a qualidade desse programa, adotou-se uma política de avaliação que 

conta com a participação de comitês internos e externos, compostos por professores 

pesquisadores.  

 O impacto dos programas de iniciação científica da UFSJ pode ser observado não 

só nos cursos de pós-graduação da própria instituição, como também por meio da 

presença de seus ex-bolsistas nos programas de mestrado de diversas instituições, entre 

as quais, a UFMG, UFOP, UFJF, UFRJ, UFF e USP. Da mesma forma, essa política de 

incentivo à Iniciação Científica resulta numa efetiva integração entre as pós-graduações 

stricto sensu da UFSJ com as suas graduações. Complementando esse empenho e 

visando à ampliação da iniciação à pesquisa, bem como à melhoria dos cursos de 

graduação e da formação dos graduandos, a UFSJ criou o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntário (PIIC), na atualidade com 133 projetos em 

desenvolvimento, e conta ainda com o Programa de Educação Tutorial –PET/CAPES, 

com 84 bolsas, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, com 

210 bolsas, e o Programa de Iniciação Científica Júnior (Primeiros Passos na Ciência), 

com 60 bolsas, estreitando os vínculos entre ensino médio público e a universidade. 

A contratação de novos doutores em diferentes áreas do conhecimento, com a 

abertura de novos cursos de graduação, juntamente com a qualificação em nível de 

doutorado dos 25% professores mestres, por meio do PLANFOR, possibilitará a 

elaboração de novas propostas de pós-graduação em áreas prioritárias para as regiões 

de atuação da universidade e para o país, tanto nas áreas de engenharias, contribuindo 

para a inovação tecnológica no campo da nanotecnologia, novos materiais e 
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bioengenharia; quanto nas áreas de saúde coletiva e de ciências sociais aplicadas, com 

a explícita preocupação com o conceito de desenvolvimento humano sustentável. Com 

essa expansão desenhada, a UFSJ pretende dar um passo significativo para consolidar a 

pesquisa e suas pós-graduações. 

 O Plano de Desenvolvimento Institucional da UFSJ definiu, como principais metas 

da pesquisa e pós-graduação a serem atingidas até 2018: 

 A consolidação da pós-graduação, fortalecendo a pesquisa e atuando na criação 

de 06 novos programas de mestrado nas áreas da engenharia, da saúde, das 

ciências sociais aplicadas, ciências humanas, artes e na área das ciências 

naturais e três cursos de doutorado, a partir dos programas de pós-graduação 

existentes; 

 A implantação de novos Programas de Pós-graduação stricto sensu com cursos 

em nível de mestrado e doutorado nos campi fora de sede. 

 Com a criação dos novos cursos, a UFSJ contará, em 2018, com 

aproximadamente 660 alunos matriculados em suas pós-graduações, 

representando um acréscimo de 37 % em número de matrículas nos próximos 05 

anos. 

 É importante favorecer a interdisciplinaridade entre as áreas, possibilitando a sua 

articulação. Nesse planejamento, por exemplo, no exame da articulação entre a Área de 

Ciências Exatas e da Terra e de Engenharias observou-se a existência de uma grande 

área de interface de pesquisas que articula o Grupo de Pesquisa em Ciências dos 

Materiais, que desenvolve pesquisas com materiais cerâmicos, o Grupo de Química dos 

Materiais, o Grupo de Química interfacial e Tecnologias Ambientais e o Grupo de Novos 

Materiais. Esses grupos articulados apresentam o maior índice de produtividade da 

instituição, com maior projeção nacional e internacional, com grande potencial de 

geração de novos conhecimentos científicos e tecnológicos. 

O Programa Institucional de Bioengenharia (PROBE), idealizado no âmbito do 

Departamento de Engenharia de Biossistemas e aprovado no Conselho Universitário em 

2008, constitui-se de uma proposta inovadora e interdisciplinar que integra ensino de 

graduação, ensino de pós-graduação, pesquisa e extensão. No âmbito da pesquisa e da 

pós-graduação, em particular, o PROBE integra o Campus de Sete Lagoas, a sede da 

UFSJ em São João del Rei, a EMBRAPA Milho e Sorgo de Sete Lagoas e a Fazenda 

Experimental Risoleta Neves da EPAMIG, em São João del Rei.  O PROBE conseguiu a 

aprovação na CAPES, em 2010, da proposta de implantação de Mestrado e Doutorado 

em Bioengenharia, caracterizada por seis grandes linhas de pesquisa. 

 Como grupos emergentes destacam-se o Grupo de Pesquisas Ciências Térmicas 

e Fluídos e o Grupo de Pesquisa em Análise e Modelagem de Sistemas Termo-fluidos-

dinâmicos que apresentam regularidade e quantidade significativa de produções 
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qualificadas com inserção internacional  e teve reconhecido pela CAPES um Programa 

de Mestrado em Engenharia da Energia em Associação ampla com o CEFET.  

Por último, o Grupo de Pesquisa em Sistemas de Sinais e de Planejamento e 

Controle que apresentou, em 2008, proposta de Programa de Pós-graduação stricto-

sensu em Engenharia Elétrica, que foi aprovado e foi implantado em 2009. 

Na Área de Letras destacam-se os grupos vinculados ao Programa de Pós-

graduação stricto sensu em Letras que articula pesquisas no campo da literatura, do 

teatro, dos estudos culturais e as pesquisas na área de análise do discurso, de gênero e 

linguagem televisiva. Esses grupos têm aumentado sistematicamente sua produção, 

ampliando suas articulações com a graduação, além de estar crescendo sua inserção 

internacional. 

No campo das Ciências Humanas temos os grupos das áreas de História, 

Psicologia e Educação que apresentam regularidade na produção e criaram, 

respectivamente, três novos Programas de Pós-graduação que iniciaram suas atividades 

em março de 2008.  

 Segue um resumo da evolução dos Grupos de Pesquisa da UFSJ, cadastrados 

no diretório do CNPq, divididos por área do conhecimento. 

   

Quadro Resumo dos grupos de pesquisa da UFSJ cadastrados no diretório do CNPq 
 

Grande Área de 
Conhecimento 

Nº de grupos 
(censo 2008) 

Nº de grupos 
(Ref.: julho 2010) 

Nº de grupos 
(Ref: nov 2013) 

Ciências Agrárias -- 05 06 

Ciências Biológicas 04 21 15 
Ciências da Saúde 01 10 16 
Ciências Exatas e da Terra 08 17 22 
Humanas 17 20 27 
Ciências Sociais Aplicadas 07 08 09 
Engenharias 13 18 20 
Línguística, Letras e Artes 05 12 12 
TOTAL 55 111 127 
 
 

O crescimento no número dos grupos de pesquisa da UFSJ no período 2008 - 

2010 foi claramente maior, o que se explica pela contratação mais acelerada de novos 

docentes pesquisadores, neste período, em função dos programas de expansão das 

Universidades Federais. Verificamos também que este crescimento se mantém no 

período 2010 - 2013, embora não ocorra na mesma taxa anterior, uma vez que a taxa de 

novas contratações também foi menor. Esta manutenção do viés de crescimento do 

número de grupos de pesquisa sinaliza não só a consolidação de alguns destes grupos, 
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mas também o vigor institucional para a implantação de novas linhas de pesquisa e de 

novos programas de pós-graduação. 

 

2.3.3. AVALIAÇÃO DA EXTENSÃO 

 

A Política de Extensão da Universidade Federal de São João del-Rei é regulamentada a 

partir de duas resoluções internas: Resolução 003/2005 CONEP de 30 de março de 2005 

e Resolução 009/2005 CONSU de 14 de abril de 2005. Extensão é entendida enquanto 

Projeto Acadêmico executado através de programas, projetos, cursos e atividades e deve 

ser desenvolvida, na UFSJ, de forma a ser caracterizada, em primeiro lugar, como 

processo educativo, cultural e científico que se articula ao Ensino e à Pesquisa de forma 

indissociável e viabiliza a relação transformadora entre Universidade e Sociedade, de 

modo multi, inter ou trans-disciplinar. Esta relação se dá numa perspectiva de via de mão 

dupla que vê a Sociedade como produtora de saberes que devem ser conhecidos e 

respeitados. Nesse sentido, a extensão caracteriza-se pelo relacionamento da UFSJ com 

o meio externo e deve voltar-se para as prioridades locais, regionais e nacionais, a partir 

das áreas temáticas definidas no Plano Nacional de Extensão. 

 Para que a extensão de qualidade seja consolidada na instituição, é necessária a 

combinação de vários fatores que dependem de diferentes atores institucionais, como: 

Departamentos, nos quais estão lotados os coordenadores de projetos e programas, 

instâncias administrativas internas (limites orçamentários, normas institucionais, 

Conselhos Deliberativos etc.) e externas (agências de fomento, políticas e prioridades 

nacionais, regionais e locais). Tendo em vista a necessária articulação entre esses 

atores, propõe-se os seguintes objetivos:  a) fortalecer a extensão dentro da UFSJ; b) 

valorizar a extensão enquanto fator fundamental para a formação dos discentes, 

docentes e técnicos e) produzir conhecimentos que visam à transformação social; 

 Para assessorar, analisar e avaliar programas, projetos, cursos e atividades de 

Extensão, há uma Comissão de Extensão, regulamentada pela Resolução nº 003/2005 

CONEP, composta por representantes de docentes, técnicos-administrativos e discentes. 

A reunião de dados sobre a extensão tanto na UFSJ quanto nas outras IPES tem sido 

importante, especialmente, porque tem dado condições às Pró-reitorias de Extensão de 

negociar novas fontes de financiamento.   

 A política de extensão da UFSJ tem como objetivo inserir a instituição no contexto 

social da região, principalmente no que se refere ao apoio à formação de organizações 

civis que promovam em parceria com a universidade a inserção da comunidade na vida 

pública, visando a participação efetiva do cidadão na  definição de investimentos e 

aproveitamento de recursos públicos no aperfeiçoamento humano. Com essa política, 

pretende-se incentivar as manifestações das habilidades artístico-culturais dos 
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servidores, com a organização de eventos e a participação nas atividades de extensão 

da universidade. A Extensão Universitária da UFSJ é concebida de forma articulada à 

pesquisa e ao ensino, como aquela que promove a relação entre Universidade e 

Sociedade, por meio da troca de saberes e da democratização do conhecimento 

acadêmico. Nesse sentido, se estabeleceu e regulamentou uma política de extensão, em 

coincidência com os fundamentos estabelecidos no Fórum Nacional de Pró-Reitores de 

Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, no sentido de aprimorar a organização, 

a institucionalização, o reconhecimento acadêmico e a ampliação das ações da extensão 

universitária.  

 
 

3.0. PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS  

3.1 SÍNTESE DAS POLÍTICAS DE QUALIFICAÇÃO DOCENTE 

 

 

A UFSJ, quando comparada com outras instituições possui um quadro pequeno 

de docentes. Como já observado anteriormente, a UFSJ possui 476 docentes com título 

de doutorado (70% dos docentes), produzindo ativamente em diferentes áreas do 

conhecimento científico, artístico e tecnológico 

 Ainda que se possa reconhecer o avanço da UFSJ em todos os campos da 

pesquisa acadêmica, é preciso atentar para o fato de que a universidade procura se 

consolidar seus grupos de pesquisadores e quadros das pós-graduações. Ao assumir 

sua consolidação como principal meta, a UFSJ almeja construir um quadro docente 

altamente qualificado, tendo como objetivo cumprir seu Planejamento Acadêmico-

Institucional, ampliando a oferta e buscando consolidar sua pós-graduação e suas 

atividades de pesquisa nos próximos 5 anos.  Esse planejamento se pauta no 

reconhecimento dos seguintes entraves institucionais:  

 

1) o nível inicial dos programas de pós-graduação, nota 3 em sua maioria, por serem 

cursos recém criados e ainda em estruturação, 

2) o número ainda baixo de professores envolvidos com pós-graduação em 

Programas de Pós-graduação da UFSJ: 26 para o Mestrado em Psicologia; 16 

para o Mestrado em Educação; 06 para o Mestrado em Engenharia da Energia 

em associação com o CEFET-MG; 15 para o Mestrado em História; 10 para o 

Mestrado em Letras; 8 para o Mestrado em Engenharia Elétrica em associação 

com o CEFET-MG; 11 para o Mestrado em Engenharia Mecânica; 20 para o 

Mestrado/Doutorado em Física e Química dos Materiais; 22 pra o Mestrado em 

Ciências da Saúde, 19 para o Mestrado/Doutorado em Bioengenharia, 20 
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Mestrado em Tecnologias para o Desenvolvimento Sustentável, 20 em Mestrado 

de Biotecnologia, 15 em Mestrado em Ciências Agrárias, 5 em Mestrado em 

Física associado com as universidades federais de Lavras (UFLA) e Alfenas 

(UFAL) e 19 em Mestrado em Ciências Farmacêuticas. Gerando um percentual 

de cerca de 34 % dos docentes da UFSJ vinculados a um programa de pós-

graduação. 

 

 Cabe ressaltar aqui que esses docentes são responsáveis por uma carga didática 

relativamente alta nos cursos de graduação. Embora não sejam bem vistos pela 

avaliação da CAPES, na análise dos programas de pós-graduação, esses encargos 

didáticos, são necessários tendo em vista o quadro enxuto de pessoal da UFSJ, 

principalmente quando se analisa comparativamente a relação entre o número de 

departamentos/campi fora de sedeTP1  e o número de professores, envolvidos nos 

cursos de graduação.  

 O processo de expansão, resultado dos programas EXPANDIR E REUNI, ampliou 

a contratação de docentes sem a titulação de doutorado nos concursos para provimento 

de vagas para professor ocorridos na instituição, em particular nos novos campi. Nesse 

sentido, podemos observar que paralelamente ao rápido crescimento do número de 

docentes com qualificação de doutorado, desde o envio do Planfor/2010, de 370 

professores para os atuais 468 doutores, houve um crescimento do número de 

professores não qualificados em nível de doutorado, de 170 (141 mestres, 19 

especialistas e 10 graduados) para 204 (170 mestres, 17 especialistas e 17 graduados) o 

que representa um aumento de 26,5% para 30% do quadro docente da UFSJ.  

Portanto, o crescimento percentual do quadro docente sem a titulação de 

doutorado reafirma a necessidade de prosseguirmos na estratégia de qualificação dos 

docentes, bem como no processo de contratação do quadro de professores. Com essas 

preocupações, a UFSJ terá possibilidade de continuar oferecendo um ensino de 

qualidade e, concomitantemente, garantir a consolidação das atividades de pesquisa, 

pós-graduação e de extensão.  

 

3.2. Resumo das ações institucionais de expansão e qualificação do quadro 

docente prevista para os próximos anos 

 

A proposta de expansão do quadro docente baseada nos programas 

governamentais EXPANDIR e REUNI, teve término com a UFSJ alcançando o quadro de 

680 docentes em 2013. As novas previsões de contratações são oriundas da criação do 

                                                
TP

1
PT Fazemos essa distinção aqui, tendo em vista o fato de que os campi fora de sede não se organizam por 

somente na forma de departamentos. 
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novo curso de Medicina, que iniciará suas atividades em 2014, e das novas turmas de 

graduação em dois turnos. Além disso, as contratação recentes de doutores em 

diferentes áreas do conhecimento, com a abertura de novos cursos de graduação do 

EXPANDIR e REUNI, juntamente com a qualificação em nível de doutorado dos 25% de 

professores mestres, por meio do Plano Institucional de Capacitação Docente da UFSJ, 

possibilitará a elaboração de novas propostas de pós-graduação em áreas prioritárias 

para as regiões de atuação da universidade e para o país, tanto nas áreas de 

engenharias, contribuindo para a inovação tecnológica no campo da nanotecnologia, 

novos materiais e bioengenharia; quanto nas áreas de saúde coletiva e de ciências 

sociais aplicadas, com a explícita preocupação com o conceito de desenvolvimento 

humano sustentável. Com essa expansão desenhada, a UFSJ pretende dar um passo 

significativo para consolidar a pesquisa e suas pós-graduações. 

 Pretende-se, com essas metas, alcançarmos um quadro discente com cerca de 

600 alunos matriculados em  programas de mestrado, e 60 em doutorado, nos próximos 

5 anos. Essa previsão reflete a demanda crescente de profissionais qualificados para 

atuar na região, tanto no setor público, quanto no privado.  

 Também se almeja, com as novas contratações de docentes e o avanço da 

titulação do quadro atual de professores, aumentar o número de docentes doutores 

vinculados a programas de pós-graduação stricto sensu da UFSJ. 

  

 

 



3.3. Cronograma de ações de qualificação do quadro docente para o período de cinco anos: 

 
 
Tabela 1. Demanda de bolsas por docentes da UFSJ no PRODOUTORAL/CAPES (nº de bolsas demandadas por docente por semestre) e recursos 
financeiros demandados.  
 
 

DOCENTE 
UNIDADE 

ADMINISTRATIV
A 

GRANDE 
ÁREA/SUBÁREA 

INÍCIO 
AFASTAMENTO 

TÉRMINO 
AFASTAMENTO 

2014 2015 2016 2017 2018 
TOTAL 1º 

sem 
2º 

sem 
1º 

sem 
2º 

sem 
1º 

sem 
2º 

sem 
1º 

sem 
2º 

sem 
1º 

sem 
2º 

sem 

Diego de Souza 
Mendes 

DCEFS 
Ciências 

Humanas/Educação 
30/05/2013 30/05/2016 6 6 6 6 5           29 

Ricardo Ducatti Colpas DCEFS 
Ciências da 

Saúde/Educação 
Física 

27/02/2014 27/02/2017 4 6 6 6 6 6 2       36 

Marise Botti DCEFS 

Ciências 
Humanas/Educação

, Conhecimento, 
Linguagem e Arte 

02/01/2017 1º/1/2020             6 6 6 6 24 

Cristiane Medina Finzi 
Quintão 

DEQUE 

Engenharias/Engen
haria Ambiental - 

Modelagem e 
simulação de 

sistemas hídricos 

02/01/2015 31/12/2017     6 6 6 6 6 6     36 

Milene Barbosa 
Carvalho 

DCOMP 
Ciências Exatas / 

Ciência da 
Computação 

02/01/2015 31/12/2018     6 6 6 6 6 6     36 

Carlos Alberto da Silva 
Júnior 

DMATE 
Ciências Exatas / 

Matemática 
Aplicada 

1º/2/2013 31/07/2016 6 6 6 6 6 1         31 

Carolina Fernandes 
Molina Sanches 

DMATE 
Ciências Exatas / 

Matemática  
1º/3/2014 28/02/2018 4 6 6 6 6 6 2       36 

Flávia Cristina 
Figueiredo Coura 

DMATE 
Ciências 

Humanas/Educação 
1º/03/2014 28/02/2018 4 6 6 6 6 6 2       36 
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Peter de Matos 
Campos 

DMATE 

Ciências Exatas e 
da Terra: Estatística 
e Experimentação 

Agropecuária 

1º/03/2014 28/02/2018 4 6 6 6 6 6 2    36 

Rui Carlos Castro 
Domingues 

DEALI/CSL 

Engenharias/Engen
haria Química: 
Processos de 
Separação por 
membranas e 

polímeros 

1º/03/2014 28/02/2018 4 6 6 6 6 6 2       36 

Ana Amélia Oliveira 
Mazon 

DTECH/CAP 
Engenharias/Engen

haria Civil 
16/04/2013 15/05/2015 6 6 5               17 

Carmem Miranda Lage DTECH/CAP 
Engenharias/Engen

haria Civil 
1º/03/2014 1º/03/2018 4 6 6 6 6 6 2       36 

Cristiano Maciel da 
Silva 

DTECH/CAP 
Ciências Exatas e 

da Terra/Ciência da 
Computação 

1º/3/2013 31/12/2015 6 6 6 6             24 

Dalilah Pires 
Maximiano 

DTECH/CAP 
Engenharias/Engen

haria Civil 
1º/03/2014 1º/03/2018 4 6 6 6 6 6 2       36 

Fernando Augusto 
Teixeira 

DTECH/CAP 
Ciências Exatas e 

da Terra/Ciência da 
Computação 

14/03/2013 31/07/2015 6 6 6 1             19 

José Carlos Borga 
Júnior 

DTECH/CAP 
Engenharias/Engen

haria Civil 
1º/03/2014 1º/03/2018 4 6 6 6 6 6 2       36 

Mariana Arruda Pereira DTECH/CAP 
Engenharias/Engen
haria de Estruturas 

1º/03/2014 1º/03/2018 4 6 6 6 6 6 2       36 

Natã Goulart da Silva DTECH/CAP 
Engenharias/Engen
haria de Produção 

30/11/2012 30/06/2016 6 6 6 6 6           30 

Tales Moreira de 
Oliveira 

DTECH/CAP 
Engenharias/Engen

haria Civil 
1º/03/2014 1º/03/2018 4 6 6 6 6 6 2       36 

Thiago Rodrigues de 
Oliveira 

DTECH/CAP 
Ciências Exatas e 

da Terra/Ciência da 
Computação 

1º/1/2014 1º/03/2015 6 6 2               14 

Velcimiro Inácio Maia DTECH/CAP 
Ciências 

Humanas/Sociologia 
15/03/2013 15/03/2016 6 6 6 6 3           27 
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Wellington Passos de 
Paula 

DTECH/CAP 
Engenharia/Engenh

aria Elétrica 
1º/03/2014 1º/03/2018 4 6 6 6 6 6 2       36 

Clarisse Ferrão Pereira DECAC 
Engenharias/Engen
haria de Produção 

1º/03/2014 28/02/2017 4 6 6 6 6 6 2       36 

Luiz Gustavo 
Camarano Nazareth 

DECAC 

Ciências Sociais 
Aplicadas/Administr

ação e 
Contabilidade 

1º/07/2014 30/06/2018   6 6 6 6 6 6       36 

Marcelo Angotti  DECAC 
Ciências 

Humanas/Educação 
1º/01/2015 31/12/2018     6 6 6 6 6 6     36 

Pablo Luiz Martins DECAC 
Ciências Sociais 

Aplicadas/Administr
ação 

1º/01/2015 31/12/2018     6 6 6 6 6 6     36 

Ana Paula da Silva 
Cota 

DEFIM 
Ciências Exatas e 

da Terra/Matemática 
1º/1/2014 30/06/2015 6 6 6               18 

Amanda Gonçalves 
Saraiva Ottoni 

DEFIM 
Engenharias/Engen
haria Elétrica/Sinais 

e Sistemas 
17/03/2014 20/12/2014 4 6                 10 

Carlos Frederico 
Bustamante Pontes 

DELAC 
Linguística, Letras e 

Artes / Artes 
Cênicas 

1º/07/2014 31/12/2018   6 6 6 6 6 6       36 

Kátia Hallak Lombardi DELAC 

Ciências Sociais 
Aplicadas I 

/Comunicação 
Social 

10/03/2014 10/02/2015 4 6 2               12 

Ana Cristina Martins 
Dias 

DELAC 
Linguística, Letras e 

Artes / Teatro 
1º/06/2013 31/12/2016 6 6 6 6 6 6         36 

Alexandre Ernesto 
Silva 

CCO 

Ciências da 
Saúde/Saúde da 

Criança e do 
adolescente 

02/01/2015 31/12/2017     6 6 6 6 6 6     36 

Elaine Cristina 
Rodrigues Gesteira 

CCO 
Ciência da 

Saúde/Enfermagem 
1º/11/2016 1º/11/2017           2 6 4     12 
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Mariana Linhares 
Pereira 

CCO 

Ciências da 
Saúde/Assistência 

Farmacêutica e 
Saúde Coletiva 

1º/04/2014 30/03/2015 3 6 3               12 

Ana Cristina Reis Faria DAUAP 

Ciências Sociais 
Aplicadas/Arquitetur

a e 
Urbanismo/Tecnolog

ia da Arquitetura 

17/3/2014 16/3/2018 4 6 6 6 6 6 2       36 

Bruno de Guimaraens 
Amarante 

DAUAP 
Linguística, Letras e 
Artes/Artes Visuais 

1º/02/2017 28/02/2018             5 6 2   13 

Kleber José da Silva DAUAP 
Linguística, Letras e 
Artes/Artes Visuais 

1º/02/2016 28/02/2017         5 6 2       13 

Luzia dos Santos 
Abreu 

DAUAP 

Ciências Sociais 
Aplicadas/Restauraç

ão em Paisagem, 
Arquitetura e 
Urbanismo 

02/01/2015 31/12/2018     6 6 6 6 6 6     36 

Marcos Vinicius Teles 
Guimarães 

DAUAP 
Ciências Sociais 

Aplicadas/Arquitetur
a e Urbanismo 

06/08/2013 1º/03/2016 6 6 6 6 2           26 

SUBTOTAL         129 174 192 169 159 141 93 52 8 6 1123 

TOTAL     
R$ 

666.600,00 
R$ 

794.200,00 
R$ 

660.000,00 
R$ 

319.000,00 
R$ 

30.800,00 
R$ 

2.470.600,00 
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Tabela 2. Demanda de bolsas da UFSJ por grande área do conhecimento no PRODOUTORAL/CAPES. 
 

GRANDE ÁREA 
2014 2015 2016 2017 2018 

TOTAL 
1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 

Ciências Humanas 16 18 24 24 20 12 14 12 6 6 152 

Ciências da Saúde 7 12 15 12 12 14 14 10     96 

Ciências Exatas e da Terra 39 42 44 31 24 19 9 6     214 

Engenharias 48 66 65 60 68 48 20 6     381 

Linguística, Letras e Artes 6 12 12 12 17 18 13 6 2   98 

Ciência Sociais Aplicadas 14 24 32 30 26 24 20 12     182 

Ciências Biológicas                     0 

Ciências Agrárias                     0 

SUBTOTAL 130 174 192 169 167 135 90 52 8 6 1123 

TOTAL R$ 668.800,00 R$ 794.200,00 R$ 664.400,00 R$ 312.400,00 R$ 30.800,00 R$ 2.470.600,00 
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Tabela 3. Cronograma de previsão de retorno de docentes afastados para capacitação em nível doutorado apoiados pelo Prodoutoral/CAPES 
 

DOCENTE 
UNIDADE 

ADMINISTRATIVA 
GRANDE 

ÁREA/SUBÁREA 
TÉRMINO 

AFASTAMENTO 

2014 2015 2016 2017 2018 
TOTAL 1º 

sem 
2º 

sem 
1º 

sem 
2º 

sem 
1º 

sem 
2º 

sem 
1º 

sem 
2º 

sem 
1º 

sem 
2º 

sem 

Diego de Souza Mendes DCEFS 
Ciências 

Humanas/Educação 
30/05/2016         1           1 

Ricardo Ducatti Colpas DCEFS 
Ciências da 

Saúde/Educação Física 
27/02/2017             1       1 

Marise Botti DCEFS 

Ciências 
Humanas/Educação, 

Conhecimento, 
Linguagem e Arte 

1º/1/2020                     0 

Cristiane Medina Finzi Quintão DEQUE 

Engenharias/Engenharia 
Ambiental - Modelagem e 

simulação de sistemas 
hídricos 

31/12/2017               1     1 

Milene Barbosa Carvalho DCOMP 
Ciências Exatas / Ciência 

da Computação 
31/12/2018                   1 1 

Carlos Alberto da Silva Júnior DMATE 
Ciências Exatas / 

Matemática Aplicada 
31/07/2016           1         1 

Carolina Fernandes Molina 
Sanches 

DMATE 
Ciências Exatas / 

Matemática  
28/02/2018                 1   1 

Flávia Cristina Figueiredo 
Coura 

DMATE 
Ciências 

Humanas/Educação 
28/02/2018                 1   1 

Peter de Matos Campos DMATE 

Ciências Exatas e da 
Terra: Estatística e 

Experimentação 
Agropecuária 

28/2/2018 
 

        1  1 
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Rui Carlos Castro Domingues DEALI/CSL 

Engenharias/Engenharia 
Química: Processos de 

Separação por 
membranas e polímeros 

28/02/2018                 1   1 

Ana Amélia Oliveira Mazon DTECH/CAP 
Engenharias/Engenharia 

Civil 
15/05/2015     1               1 

Carmem Miranda Lage DTECH/CAP 
Engenharias/Engenharia 

Civil 
1º/03/2018                 1   1 

Cristiano Maciel da Silva DTECH/CAP 
Ciências Exatas e da 

Terra/Ciência da 
Computação 

31/12/2015       1             1 

Dalilah Pires Maximiano DTECH/CAP 
Engenharias/Engenharia 

Civil 
1º/03/2018                 1   1 

Fernando Augusto Teixeira DTECH/CAP 
Ciências Exatas e da 

Terra/Ciência da 
Computação 

31/07/2015       1             1 

José Carlos Borga Júnior DTECH/CAP 
Engenharias/Engenharia 

Civil 
1º/03/2018                 1   1 

Mariana Arruda Pereira DTECH/CAP 
Engenharias/Engenharia 

de Estruturas 
1º/03/2018                 1   1 

Natã Goulart da Silva DTECH/CAP 
Engenharias/Engenharia 

de Produção 
30/06/2016         1           1 

Tales Moreira de Oliveira DTECH/CAP 
Engenharias/Engenharia 

Civil 
1º/03/2018                 1   1 

Thiago Rodrigues de Oliveira DTECH/CAP 
Ciências Exatas e da 

Terra/Ciência da 
Computação 

1º/03/2015     1               1 

Velcimiro Inácio Maia DTECH/CAP 
Ciências 

Humanas/Sociologia 
15/03/2016         1           1 

Wellington Passos de Paula DTECH/CAP 
Engenharia/Engenharia 

Elétrica 
1º/03/2018                 1   1 
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Clarisse Ferrão Pereira DECAC 
Engenharias/Engenharia 

de Produção 
28/02/2017             1       1 

Luiz Gustavo Camarano 
Nazareth 

DECAC 
Ciências Sociais 

Aplicadas/Administração 
e Contabilidade 

30/06/2018                 1   1 

Marcelo Angotti  DECAC 
Ciências 

Humanas/Educação 
31/12/2018                   1 1 

Pablo Luiz Martins DECAC 
Ciências Sociais 

Aplicadas/Administração 
31/12/2018                   1 1 

Ana Paula da Silva Cota DEFIM 
Ciências Exatas e da 

Terra/Matemática 
30/06/2015     1               1 

Amanda Gonçalves Saraiva 
Ottoni 

DEFIM 
Engenharias/Engenharia 

Elétrica/Sinais e 
Sistemas 

20/12/2014   1                 1 

Carlos Frederico Bustamante 
Pontes 

DELAC 
Linguística, Letras e 
Artes / Artes Cênicas 

31/12/2018                   1 1 

Kátia Hallak Lombardi DELAC 
Ciências Sociais 

Aplicadas I 
/Comunicação Social 

10/02/2015     1               1 

Ana Cristina Martins Dias DELAC 
Linguística, Letras e 

Artes / Teatro 
31/12/2016           1         1 

Alexandre Ernesto Silva CCO 
Ciências da 

Saúde/Saúde da Criança 
e do adolescente 

31/12/2017             1       1 

Elaine Cristina Rodrigues 
Gesteira 

CCO 
Ciência da 

Saúde/Enfermagem 
1º/11/2017               1     1 

Mariana Linhares Pereira CCO 

Ciências da 
Saúde/Assistência 

Farmacêutica e Saúde 
Coletiva 

30/03/2015     1               1 
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Ana Cristina Reis Faria DAUAP 

Ciências Sociais 
Aplicadas/Arquitetura e 

Urbanismo/Tecnologia da 
Arquitetura 

16/3/2018                 1   1 

Bruno de Guimaraens 
Amarante 

DAUAP 
Linguística, Letras e 
Artes/Artes Visuais 

28/02/2018                 1   1 

Kleber José da Silva DAUAP 
Linguística, Letras e 
Artes/Artes Visuais 

28/02/2017             1       1 

Luzia dos Santos Abreu DAUAP 

Ciências Sociais 
Aplicadas/Restauração 

em Paisagem, 
Arquitetura e Urbanismo 

31/12/2018                   1 1 

Marcos Vinicius Teles 
Guimarães 

DAUAP 
Ciências Sociais 

Aplicadas/Arquitetura e 
Urbanismo 

1º/03/2016         1           1 

TOTAL       0 1 5 2 4 2 4 2 12 5 38 

 
 
 
 

Tabela 4. Cronograma de previsão de retorno dos docentes apoiados pelo Prodoutoral/CAPES por Grande Área de conhecimento 
 

GRANDE ÁREA 
2014 2015 2016 2017 2018 

TOTAL 
1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 

Ciências Humanas         2       1 1 4 

Ciências da Saúde     1       1 2     4 
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Ciências Exatas e da Terra     2 2   1     2 1 8 

Engenharias   1 1   1   1 1 7   12 

Linguística, Letras e Artes           1 1   1 1 4 

Ciências Sociais Aplicadas     1   1       2 2 6 

Ciências Biológicas                     0 

Ciências Agrárias                     0 

TOTAL 0 1 5 2 4 2 3 3 12 5 38 
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Tabela 5. Cronograma de previsão de retorno dos docentes da UFSJ afastados para qualificação, sem apoio pelo Prodoutoral/CAPES (com apoio de outras 
fontes de fomento), por Grande Área de conhecimento 
 
 

GRANDE 
ÁREA 

2014 2015 2016 2017 2018 
TOTAL 

1º sem 
2º 

sem 
1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 

Ciências 
Humanas 

3 1 1   1           6 

Ciências da 
Saúde 

6 6 2               14 

Ciências 
Exatas e da 

Terra 
6         1         7 

Engenharias 7 1 1 2   2 1 1     15 

Linguística, 
Letras e Artes 

6 2 1               9 

Ciência Sociais 
Aplicadas 

2 1   1   1 1       6 

Ciências 
Biológicas 

          1         1 

Ciências 
Agrárias 

1                   1 

TOTAL 31 11 5 3 1 5 2 1 0 0 59 
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4.   ÁREAS ESTRATÉGICAS A SEREM CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA 
PRODOUTORAL 
 

 A UFSJ, como observamos, é uma universidade ainda em fase de consolidação 

que, ao responder de forma positiva aos programas governamentais para a expansão do 

ensino superior, mais especificamente o EXPANDIR e REUNI, possibilitou não só o 

aumento da oferta de vagas na universidade, mas também o crescimento de seu corpo 

docente e o aumento das suas áreas de atuação profissional e regional. Esse movimento 

de crescimento institucional, no entanto, requer a continuidade da política de qualificação 

de seus docentes: seja por meio de contratação que atente para a qualificação e o perfil 

do docente concursado, seja por meio da qualificação de seus quadros já existentes. 

Além disso, há que dar continuidade também a sua política de pesquisa e de pós-

graduação para que essas atividades fins possam se desenvolver e se consolidar. Essa 

preocupação estratégica de consolidar as atividades de pesquisa e de pós-graduação é 

de extrema importância na medida em que as atividades de pesquisa e de pós-

graduação são necessárias para a atração de docentes qualificados e para a 

manutenção desses professores ao fazerem a opção de ingressar na UFSJ. 

 

 Como observarmos, em concursos recentes, devido à carência de doutores em 

certas áreas do conhecimento, a instituição foi obrigada ainda a contratar docentes sem 

essa qualificação para que alguns cursos pudessem funcionar. A curto e médio prazos, 

essas contratações implicarão na necessidade de qualificar esse pessoal para que os 

programas de pós-graduação existentes possam se consolidar e ampliar sua oferta de 

vagas, mas também essa qualificação será necessária para possibilitar a criação de 

novos programas de mestrado e doutorado, aumentando as áreas de atuação da UFSJ 

também em nível de pós-graduação. Essa qualificação torna-se necessária também para 

possibilitar aos seus graduandos, seus alunos do programa de iniciação científica, 

continuar os trabalhos de pesquisa em nível de pós-graduação na própria UFSJ e atrair 

alunos de outras procedências universitárias, contribuindo para o fortalecimento da pós-

graduação e dos grupos de pesquisa na instituição.  

 

 Por fim, ao começar atuar em diferentes novas áreas, a UFSJ abre uma frente de 

ensino, pesquisa e extensão que requer atenção redobrada para garantir a sua qualidade 

nessas atividades fins. Isso nos obriga a uma preocupação constante com a qualificação 

e, portanto, exige a construção de uma política de capacitação rápida e constante. 

Parece-nos, diante do crescimento recente da UFSJ e de seus programas de pós-

graduações, difícil a definição das áreas que deveriam ser eleitas como prioritárias para a 

instituição, entretanto, entendemos que há necessidade de planejamento do processo de 
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qualificação das IFES, assim, optamos por eleger como áreas a serem priorizadas 

aquelas que possibilitarão: 

   

1) O FORTALECIMENTO/CONSOLIDAÇÃO DOS CURSOS DE PÓS-

GRADUAÇÃO EXISTENTES NA UFSJ: Programas de Mestrado em Letras, 

História, Psicologia, Educação, Engenharia Elétrica, Engenharia da Energia, 

Engenharia Mecânica, Física e Química de Materiais, Ciências da Saúde, 

Bioengenharia e Tecnologias para o Desenvolvimento Sustentável. 

 

2) O FORTALECIMENTO/CONSOLIDAÇÃO DOS GRUPOS DE PESQUISA 

ENVOLVIDOS FORMALMENTE COM A ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE 

PROPOSTAS DE NOVOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU, 

conforme previsão a seguir: 

 

 

Tabela 5. Previsão de criação de novos programas de pós-graduação stricto sensu na 

UFSJ 

 

Unidade 
Acadêmica 

Criação de novos cursos Ano 
(previsão) 

DCNAT Mestrado em Ecologia e Conservação  
2014 

Mestrado em Química 

DECAC Mestrado Acadêmico em Administração 2014 
 
 
 
 
 

CCO 

Ciências da Saúde (PPGCS) – Doutorado 
 

2014 

Biotecnologia (PPGBiotec) –Doutorado em 
Biotecnologia 

2015 

Multicêntrico em Bioquímica e Biologia Molecular 
(PMBqBM) 

 

2014 

Ciências Farmacêuticas (PPGCF) – Doutorado em 
9*Ciências Farmacêuticas 

2015 

(PPG-ENF) – Doutorado em Enfermagem 2018 

DCECO Mestrado em Economia 2016 
 
 
 
 
 

DETEM 

Pós-Graduação Stricto Sensu Multi-Disciplinar em 
Sistemas de Processos Industriais (MSPI) – parceria 

com DEQUE 

 

Mestrado Profissional (MP) – parceria com as 
empresas da região 

 

Pós-Graduação Stricto Sensu Multi-Disciplinar em 
Computação Aplicada (MCA) – parceria DTECH 

 

Pós-Graduação Stricto Sensu Multi-Disciplinar em 
Modelagem Matemática e Computacional (MMMC) 

– parceria com DEFIM 
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DEFIM 

Mestrado Multidisciplinar em Modelagem e 
Matemática Computacional 

2016 

Mestrado Acadêmico em Matemática – em 
associação com a UFMG 

2015 

DMUSI Mestrado em Música 2016 
DELAC Criação, no Programa de Pós-Graduação em Letras, 

do curso de Doutorado 
2014 

DTECH Mestrado em Computação Aplicada 2015 
DCIAG Doutorado no Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Agrárias 
2016 

DECEB Curso com caráter interdisciplinar 2016 
DEZOO Mestrado Acadêmico em Zootecnia e Recursos 

Pesqueiros 
Apresentação da 

proposta em 
início de 2014 

DECOMP Programa de Pós-Graduação em Ciência da 
Computação 

2015 

DEGEO Mestrado em Geografia 2014 
DFIME  Mestrado em Filosofia 2016 
DEPEL Doutorado em Engenharia Elétrica Submissão de 

proposta entre os 
anos 2016-2018 

DEQUE  Programa de Pós-Graduação em Sistemas e 
Processos Industriais 

2014 

DEMEC O DEMEC tem como objetivo apoiar e interagir com 
os professores recém-contratados da área de 
Produção para uma qualificação rápida e eficiente no 
nível de Doutorado. Essas ações visam colaborar para 
a criação, em primeiro plano, de uma linha de 
pesquisa em Engenharia de Produção no Programa de 
Mestrado, e em segundo plano, a criação de um 
segundo mestrado na área de Engenharia de 
Produção. 

 

 

 

Tabela 6. Previsão de criação de novos programas de pós-graduação stricto sensu na 

UFSJ, por grande área de conhecimento 

 

 

Áreas 
 

Propostas 
(Mestrado) 

Áreas Propostas 
(Doutorado) 

Ciências Exatas e da 
Terra 

05 Ciências da Saúde 04 

Ciências Biológicas 01 Lingüística, Letras e 
Artes 

01 

Ciências da Saúde - Engenharias 01 

Engenharias 03   

Ciências Sociais 
Aplicadas 

02   
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Ciências Humanas 02   

Ciências Agrárias 01   

Linguística, Letras e 

Artes 

01   

Multidisciplinar 02   

 

 

5. DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS DO PLANFOR INSITUCIONAL 

  

6.1 Objetivo Geral: continuar a formação de doutores nas diversas áreas de 

conhecimento. 

6.2 Metas:  

a) concluir a formação dos docentes já em doutoramento. 

b) formação doutoral de 37 docentes por meio do programa Prodoutoral até 

2018, e 38 docentes até 2020. 

c) formação doutoral de 59 docentes já em processo por outras fontes de 

fomento 

d) Fortalecimento dos programas de pós-graduação já existentes e criação, 

em médio prazo, de 17 novos programas. 

 

 Essa capacitação contribuirá para o fortalecimento dos 18 programas de pós-

graduação e para a criação de novos programas, bem como para a consolidação da 

pesquisa e da pós-graduação na UFSJ. 

 

 

6. PROCESSO SELETIVO DE DOCENTES PARTICIPANTES DO PROGRAMA 

 

As unidades acadêmicas – departamentos e direções de campus – foram 

consultadas e enviaram à Pro-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PROPE) a sua 

demanda, através do preenchimento do formulário apresentado no Anexo III, definindo 

autonomamente com base em seu planejamento estratégico os nomes e os períodos de 

afastamento. Com esses documentos, a PROPE procurou consolidar o PLANFOR com 

as informações necessárias, inclusive acessando o conjunto de informações presentes 

no PAPG-IFES, levando em consideração os compromissos para com a elaboração de 

propostas novas de Programas de Pós-graduação, com a expansão do número de vagas 

na pós-graduação e a qualificação docente das unidades acadêmicas, considerando que 

essa poderia ser impeditiva para o desenvolvimento do Plano Estratégico para a 
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consolidação da Pesquisa e da Pós-graduação na UFSJ. Além disso, foram 

considerados os resultados obtidos pelo diagnóstico feito pela PROPE da situação da 

pesquisa e da pós-graduação na instituição. Diante desse quadro, o Plano consolidado 

pela PROPE segue a ordem de prioridade, como descrito no item 4. 

 Todos os professores que concorreram com o financiamento do PRODOUTORAL 

se inscreverão na PROPE, em data definida, obedecendo a edital próprio e apresentando 

os documentos necessários: 

1. comprovante de que pertence a um grupo de pesquisa certificado pelo 

instituição e  credenciado no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq; 

2. documento de aprovação no Programa de Pós-graduação, para 

doutoramento, na lista de programas previstos no PLANFOR da UFSJ; 

3. documentos comprobatórios necessários, obedecendo a regulamentação 

de afastamento de docentes para qualificação, previsto em Resolução 

específica da UFSJ; 

4. Projeto de Pesquisa ou Plano de Trabalho, conforme o caso de cada 

instituição de destino, a ser desenvolvido durante o período de 

doutoramento; 

 A seleção e classificação dos docentes candidatos em casos de concorrência 

para a mesma área prioritária deverá tomar como critério a avaliação do currículo de 

cada professor, seguido da avaliação do Programa na qual se realizará a qualificação 

pretendida. Uma Comissão Gestora do Planfor deverá ser designada para analisar a 

documentação e classificar as solicitações dos candidatos. Essa Comissão será retirada 

da recém-criada Câmara de Pós-Graduação e da Câmara de Pesquisa que avaliará os 

projetos dos professores e o planejamento das unidades acadêmicas e administrativas 

(departamentos e/ou campi fora de sede) em sua relação para com o PDI e os interesses 

estratégicos da UFSJ. Um dos critérios definidores para pleitear uma vaga no prodoutoral 

será a apresentação de projeto que deixe claro a sua inserção, quando de seu retorno, a 

um programa de pós-graduação existente ou a um grupo de pesquisa que esteja 

construindo seu programa de pós-graduação. 

 

7. SOLICITAÇÃO DE APOIO NO ÂMBITO DO PROGRAMA PRODOUTORAL 

 

 O apoio dado por meio do PROGRAMA PRODOUTORAL foi resumido no quadro 

que se segue em que é apresentado o auxílio necessário para a execução da 

qualificação do docente dentro do PLANFOR (bolsas) durante o quinquênio 2014-2018. 

Pelos cálculos precisaremos de um montante no valor de R$ 2.391.400,00 para atender 

a demanda de qualificação dos 38 professores.  
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Tabela 7. Apoio Financeiro solicitado pela UFSJ necessário à execução do Programa 

Prodoutoral 

 

Semestre/Ano Nº de bolsas Recursos necessários 

(em R$) 

1º/2014 129 283.800,00 

2º/2014 174 382.800,00 

1º/2015 192 422.400,00 

2º/2015 169 371.800,00 

1º/2016 159 349.800,00 

2º/2016 141 310.200,00 

1º/2017 93 204.600,00 

2º/2017 52 114.400,00 

1º/2018 8 17.600,00 

2º/2018 6 13.200,00 

Total 1123 2.470.600,00 

 

8. PLANO DE AVALIAÇÃO E DE ACOMPANHAMENTO DE DESEMPENHO DA 

INSTITUIÇÃO E DOS BOLSISTAS 

 

Conforme observado acima, será criada uma Comissão Gestora do PLANFOR, com o 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-graduação como seu presidente, composta por membros 

designados pelas Câmaras de Pós-Graduação e pela Câmara de Pesquisa, um 

representante dos departamentos e das direções de campus. Caberá a essa Comissão 

avaliar o desempenho da instituição e do docente no seu processo de qualificação, 

mediante relatório submetido, formulários de avaliação e acompanhamento (anexo IV), 

em data definida, à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. 

 

 Essa avaliação da Instituição e dos bolsistas deverá ser feita com base na 

documentação apresentada que mostre: 

 

a) do ponto de vista da Instituição, relatório que comprove o impacto, expansão na 

pós-graduação, criação de novos programas de mestrado, das vagas na  previsto 
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pela qualificação do docente e do cumprimento do compromisso assumido pelas 

unidades administrativas quando da elaboração do PLANFOR; 

b) do ponto de vista do docente-bolsista, relatórios semestrais que comprovem o 

efetivo empenho em seu processo de qualificação, bem como documentação 

comprobatória produção, em caso de produções acadêmicas advindas de seu 

processo. Esse processo de avaliação já é regulamentado na UFSJ e é de 

responsabilidade do docente a sua apresentação à Pró-Reitoria de Pesquisa. 

 

Por fim, compete a Comissão Gestora do PLANFOR examinar os relatórios e dar 

parecer conclusivo acerca dos resultados obtidos, tendo competência para emitir parecer 

que determinem redefinições do Plano, bem como requerer os esclarecimentos 

adicionais de modo a poder avaliar e acompanhar o desenrolar do PLANO. Essa 

Comissão deverá ser criada e nomeada pelo Reitor da Instituição e sua ação deverá ser 

regulamentada. 

  

 

9. CONDIÇÕES DE INFRAESTRUTURA, DE APOIO E DE FINANCIAMENTO 

 

As diversas Unidades Acadêmicas da UFSJ que atenderam à formulação do 

PLANFOR contam com infraestrutura necessária para o desenvolvimento de suas 

atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão. A seguir, encontram-se listadas 

as condições apresentadas por estas Unidades Acadêmicas: 

 

Departamento das Engenharias de Telecomunicações e Mecatrônica 

 

O curso de Engenharia Mecatrônica e o curso de Engenharia de 

Telecomunicações são relativamente novos na UFSJ, tendo sido iniciado no primeiro 

semestre de 2008. Abaixo seguem os laboratórios existentes nos dois cursos que podem 

ser utilizados para pós-graduação, pesquisa e extensão: 

 

a) Laboratório de robótica 

O Laboratório de robótica possui um espaço de 52 m2, com dimensões 7,7m x 6,8m. 

Possui cinco bancadas de estrutura metálica com tampo de granito, acomodando cinco 

cadeiras cada, e equipadas com tomadas de 127/220V. Além disso, dois armários em 

aço servem para armazenamento de equipamentos. Atualmente, o laboratório possui 

cinco manipuladores robóticos didáticos, cinco kits robóticos LEGO MindStorms, 

equipamentos de medição como multímetros (10), osciloscópios(5) e placas de aquisição 

de dados (3). O laboratório conta ainda com 4 bancadas experimentais de controle: 

• Sistema Massa-Mola; 
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• Sistema de Discos de Torção; 

• Sistema de Levitação Magnética; 

• Sistema Pêndulo Invertido. 

 

b) Laboratório de controle e automação 

O Laboratório de controle e automação possui um espaço de 52 m2, com dimensões 

7,7m x 6,8m. Há cinco bancadas de estrutura metálica com tampo de granito, 

acomodando cinco cadeiras cada, e equipadas com tomadas de 127/220V. Além disso, 

dois armários em aço servem para armazenamento de equipamentos. Atualmente o 

laboratório possui cinco Controladores Lógicos Programáveis (CLP); cinco kits de 

variáveis digitais, incluindo diversos sensores digitais e cartões de entradas e saídas 

digitais para os CLPs; cinco kits de entradas analógicas, incluindo diversos tipos de 

sensores e cartões de entradas e saídas analógicas para os CLPS; um kit de sensores 

para a rede DeviceNet, um módulo de identificação por radiofrequência; cinco kits de 

sistemas de medição de nível e temperatura, incluindo placa de aquisição de dados; 

cinco módulos de ensino Datapool modelo 2808; e cinco CLPs Datapool modelo 2301. 

Possui ainda cinco multímetros e um Sistema de Controle de Processos, que inclui as 

variáveis analógicas. O laboratório permite a simulação e obtenção de resultados 

próximos aos das plantas industriais a execução de testes, experimentos e validações de 

projetos de controle e automação que envolvam diversos sensores e atuadores, com 

conexões padronizadas para sistemas industriais. 

 

c) Laboratório de Máquinas e Acionamentos 

O Laboratório de máquinas e acionamentos possui um espaço de 52 m2, com dimensões 

7,7m x 6,8m. Possui duas bancadas de estrutura metálica com tampo de granito, 

acomodando cinco cadeiras cada, e equipadas com tomadas de 127/220V e sistema 

trifásico em 220V. O laboratório possui os seguintes equipamentos: 

• 4 motores de indução trifásico de 1CV; 

• 3 motores de corrente contínua de 1,1 kW, 2000 rpm; 

• 1 motor síncrono trifásico de 1 kW, 1800 rpm; 

• Carga resistiva, indutiva e capacitiva trifásica; 

• 02 Servoconversores e servomotores trifásicos; 

• 03 inversores de frequência; 

• Simulador de Falhas em Chaves de Partida Estrela-Triângulo, Direta e Reversora (Kit 

didático); 

• 01 Soft-Starter SSW 05; 

• 02 kits CLP TPW-03-40 (kit didático); 

• 02 Freios de Foucault para simulação de carga; 

• Tacômetro, Multímetro digital, Alicate amperímetro. 



 47 

• Osciloscópio; 

• Sistema de treinamento em elementos de máquinas e transmissão/tração mecânica; 

  

d) Laboratório de Comunicações Ópticas 

O Laboratório de Comunicações Ópticas apresenta espaço físico e está em fase inicial 

de implementação. O laboratório irá permitir pesquisas na área de processamento e 

transmissão digital de informação, redes de comunicações de dados e redes de 

computadores. O espaço comporta 25 alunos simultaneamente, além dos professores, 

técnicos, equipamentos e mobiliário. O laboratório possui: 

• Kit didático para comunicações ópticas; 

• Refletor óptico no domínio do tempo (OTDR), analisador de Espectro óptico 

(OSA), Medidor de potência óptica (Power Meter), Fonte de luz óptica 

LASER e Fonte de luz óptica LED; 

• Bobina de fibra óptica monomodo (fibra de lançamento), Extensor óptico 

monomodo (cordão óptico) e Extensor óptico multimodo (cordão óptico); 

• Máquina de fusão de emenda automática, kit para preparação de fibra óptica 

e conjunto de conectores ópticos; 

• Computador desktop; 

  

e) Laboratório de Eletromagnetismo Aplicado 

O Laboratório de Eletromagnetismo Aplicado possui um espaço de 52 m2, com 

dimensões 7,7m x 6,8m. Possui duas bancadas de estrutura metálica com tampo de 

granito, acomodando cinco cadeiras cada, e equipadas com tomadas de 127/220V. O 

laboratório possui os seguintes equipamentos: 

• Analisador de espectro móvel atendendo a faixa de 50 kHz-3,3GHz; 

• Analisador de espectro de bancada capaz de atender a faixa de 

9kHz-26,5GHz; 

• Power Meter capaz de atender a faixa de 50MHz- 26,5GHz; 

• Kits de aquisição de dados para promover a automatização de medidas; 

 

f) Laboratório de Sistemas Mecânicos 

Está em fase inicial de construção uma laboratório externo às atuais dependências do 

CAP de dois (2) pavimentos com área de aproximadamente 1000m2 destinado a abrigar 

infra estrutura para maquinário pesado da área de mecânica, bem como dar suporte a 

demais atividades do DETEM. 
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Departamento de Engenharia Química e Estatística 

 

Os laboratórios listados abaixo foram montados com a finalidade de atender os cursos de 

graduação do Campus Alto Paraopeba, porém, até a conclusão do prédio do Programa 

de Pós-Graduação em Sistemas e Processo Industriais, estes laboratórios serão 

utilizados também para pesquisas da pós-graduação, são eles: 

 Laboratório de Reações Químicas; 

 Laboratório de Preparação de Materiais; 

 Laboratório de Controle e Otimização de Processos Químicos; 

 

1. Laboratório de Reações Químicas:  

Esse laboratório, de responsabilidade do DEQUE (Departamento de Engenharia Química 

e Estatística da UFSJ).  

Unidades curriculares associadas: Princípios de processos industriais, técnicas de 

caracterização de materiais, planejamento de experimentos, tecnologia de novos 

materiais e tópicos especiais. 

O laboratório de Operações Unitárias II possui as seguintes características: 

 Área total de 56 m2; 

 06 bancadas para até cinco alunos cada; 

 01 quadro branco e 02 armários de aço com duas portas; 

 Capacidade para 25 alunos; 

Os principais equipamentos disponíveis são: 

 sistema de gases; 

 espectrômetro de massa; 

 cromatógrafo; 

 unidade de avaliação catalítica; 

 unidade de caracterização de materiais (Sistema analítico multipropósito); 

 fisissorção deN2 e difração de raios X; 

 ar condicionado; 

 balança analítica; 

 02 computadores; 

 02 estantes de aço; 

 02 estufas para esterilização e secagem; 

 kit medidor de pH de bancada; 

 módulo didático de reatores ideais; 

 02 monitores 17”; 
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 refrigerador. 

2. Laboratório de Controle e Otimização de Processos Químicos: 

Esse laboratório, de responsabilidade do DEQUE. 

Unidades curriculares associadas: Modelagem e simulação de processos industriais, 

métodos de otimização, tecnologia de novos materiais e tópicos especiais. 

O laboratório de Operações Unitárias II possui as seguintes características: 

 Área total de 56 m2; 

 06 bancadas para até cinco alunos cada; 

 01 quadro branco e 02 armários de aço com duas portas; 

 Capacidade para 25 alunos; 

Os principais equipamentos disponíveis são: 

 02 módulos didáticos de controle: Reatores Ideais com controle de temperatura no 

CSTR, temperatura de entrada da mistura e controle de pH, Evaporador e Módulo 

Multipropósito (todos com sistema CLP de controle e supervisório). 

3. Laboratório de Modelagem e Simulação de Processos Químicos: 

Esse laboratório, de responsabilidade do DEQUE, está com obras em andamento. 

Unidades curriculares associadas: Modelagem e simulação de processos industriais, 

tecnologia de novos materiais, métodos de otimização e tópicos especiais. 

O laboratório de Operações Unitárias II possui as seguintes características: 

 Área total de 56 m2; 

 06 bancadas para até cinco alunos cada; 

 01 quadro branco e 02 armários de aço com duas portas; 

 Capacidade para 25 alunos; 

Os principais equipamentos disponíveis são: 

 40 computadores; 

 1 projetor; 

 1 quadro-branco; 

 programas de computador: Matlab/Simulink, Scilab e outros softwares livres. 

 

Departamento de Engenharia Elétrica 

 

Atualmente o DEPEL conta com oito laboratórios dedicados à pesquisa, 

envolvendo alunos de mestrado e iniciação científica. Nos últimos 3 anos, o DEPEL, o 

PPGEL e seus docentes captaram um montante de R$2.000.000,00 em recursos para a 

aquisição de equipamentos e melhoria da infraestrutura, seja em projetos institucionais 

ou individuais. Este montante corrobora o crescimento da pesquisa no DEPEL, assim 

como o habilita a elaborar a proposta de criação do Curso de Doutorado em Engenharia 

Elétrica. 
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Departamento de Ciências Naturais 

 

Atualmente o DCNAT conta com 52 laboratórios, voltados à pesquisa, ensino e 

extensão em Física, Química e Ciências Biológicas. Atualmente está sendo construído o 

CAAMAT (Central Analítica e Águas e Materiais) que visa implementar novas tecnologias 

de análise e desenvolvimento de materiais, principal substrato de pesquisa do Programa 

de Pós Graduação em Química e Física de Materiais.  

Está previsto também a implantação do “Espaço Casa Verde”, um programa de produção 

e divulgação de conhecimentos sobre biodiversidade do Campo das Vertentes, 

contemplado pelo Edital PROEXT 2014 (Programa de Extensão Universitária, da 

Secretaria de Educação Superior do MEC). Este espaço contemplará pesquisa e 

extensão nas áreas de Ecologia, Sustentabilidade e Educação Ambiental. 

Há previsão para implantação de um Centro de Divulgação Científica com objetivo de 

popularizar a ciência para o público acadêmico e a população no geral. O Centro irá 

congregar um planetário, um museu científico e espaços interativos para as licenciaturas. 

Estão previstos ainda, a implantação de mais 8 laboratórios de Pesquisa e Ensino no 

DCNAT: Fisiologia, Microbiologia e Imunologia, Biologia Celular e Processamento de 

Tecidos, Parasitologia, Genética e Biologia Molecular, Farmácia e Bioquímica. Os 

laboratórios em questão atenderão aos cursos de Ciências Biológicas, Química e 

Medicina e fortalecerão a pesquisa na área de saúde, gerando possibilidade de 

implementação de novos cursos de pós-graduação. 

 

Departamento de Zootecnia 

 

A sede do DEZOO é um prédio localizado no Campus Tancredo Neves com 

2586,1 m2 de área construída, 6 salas de aula, 18 gabinetes de professores, 7 

laboratórios de ensino/pesquisa e uma fazenda experimental. O departamento dispõe 

ainda de setores destinado ao manejo de animais sendo: Setor de Bovino de Leite; Setor 

de Caprinocultura; Setor de Suinocultura; e Setor de Cunicultura. No primeiro semestre 

de 2014, o DEZOO deverá contar com uma fazenda para complementar o 

desenvolvimento das atividades de pesquisa e abrigar projetos de extensão. 

A seguir, segue lista dos laboratórios e seu estado atual: 

Laboratório de Nutrição animal: Laboratório com 90 m2, situado no prédio que abriga o 

Departamento de Zootecnia. Trata-se de um laboratório completo para o 

desenvolvimento de pesquisas na área de nutrição animal, contendo todos também os 

itens necessários para aulas práticas e análise de experimentos. O laboratório de 

nutrição animal é usado para determinação das frações de Proteína bruta, Fibra em 
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detergente neutro, Fibra bruta, Lignina, Cinzas, Matéria orgânica, Extrato etéreo, 

Proteína insolúvel em detergente neutro, Proteína insolúvel em detergente ácido, etc, das 

amostras pertinentes às pesquisas demandadas para a elaboração das dissertações do 

programa. Esse laboratório é utilizado também para realização de ensaios de 

digestibilidade "in vitro", demandados nas pesquisas desenvolvidas pelos Mestrandos do 

programa. O laboratório conta com os seguintes equipamentos: duas balanças analíticas; 

uma balança semi-analítica; um banho maria; um banho ultratermostático; duas capelas; 

dois blocos digestores e dois controladores de temperatura para determinação de 

nitrogênio; uma bomba a vácuo; uma centrífuga microprocessada; dois computadores; 

cinco destiladores de nitrogênio; dois determinadores de fibras; um determinador de 

gordura; duas estufas 105ºC; duas estufas 55ºC; um evaporador rotativo; duas 

geladeiras; um moinho de rotor tipo ciclone; uma mufla; dois pHmetros de bancada; uma 

seladora; dois destiladores de água. Também existe um forte planejamento para 

aquisição de equipamentos e ampliação do laboratório com o objetivo de motivar 

pesquisas inovadoras.  

Laboratório de preparo de amostras: área de 40 m2, localizada ao lado do curral da 

bovinocultura leiteira, vem sendo utilizada para preparo de amostras de experimentos de 

Iniciação científica, trabalhos de conclusão de curso e dissertações e tese de 

universidades parceiras. O laboratório conta com prensa hidráulica para avaliação de 

silagem, estufa de secagem (cap. 1900L), balança para pesagem de concentrado e 

material verde e seco. 

Laboratório de Microscopia: possui área de 90 m2, localizado no Departamento de 

Zootecnia com 30 microscópios de luz transmitida Prima Star e 15 estereomicroscópios 

da marca Zeiss, distribuídos em bancadas com luz; e 03 bancadas de manipulação e 

estoque de material com gavetas. Os equipamentos são utilizados para o 

desenvolvimento de habilidades de manuseio e identificação de espécies microbiológicas 

e parasitárias, além de estruturas vegetais e animais.Também permitem a observação de 

preparações histológicas e histoquímicas. Desta forma, o Laboratório busca atender às 

mais diversas demandas de disciplinas de pós-graduação. 

Laboratório de Apicultura: O Laboratório foi construído e inaugurado em janeiro de 

2010, possuindo uma área total de 80 m2 e faz parte do prédio de Zootecnia da 

Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ). Essa área foi divida em três 

compartimentos. Estes designados em:  1) Sala de Extração de mel com os seguintes 

equipamentos: centrífuga inoxidável com capacidade para 28 quadros de mel, 

motorizada, com torneira; mesa desoperculadora com capacidade de 32 quadros de mel, 

inoxidável com torneira e uma tampa de cobertura; decantador com capacidade de 200 

kg de mel, inoxidável com mangueira de visualização do produto; descristalizador de mel 

com capacidade de dois baldes , inoxidável e tampa de cobertura, 02 baldes inoxidável 

capacidade de 25 kg apropriado para captação dos méis da centrífuga e mesa 
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desorpeculadora e filtro de inox para filtração dos méis; 2) Sala de Processamento de 

cera equipada com cilindro alveolador de cera, modelo profissional na confecção da 

lâmina de cera alveolada, conjunto laminador de cera, modelo profissional usado para 

confecção das lâminas de cera lisa, incrustador elétrico e dois fumigadores inoxidável; e 

3) Sala ensino/pesquisa: possui mobiliário necessário e suficiente para receber 12 alunos 

e já está equipadoa através de recursos institucionais, com os seguintes equipamentos: 

analisador portátil de cor, para análise sensorial dos méis, cilindro de aço com 4,5 kg de 

dióxido de carbono com válvula reguladora de pressão, balança analítica com 

capacidade 200 gramas com quatro casas decimais, 04 estufas climatizadas, do tipo 

BODs, com controle de temperatura e fotoperíodo, capacidade 300 litros cada; 

microscópio de laboratório binocular 55 – 5 mm, termohigrômetro, termômetro digital 

portátil, refratômetro, Phmetro de bancada, estufa de secagem, estufa de secagem e 

esterilização microondas, freezer horizontal, refrigerador e 03 armários entomológicos 

com 50 gavetas e 03 armários de aço. 

Laboratório de genética e biotecnologia: Laboratório com área de 90 m2, localizado no 

Departamento de Zootecnia e equipado com 2 geladeiras duplex, 1 freezer horizontal, 2 

fornos de microondas, 1 mesa agitadora pequena, 1 agitador magnético com 

aquecimento, 1 cuba de eletroforese pequena vertical para gel de poliacrilamida; 2 cubas 

de eletroforese horizontais pequenas para géis de agarose; 4 cubas verticais grandes 

para géis de poliacrilamida, 2 cubas horizontais grandes para géis de agarose, 4 fontes 

de alta voltagem; 2 transiluminadores UV acoplados a um sistema de fotodocumentação 

digital (câmera com CCD; cone fotográfico; computador acoplado e programas de análise 

de imagem), 3 autoclaves de 75 a 18 L, 2 banhos-maria, 1 estufa bacteriológica, 2 

termocicladores (“máquinas de PCR”), 1 capela de fluxo laminar, 1 pHmetro digital com 

sensor de temperatura, 2 barriletes de 20 L de água, 1 sistema de purificação de água 

por osmose reversa e 1 sistema de purificação e esterilização de água tipo I, 2 agitadores 

mecânicos de tubos, 1 uma centrífuga refrigerada polivalente (tubos de 0,5 até 100 mL) 

de até 15.000 rpm, 1 microcentrífuga de até 13.000 rpm, 1 balança de semi-precisão de 

até 620 g, jogo de 33 micropipetas monocanais de precisão de volume variáveis de até 1 

µL, jogo de 3 micropipetas multicanais de volume variáveis, 1 tanque de nitrogênio 

líquido de 20 L, 2 computadores de trabalho ligados à internet, 1 projetor tipo data-show, 

1 compêndio de três volumes de protocolos em biologia molecular, reagentes e vidrarias 

variados necessários para realização de análises moleculares. O laboratório poderá ser 

utilizado para aulas práticas e para o desenvolvimento de pesquisas na área de biologia 

molecular, genética e biotecnologia. Dentre as análises e procedimentos experimentais 

para os quais o laboratório se encontra tecnicamente capacitado podemos destacar: 

extração rápida ou elaborada de ácidos nucléicos (DNA), amplificação por meio de 

reação em cadeia da polimerase (PCR) de ácidos nucléicos, execução de reação de 

sequenciamento de ácidos nucléicos, digestão enzimática de ácidos nucléicos, 
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eletroforese de ácidos nucléicos e proteínas, ligação de ácidos nucléicos, transformação 

de bactérias competentes, clonagem molecular de fragmentos de ácidos nucléicos, 

cultivo de bactérias recombinantes, análises de géis de eletroforese, desenvolvimento de 

marcadores moleculares, análises estatísticas de variabilidade genética, análises de 

bioinformática, desenvolvimento de marcadores moleculares, análises genéticas de 

paternidade, entre outras.  

Laboratório de Zootecnia de precisão: O laboratório de Zootecnia de Precisão possui 

45 m², possui um cluster com 10 computadores dual-core e 4 GB de RAM cada para 

simulações computacionais e 6 computadores de uso geral.  

Laboratório de computação: Laboratório equipado com 30 microcomputadores com 

acesso a Internet. Neste laboratório serão disponibilizados softwares aplicáveis às 

finalidades de pesquisa no Programa, como para processamento estatístico, simulação 

dos sistemas agropecuários, desenho técnico, desenvolvimento de programas 

computacionais, etc. 

Fazenda Experimental Risoleta Neves (FERN): A FERN, localizado o Campus 

Tancredo Neves (CTAN) na UFSJ, possui 80 hectares e vem sendo utilizada no curso de 

graduação Zootecnia para aulas práticas e desenvolvimento de projetos de iniciação 

científica e trabalho de conclusão de curso. Da área total, 36 hectares são destinados ao 

setor de Bovinocultura Leiteira, um sistema de produção em pasto, que conta com cerca 

de 20 vacas em lactação, sala de ordenha, sala de leite, trator, vagão forrageiro, 

picadeiras, cinco silos, curral, tronco e balança, misturador de ração, depósitos e 

farmácia.  

Setor de Caprinocultura: O setor de caprinocultura conta com um aprisco suspenso, de 

piso ripado, com capacidade para 24 matrizes. O setor conta ainda com escritório, 

banheiro, sala de leite (com tanque de expansão com capacidade de 150 litros) e uma 

ordenhadeira mecânica, bem como balança para pesagem de alimentos e dos animais e 

misturador de ração. Atualmente o setor possui 14 cabras em lactação, 6 cabritas, 1 

bode e 8 animais em aleitamento. Todos os animais são da raça Saanen e vem sendo 

utilizados em pesquisas de iniciação científica e trabalhos de conclusão de curso.  

Setor Ovinocultura: Cerca de 1,2 hectares são destinados ao setor de ovinocultura, que 

conta com pastos de Panicum maximum cv. Aruana, divididos em três piquetes. Um 

sistema de lotação intermitente vem sendo implementado. O sistema de produção de 

ovinos que vem sendo utilizado é a pasto, extensivo, com 12 matrizes Texell.  

Laticínio: O laticínio é composto por um Centro de treinamento com 12 x 11,75 m e o 

laticínio propriamente dito com 31 x 10,70 m. O laticínio possui os seguintes 

equipamentos: dois acidimetros dornic; um acidimetro salut; uma amassadeira; uma 

autoclave; uma balança eletrônica para até 15 kg; uma bateria de extração; uma bomba 

centrífuga; uma centrífuga para burtirômetro; um conjunto de placa pré-prensagem; um 

cortador de queijo; uma cuba para massa; um dessecador tipo cabide; um disco de 
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Ackerman; um dosador de bancada; um empacotadeira para leite; uma estante para 

burtirômetro em aço inox para 24 provas; uma estufa; uma fermenteira; um gerador de 

vapor; um homogeneizador; uma mesa para cozinha industrial; um microscópio; um 

Phmetro; uma prensa mecânica para indústria alimentícia; um Refrigerador 120 l; uma 

seladora a vácuo; uma aeladora manual; uma seladora manual para fechamento de 

sacos plásticos 

Casa de vegetação: Casa de vegetação composta por dois túneis de 7 x 21 m e uma 

antecâmara de 3x 3, cobertura com filme plástico leitoso de 150 micra e cortina de teto 

de TNT e laterais de velame acídio e piso coberto com ráfia de solo. A casa de 

vegetação será utilizada pelo convênio Epamig/UFSJ (anuência em anexo) onde serão 

desenvolvidos experimentos na linha de pesquisa produção de ruminantes. 

Galpão de avicultura: Galpão com área de 1000m2, equipado com gaiolas para 

avaliações de codornas e aves de postura. 

 

Departamento de Ciências Exatas e Biológicas 

 

O DECEB conta atualmente com os seguintes laboratórios e respectivos equipamentos: 

 

Laboratório de Microbiologia Molecular (agitador tipo shaker com aquecimento, 

agitadores magnéticos com aquecimento, agitadores tipo vortex, balança de precisão, 

banhos-maria, câmara de segurança biológica, centrífuga clínica, chapa aquecedora, 

chuveiro lava-olhos, cuba de eletroforese horizontal, cuba de eletroforese vertical, 

deionizadores, espectrofotômetro, estufa de secagem, fontes para eletroforese, freezer, 

Phametro, pipetadores automáticos, refrigerador, termociclador, transiluminador UV, 

autoclave). 

Laboratorio de Física (composto por 4 bancadas improvisadas, onde são realizadas 

aulas praticas. Os equipamentos que compõem o laboratorio são kits didáticos nas áreas 

de cinemática, dinâmica, termodinâmica e eletromagnetismo). 

Laboratório de Bioinformática (está sendo implantado, e sua configuração deverá 

incluir, até o final do segundo semestre de 2014 quinze computadores. 

Laboratório de Fisiologia e Genética Vegetal Aplicada (moinhos de faca, balanças de 

precisão, paquímetro, GPS, clorofilômetro) 

Laboratório Geral I (equipamentos básicos e vidraria para aulas na área de química) 

Laboratório de Anatomia Vegetal (agitador magnético, Balança de precisão, Banho 

maria, Bomba de vácuo e dessecador, Chapa aquecedora, Micorcomputador, Estufa de 

secagem de materiais, Geladeira, Medidor de pH, microscópios ópticos , Microscópio 

trinocular acoplado à câmara para captura de imagens,  Micrótomo rotativo de avanço 

automático,  vidraria e reagentes básicos para práticas em Anatomia Vegetal) 
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Laboratório de Sistemática Vegetal e Herbário Didático (bancadas para manuseio de 

material botânico, microscópios estereoscópicos (lupas), material para montagem de 

exsicatas (prensas, correias, papelão, jornais etc.), estufa de secagem de material 

botânico, armários com a coleção do Herbário didático (cerca de 500 espécies 

catalogadas)) 

Laboratórios de Química: Dois laboratórios da área de química contendo vidraria e 

equipamentos básicos. 

 

Departamento de Ciência da Computação 

 

Atualmente, o DCOMP conta com cinco laboratórios de ensino que foram 

projetados e concebidos com o propósito de atender o curso de graduação. Entretanto, 

em um primeiro momento, para o funcionamento da pós-graduação, esses laboratórios 

poderão ser utilizados também para o ensino na pós-graduação.  

No âmbito da extensão, o projeto recentemente aprovado proverá recursos para a 

aquisição de duas lousas interativas, além de dois computadores para atender o mesmo. 

À medida que os outros projetos forem sendo aprovados, acreditamos que os recursos a 

serem recebidos serão suficientes para a execução deles. 

No âmbito da pesquisa, atualmente os professores do DCOMP conseguiram 

adquirir junto aos órgãos de fomento Fapemig e CNPq, até o presente momento, um 

cluster de doze máquinas, quatro servidores, quinze estações de trabalho, além de um 

ar-condicionado. Ainda há a previsão de compra nos próximos dois anos de mais dez 

máquinas para um novo cluster, além de outras dez estações de trabalho e outros três 

servidores, também por meio de recursos obtidos junto aos referidos órgãos de fomento.  

Além disso, é importante ressaltar que existem ainda outros 4 projetos 

submetidos à Fapemig, que aguardam julgamento, onde outros equipamentos serão 

adquiridos.   

Para os três âmbitos acima mencionados, temos infraestrutura física (espaço 

físico) suficiente para suporte a todos os laboratórios acima mencionados, bem como 

salas de aula que possam ser utilizadas também para pós-graduação. Na concepção do 

prédio onde funcionará em breve o DCOMP, todos esses laboratórios, bem como as 

salas de aula, foram devidamente observados e considerados. A título de ilustração, em 

nosso novo prédio existem duas salas denominadas de “retráteis”, às quais podem 

suportar turmas de sessenta alunos (graduação) ou duas turmas de até trinta alunos, por 

meio de uma divisória móvel com o devido isolamento acústico.  
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Campus Centro Oeste Dona Lindu 

 

 Ciências da Saúde (PPGCS) 
 
Infraestrutura - Os laboratórios para ensino e pesquisa disponíveis são: 
 
A- Laboratório de Microscopia  

Descrição: Laboratório com 120 m2, multiusuário, equipado com bancadas, armários, 

microscópios binoculares e microscópios estereoscópicos. 

B- Laboratório de Parasitologia e Imunologia 

Descrição: Ocupa duas salas (88m2 e 80m2), sendo uma delas climatizada, com 

bancadas e armários. 

Equipamentos: microscópio triocular para campo claro e campo escuro com máquina 

fotográfica digital acoplada a kit ótico digital para microscopia, e placa de captura de 

imagens; microscópios binoculares e microscópios estereoscópicos; cabine de 

segurança biológica classe 2; capela de exaustão; autoclave; máquina de gelo; 

refrigeradores e freezers; agitadores magnéticos com aquecimento; vórtex; balanças 

analítica e de precisão; banhos-Maria; centrifugas e microcentrífugas de bancada com e 

sem refrigeração; destilador e deionizador de água; microondas; estufas de esterilização 

e secagem;  estufa para cultura e bacteriológica; estufa de CO2; medidor de pH; botijão 

de nitrogênio líquido; microscópio de imunofluorescência; espectofotômetros de 

microplacas (leitor de ELISA); lavadora de microplacas automática; estação de PCR; 

refrigeradores e freezers; agitadores magnéticos com aquecimento; vórtex; agitador tipo 

Kline; banho de ultrasom; banhos secos; sistema de purificação de água; fontes e cubas 

para eletroforese; sistema de fotodocumentação de géis; pipetas motorizadas; 

micropipetas mono e multicanal de volumes variáveis; computador. 

C- Laboratório de Epidemiologia 

Descrição: Ocupa uma sala de 88 m2 no Bloco B no 30 andar da biblioteca. Possui os 

seguintes equipamentos: 10 computadores, três diferentes softwares (dois Statas, um 

QDS, um SPSS), duas impressoras, uma mesa de reunião, seis cadeiras, dois armários, 

um ventilador, uma bancada para computador e dois tablets. 

D - Laboratório de Biologia Molecular 

Descrição: O laboratório compreende uma área de 80m2 e possui equipamentos e 

instalações necessárias ao desenvolvimento dos projetos, adquiridos com recursos de 

projetos de pesquisa fomentados pela Fapemig, CNPq, CAPES (pós-graduação) e 

através do processo de expansão da própria UFSJ, entre os quais: termocicladores, real 

time PCR, centrifugas, cabines de segurança biológica, cubas de eletroforese, nanodrop, 

ultra freezer, e mais recentemente um sequenciador automático de DNA 
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E- Laboratório de Biologia Celular e Mutagênese 

Descricão: Dispõe de cerca de 80 m2, com bancadas, pias e rede elétrica adequada à 

pesquisa e ensino na área de biologia celular, cultivo celular e mutagênese., O 

laboratório dispõe de duas cabines de fluxo laminar horizontal, uma estufa de CO2, um 

cilindro de CO2 de 33Kg, duas centrífugas de bancada, uma centrífuga refrigerada, uma 

estufa bacteriológica, duas estufas de secagem e esterilização de material, uma 

autoclave, um deionizador de água, um purificador de água MiliQ, um microscópio 

invertido com contraste de Fase, um microscópio equipado com fluorescência, contraste 

de fase e fotodocumentação, quatro microscópios de luz comum, dois 

microcomputadores, uma leitora automática de microplacas (Elisa), um pHmetro, um 

shaker orbital, um liofilizador, sistema completo para blotting, cubas e fontes de 

eletroforese.  

F- Laboratório de Microbiologia 

Descrição: Laboratório com 88 m2, equipado com bancadas, armários e material de 

consumo (vidraria e descartáveis) para desenvolvimento de aulas práticas e projetos de 

pesquisa. Equipamentos: 1 balança analítica de precisão; 1 balança semi-analítica; 1 

banho-maria; 2 estufas para cultura; 1 estufa do tipo Biologicoxigendemand (B.O.D.); 1 

centrífuga de bancada; 1 microcentrífuga; PHmetro; agitador magnético; 2 refrigeradores; 

2 geladeiras; estufa para esterilização e secagem e esterilização; autoclave; 2 

destiladores de água; 20 microscópios binoculares; duas cabines de segurança biológica 

2; agitador de tubo vórtex; agitador do tipo shaker; contador de células; 1 microscópio de 

fase invertida; 2 microondas; fontes  e cubas para eletroforese; 2 computadores. 

G- Laboratório de Síntese Orgânica  

Descrição: O laboratório conta com a seguinte infra-estrutura: Sala 1 – Com 

aproximadamente 60 m2 contendo 2 capelas de exaustão, 6 bancadas, instalação de 

linha de gases, lava-olhos, estrutura hidráulica, elétrica. Sala 2 – (Sala de Análises) 

Possui aproximadamente 20 m2 contendo capela de exaustão, bancada, estrutura 

hidráulica, elétrica. Sala para os equipamentos de HPLC e Sintetizador de Peptídeos. 

Laboratório de RMN e IV– Sala com aproximadamente 25 m2 e infraestrutura para RMN 

(ar comprimido e ar condicionado). 

H- Laboratório de Bioquímica Celular 

Descrição: Possui 80 m2 com 3 salas separadas: câmara escura; sala de material 

radioativo e sala de preparação de tecidos.  

Equipamentos: sonicador; espectrofotômetro; cintilador; cubas de eletroforese; cuba de 

transferência; microcentrífuga refrigerada; pHmetro; balança analítica digital; 

homogeinizador de tecidos; centrífuga clínica; estufa; estufa de CO2 com cilindro; sistema 

de água ultra-pura; leitor de ELISA; banhos-Maria; entre outros. 
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I- Laboratório de Processamento de Tecidos  

Descrição: O Laboratório conta com os seguintes equipamentos: 02 Banho-maria 

histológico, 01 capela de exaustão, 01 Central de inclusão de parafina completa, Estufa 

para secagem de cortes histológicos, 01 freezer vertical, 01 microondas, 01 Micrótomo 

automático semi-rotativo, 01 phmetro, 01 processador automático de tecidos, 01 

refrigerador. 

J- Laboratório de Modelagem Molecular  

O laboratório conta com um espaço de 12 m2, onde se encontram 12 computadores para 

a realização de cálculos.  

K- Laboratório de Bioquímica de Parasitos  

Descrição: Atualmente o LBP ocupa uma área de cerca de 60m2 e dispõe dos seguintes 

equipamentos: 3 cabines de segurança biológica nível 2, 2 geladeiras, 1 freezer -20°C, 2 

estufas de CO2, 2 cilindros de CO2, 1 câmara B.O.D., 2 banhos-Maria, 4 microscópios 

ópticos, 1 microscópio invertido, 1 autoclave vertical, 1 botijão de nitrogênio líquido, 1 

leitor microplacas de ELISA, 3 computadores, 1 centrífuga refrigerada de bancada, 1 

sistema de purificação de água Milli-Q.  

L- Laboratório de Química de Proteínas e Nanobiotecnologia 

Descrição: O laboratório de química de proteínas e nanotecnologia está alocado em um 

espaço físico de 270 m2 e dispõe de bancadas para manuseio das aulas práticas e 

banquetas, capela de exaustão, janelas para ventilação, pia para lavagem de material, 

lava olhos e chuveiro na saída do laboratório, armários para armazenamento de material 

dos acadêmicos. O Laboratório possui sistemas de cromatografia convencional - FPLC 

(BioRad e GE); cromatógrafo gasoso (Shimadzu AOC-20i), cromatografia de alta pressão 

(Shimadzu), espectrômetro de massas (Bruker), analisador automático de bioquímica 

(Bioclin), estufa de secagem (Nova Instruments e De Leo e Sterilifer), Autoclave (Digitale 

e Phoenix) centrífuga da bancada (Fanem); sistema de coletor de amostras (BioRad e 

GE); espectrofotômetro (Biospectro e Nova Instruments); banho-maria (Solab e Fanem), 

Shaker (Solab), pHgâmetro (Metrohm), balanças analítica e semi-analítica (Bel 

Engineering), liofilizador de sistemas aquosos (Liotop) e cuba e fonte para eletroforese 

(BioRad e Loccus), escanner de gel de eletroforese (GE), Biorreator de bancada 

(Tecnal), geladeiras, freezeres; sistema de purifacação de água ultrapura (Gehaka), 

deionizada (Analítica) e destilada, computadores para acesso à internet, refrigeração de 

ar . Bancadas e banquetas, capelas de exaustão e pia. Sala própria para manipulação de 

microrganismos. 

M-Laboratório de Fitoquimica Combinada com Bioensaios e Transformações 

Químicas de Protótipos Naturais 

Descrição: O Laboratório conta com 80m2 e possui os seguintes equipamentos 

Rotavapores, Balanças, Ultra-Turrax, Moinho, Estufa, sistema de circulação de água com 

refrigeração; sistema de aquecimento-extrator Soxhlet; estufa de secagem; pHmetro; 
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banhos-Maria; agitadores magnéticos; deionizador de água; mufla; chapa aquecedora; 

shaker, entre outros.etc. O laboratório anexo conta com: HPLC, RMN 200MHZ (em fase 

de implantação) 

N- Centro de Telessaúde da UFSJ 

Descrição: O Centro de Telessaúde da UFSJ foi implantado em fevereiro de 2010 como 

resultado da integração da Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ) e a Rede 

Mineira de Teleassistência cadastrada na FAPEMIG e CNPq. O CTS/UFSJ é 

responsável pela implantação e monitoramento do funcionamento do Programa Tele 

Minas em 150 municípios geograficamente próximos de Divinópolis. Neste 

monitoramento está incluído contato periódico com os municípios por meio de ligações 

telefônicas, chats, email e treinamento presencial com profissionais de saúde realizado 

no CTS/UFSJ. O Projeto Atual consiste na implantação e acompanhamento das 

atividades do Tele Minas Saúde na UFSJ.  A UFSJ é integrante da Rede Mineira de 

Teleassitência e, como parte das atividades da Rede, este projeto tem como objetivos: 

Ajudar na implantação e acompanhamento do programa Tele Minas Saúde; Levantar 

potencialidades de atuação de especialistas da UFSJ no programa e; Conduzir estudos 

epidemiológicos avaliando a efetividade do Tele Minas nos indicadores de saúde dos 

municípios mineiros. 

 Biotecnologia (PPGBiotec) 

Para a expansão é necessário equipamentos de grande porte, tais como RMN de 

800MHz, microscópio de varredura, CGMS, Cluster de computação em paralelo. 

 Enfermagem (PPG-ENF) 

Para a expansão é necessário a construção de mais laboratórios de informática, 

softwares estatísticos, construção do laboratório de investigação epidemiológica do curso 

de Enfermagem, contratação de estatístico para apoio/consultoria na fase de execução 

dos projetos de pesquisa, construção do ambulatório social do curso de Enfermagem, 

novas salas de teleconferência e de aula para a pós-graduação.  

 Multicêntrico em Bioquímica e Biologia Molecular (PMBqBM):  

 

A- Laboratório de Anatomia Humana 

O laboratório de anatomia humana capacita os alunos dos cursos de medicina, 

enfermagem, bioquímica e farmácia a desenvolver seu conhecimento prático sobre o 

corpo humano.   

No laboratório estão presentes, cadáveres, órgãos isolados em compartimentos, peças 

sintéticas, que permitem o manuseio do aluno e do professor da disciplina, facilitando a 

demonstração dos diferentes tecidos, órgãos e sistemas. Está estruturado de acordo com 

as normas de segurança do trabalho apresentando exaustores que facilitam a ventilação 

do ambiente. 



 60 

Os professores de anatomia e neuroanatomia orientam os alunos da medicina na 

dissecação dos cadáveres consolidando o conhecimento prático dos tecidos do corpo 

humano.  

O técnico de anatomia humana prepara as peças, organiza as aulas e orienta os 

monitores quanto ao ensino dos alunos que utilizam o laboratório. 

  

Equipamento Qde 

Tanque em chapa de aço inoxidável para conservação de indivíduos 

em formol, com estrutura em tubo e cantoneira de aço em inox, 

capacidade volume de 2000 litros e tampa com sistema por pressão.  

1 

 

B- Laboratório de Biologia Molecular 

O Laboratório de Biologia Molecular da UFSJ, Campus Centro Oeste Dona Lindu, possui 

equipamentos de última geração e é destinado à práticas de ensino de graduação, 

pesquisa e extensão relacionadas as técnicas de isolamento de ácido nucléico 

(DNA/RNA) e proteína, amplificação de genes específicos por meio da técnica de 

Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) e análise dos fragmentos dos genes por 

eletroforese. 

A Biologia Molecular é uma área com especial foco no estudo da estrutura e função do 

material genético e seus produtos de expressão, as proteínas. É uma área intimamente 

ligada à bioquímica e à genética, não existindo distinções muito definidas entre as 

disciplinas mencionadas. Portanto, o Laboratório de Biologia Molecular atende a todos os 

cursos do campus, Bioquímica, Farmácia, Medicina e Enfermagem. Nele são realizadas 

as aulas práticas referentes às disciplinas Biologia Molecular, ofertada para Bioquímica e 

Farmácia, e Genética que está inserida nas unidades curriculares, Bases Biológicas da 

Prática Médica e Bases Biológicas da Prática em Enfermagem além de outras disciplinas 

optativas relacionadas. Também atende ao mestrado em Ciências da Saúde. 

Por meio de tecnologias avançadas, o laboratório visa propiciar aos acadêmicos o 

conhecimento básico a respeito das técnicas e de sua aplicabilidade, bem como 

desenvolver as habilidades necessárias à execução das técnicas de biologia molecular. 

Além da inserção de novas linhas de pesquisa nas áreas da saúde, química e biológica, 

contribuindo para a produção de novos conhecimentos científicos aplicáveis à 

macrorregião de Divinópolis-MG. 

A importância da criação deste laboratório reside no fato que existe um enorme número 

de testes de biologia molecular para fins de diagnósticos e experimentais. As técnicas 

baseadas na biologia molecular permitem reproduzir milhões de cópias idênticas de um 

DNA ou RNA partindo-se de uma única molécula, o que possibilita detectar 

especificamente, em amostras diminutas, a presença de um largo espectro de agentes 
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patogênicos, identificar resistência microbiana, identificar marcadores tumorais, auxiliar 

na medicina forense entre outros. 

 

Equipamento Qde 

Agitador magnético 2 

Armário de aço 1 

Autoclave 1 

Balança analítica 2 

Banho maria 2 

Barrilete de 20L 2 

Capela de fluxo laminar com base 3 

Centrífuga refrigerada 1 

Concentrador de amostra 1 

Cubas de eletroforese 5 

Destilador 1 

Eletroporador 1 

Espectrofotômetro nanodrop 1 

Estufa de cultura bacteriológica 1 

Estufa de secagem 1 

Fontes de eletroforese 3 

Geladeira 2 

Incubadora de bancada 1 

Microcentífuga 1 

Microondas 1 

PCR em tempo real 1 

PHmetro 1 

Sistema de Fotodocumentação 1 

Sonicador 1 

Termociclador 2 

Trans-blot 1 

Transiluminador 1 

Vortex 2 

 

C- Laboratório de Bioquímica Celular 

O laboratório de Bioquímica Celular é um laboratório que tem como linha de pesquisa o 

estudo dos processos de sinalização celular em células tumorais e na descoberta de 

novas drogas com potenciais antitumorais. Além disso, é realizado estudos estruturais da 

membrana plasmática e da enzima Na,K-ATPase. 
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Equipamento Qde 

Sonicador 01 

Espectrofotômetro 01 

Contador de cintliação líquida 01 

Cubas de eletroforese 02 

Fonte de eletroforese 01 

Centrífuga clínica 01 

Estufa 01 

Centrífuga de eppendorf refrigerada 01 

pHmêtro 01 

Balança analítica digital 01 

Homogeinizador de tecidos 01 

Sistema de água ultra-pura 01 

Espectrofluorímetro (Pós-graduação) 01 

Banho-maria 01 

Kit de micropipeta 02 

Microondas 01 

Ultra-som 01 

Agitador tipo vortex 02 

Placa aquecedora 02 

Refrigerador 01 

Freezer 01 

 

D- Laboratório de Bioquímica de Parasitos 

O Laboratório de Bioquímica de Parasitos realiza estudos de processos metabólicos em 

parasitos unicelulares visando a obtenção de novos fármacos. Atualmente o laboratório 

está instalado em uma área de 40m2, e já desenvolve suas atividades de ensino e 

pesquisa, pois está vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde.  

 

Equipamento Qde 

Cabine de Biossegurança II 03 

Geladeira 02 

Freezer -20ºC 01 

Estufa CO2 01 

Câmara B.O.D. 01 

Microscópio óptico 02 
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E- Laboratório de Farmcobotânica e Plantasmedicinais 

As atividades no Laboratório de Farmacobotânica e Plantas Medicinais iniciaram-se no 

segundo semestre de 2010, sob coordenação da a Profa. Dra. Ana Hortência Fonseca 

Castro e apoio técnico do servidor especialista em Botânica Mairon César Coimbra. O 

laboratório possui uma área total de aproximadamente 80 m2, sendo dividido em 2 

partes: a primeira com 60m2 que constitui o laboratório onde são ministradas as aulas 

práticas, contendo também sala de crescimento de plantas e a segunda, com 20m2 

correspondente ao laboratório de pesquisa, onde são desenvolvidos estudos nas áreas 

de Biotecnologia Vegetal e Anatomia e Morfologia de Plantas Superiores. Atualmente, 

conta com 3 alunas de iniciação científica, sendo uma bolsista PIBIC/CNPq, uma bolsista  

PIBIC/FAPEMIG, uma bolsista atividade e aluna do PIIC e uma monitora da disciplina 

Farmacobotânica.   

 

Equipamento Qde 

Microscópios de campo claro Zeiss 10 

Microscópio estereoscópio Zeiss 01 

Microscópio trinocularZeis com câmera fotográfica digital Zeiss 01 

Televisão 29’ tela plana LG 01 

Computador HP + monitor LCD + teclado 01 

Capela de fluxo laminar 01 

Geladeira duplex Eletrolux 01 

Forno microondasEletrolux 01 

Estufa de secagem de vidrarias Fanen 01 

Aparelho de ar condicionado Split 9.000 BTU Elgin 01 

Balança semi-analítica 01 

PHmetro 01 

Agitador de tubos Vortex 01 

 

F- Laboratório de Farmacognosia 

A farmacognosia é o ramo mais antigo das ciências farmacêuticas e tem como alvo de 

estudo os princípios ativos naturais, sejam animais ou vegetais. Apenas a partir de 1815 

foi introduzido o termo farmacognosia, que deriva do grego pharmakon (fármaco) e 

gnosis (conhecimento). Este termo foi usado pela primeira vez pelo médico austríaco 

Schmidt em 1811. A farmacognosia é disciplina obrigatória nas Escolas de Farmácia do 

Brasil a partir de 1920, sendo uma das maiores áreas do conhecimento farmacêutico. Ela 

é uma ciência multidisciplinar que contempla o estudo das propriedades físicas, 

químicas, bioquímicas e biológicas dos fármacos ou dos fármacos potenciais de origem 

natural assim como busca novos fármacos a partir de fontes naturais. Ao mesmo tempo é 
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considerada uma ciência é interdisciplinar, fazendo interface com a botânica, 

etnobotânica, antropologia médica, biologia marinha, microbiologia, fitoquímica, 

fitoterapia, farmacologia, farmácia clinica, agronomia, entre outros. 

As atividades do Laboratório de Farmacognosia se iniciaram no segundo semestre de 

2010 sob a coordenação do Prof. Dr. João Máximo de Siqueira e apoio técnico do 

servidor Mairon César Coimbra. O laboratório possui uma área total de aproximadamente 

80 m2, sendo dividido em 2 partes: a primeira com 55 m2 que constitui o laboratório onde 

são ministradas as aulas práticas e a segunda, com 25m2 correspondente ao laboratório 

de pesquisa, onde são desenvolvidos estudos relacionados ao controle da qualidade de 

plantas medicinais e fitoterápicos; atividade anti-oxidante, elucidação e caracterização de 

moléculas oriundas de produtos naturais; busca por extratos e substâncias com atividade 

antiinflamatória e inseticida; e ainda ensaios biológicos e atividade alelopática visando a 

busca de substâncias herbicidas. 

Atualmente o Laboratório de Farmacognosia da UFSJ conta com 2 estudantes 

(mestrandos) do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde e 5 estudantes de 

Iniciação Científica fomentados pelo CNPq e FAPEMIG. 

 

Equipamento Qde 

Balança Analítica 01 

Balança Semi-Analítica 01 

Balança Digital (Tipo Açougue) 01 

Agitador Magnético 01 

Banho Ultra-Termostato 01 

Estufa BOD 01 

Capela de Exaustão 03 

Chapa de Aquecimento 01 

Chapa de Sebelin 01 

Deonizador 01 

Espectrofotômetro 01 

Estufa de Secagem 01 

Estufa de Secagem de Plantas 01 

Evaporador Rotativo 02 

Liquidificador 04 

Manta Aquecedora 03 

Moinho de Facas 01 

Monitor de U.V. 02 

Medidor de pH 01 

Refrigerador 01 
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Secador (Tipo secador de cabelo) 01 

Shaker 01 

Ultraturrax 01 

 

G- Laboratório de Farmacologia/Fisiologia 

O laboratório de farmacologia e fisiologia do CCO é formado pelos seguintes Professores 

Doutores: Adriana Cristina Soares de Souza, Carlos Alan Candido Dias Junior, Cristiane 

Queixa Tilelli, Dante AlighiereSchettini e Emerson Zumpichiatti Arruda. É um laboratório 

que atende aos cursos de farmácia, medicina e enfermagem, onde são ministradas as 

aulas práticas e também são desenvolvidos vários projetos de pesquisa. O laboratório 

possui um anexo (“Laboratório seco de fisiologia”), onde são ministradas exclusivamente 

as aulas práticas de Fisiologia. 

 

Equipamento Qde 

Banho-maria comum 2 

Bomba peristáltica 1 

Balanças 2 

Purificador de água (Sistema Milli Q) 1 

Estufa de secagem e esterilização 1 

Autoclave 1 

Capela de Exaustão 1 

Espectrofotômetro de Microplacas 1 

Phmetro 1 

Armário de manutenção de animais 1 

Pletismômetro de pata para ratos ou camundongos 1 

Microscópio de Fluorescência 1 

Leitor de Microplacas (Espectrofotômetro) 1 

Monitor de UTI Dixtal 1 

Sistema amplificador/transdutor de sinais bioelétricos 1 

Filtro de sinais bioelétricos 1 

Osciloscópio 1 

Sistemas de ensino de fisiologia – equipamento central e acessórios 

(Lab. Seco de Fisiologia) 
4 

 

H- Laboratório - Insetário 

Várias linhas de pesquisas relacionadas com a biologia, genética, fisiologia e controle de 

vetores de doenças, bem como os estudos das relações parasito-hospedeiro 

invertebrado são desenvolvidas graças à manutenção de colônias desses vetores 
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possibilitando a realização de estudos experimentais. Nesse sentido, o Insetário é um 

local que proporciona o desenvolvimento de experimentos relacionados a insetos vetores 

de doenças e que proporciona aos alunos dos cursos do CCO a vivência em pesquisa 

com vetores. 

 

Equipamento Qde 

Microscópio 01 

Estereomicroscópio 01 

Agitador magnético 01 

Balança analítica 01 

 

I- Laboratório de Química de Proteínas 

O laboratório de química de proteínas e nanotecnologia está alocado em um espaço 

físico de 270 m2 e dispõe de bancadas para manuseio das aulas práticas e banquetas, 

capela de exaustão, janelas para ventilação, pia para lavagem de material, lava olhos e 

chuveiro na saída do laboratório, armários para armazenamento de material dos 

acadêmicos. 

 

Equipamento Qde 

Shaker horizontal 6 

Estufas de secagem  3 

Estufas bacteriologicas 2 

Freezers 5 

Geladeiras frost free 2 

Liofilizador 1 

Capelas de fluxo laminar 3 

Titulador potenciometrico 1 

 Analisador de umidade karl fisher 1 

Cromatografos liquidos de baixa pressao 3 

Purificadores de agua deionizada 1 

Refrigerador metalfrio 4 

Scanner p/ geis 1 

Agitadores magneticos com aquecimento 3 

Ph metro  2 

Centrifugas  1 

Microcentrifugas  2 

Sonicador 1 
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Autoclave 2 

Microondas 1 

Maquina de gelo 1 

Sistemas de eletroforese 1 

Banhos-maria  3 

Espectrofotometro uv-vis 1 

Sintetizador peptideos discover 1 

Capelas de exaustao 2 

Cg – cromatógrafo a gás 1 

Fotodocumentador (captura de imagens de géis) 1 

Midjet (sistema de filtração) 1 

Manta aquecedora para tubos 1 

Computadores 10 

Balança analítica 2 

Balança  1 

Sistema de filtração a vacuo 2 

Agitador de tubos 3 

Desumidificador 1 

 

J- Laboratório de Microbiologia 

O laboratório de microbiologia de microbiologia, construído para as aulas práticas da 

disciplina Microbiologia, possui 2 grandes bancadas centrais e em granito por onde se 

instalam os alunos. Elas são equipadas com bicos de bunsen e armários embutidos. As 

duas pias servem para lavagem de material. Sua capacidade é para até 20 alunos, 

entretanto, o ideal seria trabalhar com 15. O laboratório possui a estrutura mínima para a 

realização das aulas. 

 

Equipamento Qde 

Agitador de tubos 01 

Autoclave vertical  01 

Balança analítica  01 

Banho-maria 02 

Bico de bunsen 08 

Capela de fluxo laminar horizontal  01 

Capela de fluxo laminar vertical classe II 01 

computador 01 

Contador de colônia  01 
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Espectrofotômetro  01 

Estufa de crescimento microbiano 02 

Estufa de esterilização e secagem 01 

Geladeira  02 

Microscópios  08 

pHmetro 01 

Shaker com temperatura controlada 01 

 

K- Laboratório de Microscopia 

O Laboratório de Microscopia é um ambiente de estudos que propicia aos acadêmicos 

dos cursos de graduação do Campus Centro-Oeste Dona Lindu, uma panorâmica sobre 

áreas do conhecimento relacionadas à citologia, histologia, patologia e embriologia. A 

organização dos trabalhos a serem desenvolvidos no laboratório são organizados de 

acordo com a demanda existente e orientados por facilitadores, tutores, consultores e 

monitores. A disposição das peças e equipamentos existentes no laboratório facilita a 

interdisciplinaridade e criam um ambiente saudável para estudos auto-dirigidos, 

discussão, construção e aprimoramento do conhecimento. 

A tecnologia avança a largos passos e faz emergir a necessidade de aprendizado e 

adaptações na formação dos saberes. Perante esse avanço tecnológico, já disponível em 

considerável parcela das Instituições de Ensino Superior no Brasil, acredita-se haver 

possibilidades de mudanças das práticas pedagógicas em sala de aula e laboratórios, 

visto que a tecnologia já está inserida no dia-a-dia dos estudantes e que o processo 

ensino-aprendizagem deve ser condizente com a realidade que o aluno vivencia no seu 

cotidiano. 

O Laboratório de Microscopia está inserido nesta atual realidade e disponibiliza em seu 

acervo livros relacionados às áreas do conhecimento contempladas no seu interior, 

modelos embriológicos, microscópios e coleções histológicas. É válido ressaltar que 

tanto o Laboratório de Microscopia quanto a UFSJ responsabilizam-se com uma 

educação de qualidade, que é um dos parâmetros de cidadania. 

Equipamento Qde 

Microscópio Binocular – Modelo Primo Star – Marca Carl Zeiss 6 

Microscópio Binocular – Modelo EP 31 – Marca Easy Path 19 

Microscópio Trinocular – Modelo EP 31 – Marca Easy Path com 

câmera de vídeo 
1 

 

L- Laboratório de Modelagem Molecular 

O Laboratório de Modelagem Molecular realiza pesquisas nessa área que tangenciam a 

Química, a Física, a Farmácia entre outras áreas do conhecimento, dando suporte 
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teórico para dados experimentais, mas, também, trabalhando sobre sistemas que não 

são estudados em laboratório diretamente. De certa forma, o Laboratório de Modelagem 

Molecular pode servir como ponto aglutinador de conhecimentos no CCO. 

 

Equipamento Qde 

Computadores (desktop) 12 

 

M- Laboratórios de Parasitologia e Imunologia 

As instalações dos laboratórios de Parasitologia e Imunologia atendem a estudantes dos 

quatro cursos de graduação do CCO: Bioquímica, Enfermagem, Farmácia e Medicina. 

São três salas com pias, bancadas de granito, com armários e gavetas para 

armazenamento de material, e banquetas de madeira. Possuem equipamentos 

destinados ao preparo e execução de aulas práticas das disciplinas de Parasitologia, 

Imunologia e das unidades curriculares Bases Biológicas da Prática Médica e Bases 

Biológicas da Prática da Enfermagem. Atualmente atende provisoriamente a disciplina 

Hematologia do curso de Farmácia. Os laboratórios são também utilizados para trabalhos 

de pesquisa e extensão relacionadas à aspectos da relação parasito-hospedeiro, 

isolamento e cultivo de parasitos de interesse humano, da epidemiologia e do diagnóstico 

das principais doenças infecto-contagiosas. 

Nos laboratórios, em relação à disciplina de Parasitologia o estudante encontra as 

condições necessárias para preparo de material e identificação, por visualização à 

microscopia, dos principais parasitos causadores de doenças em seres humanos. Nas 

aulas práticas da área de conhecimento da Imunologia, o objetivo é complementar o 

aprendizado em sala de aula sobre os componentes e mecanismos efetores da resposta 

imune, realizar de testes imunológicos para diagnósticos de diferentes patologias, e 

adquirir noções fundamentais sobre biossegurança em laboratório. 

 

Equipamentos Qde 

Agitador com aquecimento magnético 4 

Agitador Kline 1 

Autoclave 1 

Balança analitica 2 

Balança analítica precisão absoluta  2 

Banho seco 3 

Banho Maria-Grande 1 

Banho Maria-pequeno 1 

Bi-destilador de vidro 1 

Bomba de vácuo 1 
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Capela de Biossegurança 2 

Centrifuga de Bancada Refrigerada- tubos de 4 a 50 ml 1 

Centrifuga de Bancada- tubos de 4 a 10 ml 1 

Centrifuga  3 

Deionizador de H2O 1 

Destilador de H2O  1 

Estereomicroscopio binocular 9 

Estufa BOD 1 

Estufa Microprocessada para esterilização e secagem 1 

Estufa pequena 1 

Fonte de Eletroforese 2 

Freezer frostfree 4 

Homogeinizador 1 

Impressora  1 

Incubadora de CO2 1 

Leitor Elisa 1 

Maquina de gelo 1 

Microondas 1 

Microscopio binocular  19 

Microscopio de Imunofluorescência 1 

Phmetro 2 

Refrigerador FrostFree 4 

Sistema de fotodocumentação de gel 1 

Sistema de purificação de água 1 

Termociclador 1 

Vortex 2 

Workstation PCR 1 

 

N- Laboratório de Química Analítica 

O laboratório atende as práticas dos cursos de Farmácia e Bioquímica com uma 

capacidade média de 25 alunos por aula sendo formado por seis bancadas de granito 

com duas capelas de exaustão e um chuveiro de emergência. Além das aulas também 

são feitas pesquisas na área de Química Analítica e Química Inorgânica. 

 

Equipamento Qde 

Espectrofotometro de absorção atomica 1 

Ft-ir - espectrofotometro de infra-vermelho 1 
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agitador magnético c/ aquecimento Nova Ética 5 

agitador magnético c/ aquecimento Nova Ética 1 

ar condicionado 2 

balança analítica c/ capela Marte 2 

balança semi analítica Marte (0,01) 2 

banho maria com agitação 1 

bomba  de vácuo 1 

camara de UV 1 

centrífuga 1 

computador 1 

condutivímetro 1 

espectrofotometro UV/VI 1 

estufa Fanen 1 

forno de microondas 1 

fotometro de chama 1 

medidor de Ponto de Fusão 3 

muflaFornitec 1 

pHmetro de bancada Tecnopon 6 

purificador de água 1 

refrigerador 280 L 1 

roto evaporador Marconi 1 

titulador automático 1 

ultra som 1 

vortex 1 

 

O- Laboratório de Química Fundamental, Físico-Química e Química Orgânica 

O laboratório de “Química Fundamental, Físico-Química e Química Orgânica” apresenta 

estrutura física de bancadas, pias e capelas de exaustão de gases para execução de 

atividades práticas nas disciplinas de Química Fundamental, Química Orgânica (I e II) e 

Fisico-química I, em ambiente climatizado. Toda vidraria e reagentes necessários para 

essas atividades também se encontram disponíveis nesse espaço, organizados em 

armários adequados, de modo que os procedimentos possam ser executados do modo 

mais efetivo.  

 

Equipamento Qde 

Balança semi-analítica 1 

Estufa de secagem 1 
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Capela 2 

Chapa de aquecimento e agitação 2 

Manta de aquecimento 4 

 

P- Laboratório de Síntese Orgânica 

O laboratório de Síntese Orgânica está estruturado de modo adequado para que sejam 

ministradas as disciplinas de Química Orgânica Experimental e as relacionadas a ela. 

Possui estrutura para a realização de operações gerais de laboratório especialmente no 

que diz respeito ao planejamento e realização de metodologias sintéticas de compostos 

orgânicos, sua extração, purificação e análise qualitativa/quantitativa. 

 

Equipamento Qde 

Evaporador rotatório 1 

Agitador magnético 12 

Estufas 3 

Bomba de vácuo 1 

Mantas de aquecimento 15 

Geladeiras 2 

 

Q- Laboratório de Tecnologias de Vacinas e Terapia Gênica (em construção) 

O Laboratório de Tecnologias de Vacinas e Terapia gênica ainda será construído no 

Campus Centro Oeste Dona Lindu. De acordo com o planejamento da estrutura física o 

laboratório compreenderá cerca de 80m2 (10m de comprimento x 8 largura) distribuídos 

inicialmente em  5 compartimentos. O espaço físico de quatro compartimentos 

(aproximadamente 22m2) será destinado a salas que necessitam de cuidados especiais 

para a experimentação científica. O espaço físico restante (aproximadamente 58m2) será 

destinado a uma sala onde serão executados a maior parte dos experimentos 

relacionados às aulas práticas e, conseqüentemente, ocorrerá um maior fluxo de 

pessoas. Este compartimento também apresentará duas bancadas centrais (3m de 

comprimento x 1,5m de largura), duas bancadas laterais com pias e duas portas de 

comunicação com o ambiente exterior. Inicialmente, neste laboratório serão ministradas 

aulas práticas envolvendo técnicas básicas de transferência de genes para células 

bacterianas e testes de complementação funcional ilustrando os princípios da Terapia 

Gênica. Posteriormente, técnicas de Biologia Molecular empregadas na área de 

Tecnologias de Vacinas serão apresentadas aos alunos.  

 

Equipamento Qde 

Freezer Vertical, 145 L, cor branco 1 
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Refrigerador Duplex, 1 porta, 260 L, cor branco 1 

Forno de Microondas, 23 L, cor branco 1 

Ar Condicionado Split 18.000 BTUs 1 

Computador   1 

Impressora Multifuncional Laser 1 

Agitador de Tubos Tipo Vórtex 1 

Agitador Magnético com aquecimento 1 

Balança semi-analítica com precisão de 0,01g 1 

Banho Maria digital com cuba inox 1 

Barrilete para armazenamento de água PVC, 20 litros 1 

Cabine de PCR para bancada com estação asséptica para 

realização de ensaios de biologia molecular. Classe ISO 5 (Classe 

100) 

1 

Capela de Segurança Classe II A1 1 

EletroporadorMicroPulser ideal para bactérias, leveduras e outros 

microorganismos 
1 

Estufa de Cultura Bacteriologica, 100 Litros. 1 

Estufa de secagem de material e esterilização. 1 

Microcentrífuga de bancada.  1 

Fonte para eletroforese digital.  1 

Transiluminador ultravioleta ideal para visualização DNA/RNA em 

geis corados com corantes fluorescentes.  
1 

Kit de micropipetas contendo 4 micropipetas monocanal com 

volume ajustável de 0,2 a 2uL/ 2 a 20 uL/ 20 a 200 uL/ 100 a 

1000uL 

2 

Micropipetadormonocanal  com volume ajustável  1000-5000uL 1 

Micropipetadormonocanal com volume ajustável  1000-10000uL  1 

PH Metro Digital de bancada 1 

Sistema para eletroforese horizontal em gel de agarose 1 

 

R- Laboratório de Processos biotecnológicos (em construção) 

O laboratório de Processos Biotecnológicos será construído no Campus Centro Oeste 

Dona Lindu, e de acordo com o planejamento da estrutura física do CCO/UFSJ este 

laboratório compreenderá cerca de 80 m2 (10m de comprimento x 8 largura) dispondo de 

uma capela, bancadas laterais e centrais com pontos de acesso a energia, água e gás. 

Neste laboratório serão ministradas aulas práticas, compondo um conjunto de atividades, 

previamente programadas. O objetivo é permitir ao aluno a aprendizagem de 
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procedimentos e técnicas fundamentais utilizadas na execução dos processos 

biotecnológicos. 

 

Equipamento Qde 

Banho Maria Metabólico com Agitação Orbital tipo Dubnoff 1 

Sistema de Filtração a Vácuo para Uso Geral. Manifold em aço 

inox 304. 
1 

Agitador de tubo tipo vórtex 1 

Agitador magnético com aquecimento 3 

PHmetro 1 

Condutivímetro de bancada para soluções aquosas. 1 

Estufa para Cultura Bacteriológica 1 

Balança Semi-Analítica 1 

Refrigerador 1 

Freezer Vertical 1 

Câmara incubadora (shaker) de bancada com agitação orbital e 

aquecimento 
1 

Espectrofotômetro uv/visivel 1 

Fermentador/Biorreator 3 

 

S- Laboratório de Biotecnologia de Microrganismos (em construção) 

O Laboratório de Biotecnologia de Microrganismos será um laboratório de práticas 

envolvendo estudos biotecnológicos de clonagem e expressão de genes de interesse 

econômico. A construção desse Laboratório está de acordo com a Política de 

Desenvolvimento da Biotecnologia Brasileira onde uma de suas áreas de fronteira é 

justamente trabalhar com a produção de enzimas industriais, etanol a partir de biomassa 

e construção de kits de diagnóstico. 

 

Equipamento Qde 

Como o laboratório ainda será construído, inicialmente os 

equipamentos serão adquiridos via pregão eletrônico e também 

pelo projeto recém aprovado “Desenvolvimento de processo de 

produção de fitase recombinante como insumo para ração 

animal”UFSJ/UFMG – Montes Claros/Banco do Nordeste do 

Brasil 
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T- Laboratório de Bioquímica Metabólica e Biosseparação (em construção) 

O laboratório de Bioquímica Metabólica e Biosseparação, coordenado pelas Profas Bruna 

Mara Aparecida de Carvalho e Maria Emília Soares Martins Santos vem no âmbito das 

necessidades do bioquímico e do farmacêutico aperfeiçoar os estudos em química de 

alimentos e estudos metabólicos. No que se diz respeito a química de alimentos, serão 

realizados neste laboratório aulas práticas envolvendo os princípios da físico-química, 

química orgânica, química analítica e bioquímica, para estabelecer as relações entre a 

composição química e as propriedades funcionais, nutricionais e organolépticas de um 

alimento. No que se refere aos estudos metabólicos serão realizadas aulas práticas que 

contemplarão dosagens enzimáticas de metabólitos intermediários e produtos finais de 

metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas, além de dosagens de hormônios que 

regulam o metabolismo dessas macromoléculas. 

 

 Ciências Farmacêuticas (PPGCF):  

 

Laboratório de Farmacotécnica 

Área física total: 88 m2. Descrição: O laboratório de Farmacotécnica possui todas as 

vidrarias e reagentes necessários e os seguintes equipamentos: 

2 estufas 

2 balanças semi-analíticas,  

1 destilador,  

2 exaustores 

Laboratório de Imunologia 

Área física total: 80 m2. Descrição: Possui gabinetes para professores equipados com 

mesas, armários e computadores. Este possui os equipamentos:  

1 Microscópio de imunofluorescência 

1 Espectofotômetro para leitura de placas de ELISA 

1 Refrigerador duplex 

1 Freezer 

1 Agitador magnético com aquecimento 

1 Balança analítica 

1 Banho-Maria 

1 Microcentrifuga de bancada refrigerada 

1 Ultrapurificador de água (Milliq) 

1 Estufa de cultura 

5 Micropipetas mono e multicanal de volumes variáveis 

1 Microondas 

1 Medidor de pH 
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5 Microscópios binoculares 

2 Agitadores de tubo vortex 

2 Banhos seco 

3 Barriletes 

1 Centrifuga microtubos (ependorf) 

1 Contador de células 

1 Container de nitrogênio GW 24 kg 

1 Cuba de eletroforese vertical 

2 Cubas de eletroforese horizontal 

1 Fonte de eletroforese 

1 Homogeneizador 

1 Máquina de PCR 

1 Sistema lavador de pipetas 

2 Suportes para pipetas 

1 Workstation 

1 Banho de luz UV-Ultravioleta 

Laboratório de Microscopia 

Área física total: 40 m2. Equipamentos instalados: 

20 Microscópios binoculares EasyPath 

5 microscópios binoculares Zeiss 

1 microscópio trinocular Zeiss 

1 tela interativa ligada ao computador. 

Laboratório de Microbiologia 

Área física total: 78 m2. Descrição: Laboratório equipado com bancadas, armários e 

equipamentos. Dispõe de jogos de micropipetas mono e multi canal de volumes variados, 

além de material de consumo (vidrarias e reagente). 

Equipamentos instalados: 

1 Agitador magnético com aquecimento plataforma 

1 Agitador de tubo vortex - velocidade até 2800rpm (Sieger AV 04262) 

1 Balança analítica precisão absoluta 

1 Banho Maria-Grande 

1 Banho Maria pequeno- (Delta) 

1 Centrífuga de bancada (tubos até 2 ml) (Novatecnica NT 805) 

2 Capelas de fluxo laminar 

2 Capelas de fluxo laminar (sem vidro frontal) 

1 Capela de Biossegurança 

1 Centrífuga de Bancada Refrigerada- tubos de 4 a 50 ml 

1 Centrifuga de Bancada- tubos de 4 a 10 ml 

1 Centrifuga de Bancada- tubos de Novatecnica NT 800 (tubos até 2 ml) 
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1 Cilindro modelo g FL 40 com gás CO2 e regulador 

1 Contador de Células 

1 Container de nitrogênio líquido-GW 7 Kg-pequeno 

1 Container de nitrogênio líquido-GW 24 kg-grande 

1 Cuba de Acrílico 13x15 Horizontal,02 pentes e cabos 

1 Cuba de eleroforese-13X15(Horizontal) 

1 Cuba de eleroforese-7X8(Horizontal) 

1 Deionizador de H2O, mais barrilete 

1 Destilador de H2O (AÇO INOX) 

1 Estufa Microprocessada para esterilização e secagem 

1 Estufa para cultura e bacteriologia 

1 Estufa de refrigeração e secagem (Sterilifer SX 1.3DTME) 

1 Estufa BOD 

1 Fonte de Eletroforese-Marca Biosystens 

1 Incubadora de CO2 

1 Homogeneizador 

1 Leitora de Eliza-(Biotek) 

1 Máquina de gelo (em cubos) 

1 Máquina de PCR (Marca Mygene-Sem Gradiente) 

1 Microcentrífuga refrigerada-110V 

1 Microondas 

1 Microscópio binocular 

1 Microscópio invertido 

1 Microscópio de Imunoflorescência 

1 pHmetro 

1 Sistema de fotodocumentação de gel (Transiluminador) (Loccus LTB 21X26HE) 

Laboratório de Biologia Celular e Genética toxicológica 

Área física total: 80 m2. Descrição: Laboratório equipado com bancadas, armários e 

equipamentos. Dispõe de jogos de micropipetas mono e multi canal de volumes variados, 

além de material de consumo (vidrarias e reagentes). 

Equipamentos instalados: 

2 Agitador de Tubos (Vórtex) 

1 Balança Analítica Eletrônica 

1 Balança de Precisão 

1 Banho Maria 

1 Bomba de vácuo 

2 Capelas de Fluxo Laminar Horizontal 

1 Capela de Fluxo Laminar Vertical 

2 Centrífugas de Bancada 
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2 Cuba horizontal para eletroforese 

2 Estufa p/ esterilização e secagem 

2 Fonte de Eletroforese 

3 Fornos Microondas: 31L 

2 Freezer Vertical 

1 Incubadora de CO2, com jaqueta de ar e capacidade de 164 Litros 

1 Incubadora de CO2, com jaqueta de água e capacidade de 180 Litros 

2 Medidores de pH de bancada 

3 Microscópios Binoculares com iluminação transmitida para campo claro, com Objetivas 

Planacromaticas de 4X, 10X, 40X e 100X, oculares de 

10X/20 Focalizaveis, Condensador Movel. 

1 Microscópio Invertido Com Iluminação Transmitida Para Campo Claro E Contraste De 

Fase, Saida Para Adaptação De Câmera De Video/Foto, Com Charriot, Objetivas A-Plan 

De 5x, 10x, 20x Ld E 40xld, Preparado para receber acessórios para fluorescência. 

1 Microscópio Trinocular Zeiss (Equipado para Fluorescência)  

2 Refrigeradores Duplex 

1 Shaker (incubadora bancada refrigerada 

1 Sistema de purificação de água ultra-pura (grau HLPC) 

Laboratório de Farmacognosia/Química de Produtos Naturais 

Área física total: 88 m2. Descrição: O laboratório de produtos naturais possui e duas 

capelas de exaustão e seis bancadas, todas com sistema de água e eletricidade. 

Diversos materiais de consumo para estudos fitoquímicos de espécies vegetais, tais 

como: sílica-gel, alumina, placas para CCD, solventes, colunas, suportes, reveladores, 

entre outros. Anexo com sala de professores de 16m2. 

Equipamentos Instalados: 

- Evaporador rotativo 

- Sistema de circulação de água com refrigeração, ultra-pura (homogeinizador) 

- Sistema de aquecimento-extrator Soxhlet 

- Estufa de secagem 

- pHmetro 

- Banhos-Maria 

- Agitador magnético 

- Deionizador de água 

- Mufla 

- Chapa aquecedora 

- Shaker 

- Espectrofotômetro de UV/Vis 

- Refrigerador para armazenamento de amostras 

- Estufa de germinação (para testes de avaliação de atividade fitotóxica) 
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- Equipamentos de segurança como: lava-olhos, exaustores de parede para gases e 

voláteis 

Laboratório de Síntese orgânica 

Sala 1: Possui aproximadamente 60 m2 contendo 02 capelas de exaustão, 6 bancadas, 

instalação de linha de gases, lava-olhos, estrutura hidráulica, elétrica. Sala 2 – (Sala de 

Análises) Possui aproximadamente 20 m2 contendo 01 capela de exaustão, 1 bancada, 

estrutura hidráulica, elétrica. Sala para os equipamentos de HPLC e Sintetizador de 

Peptídeos. 

Laboratório de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) 

Sala com aproximadamente 25 m2 e infraestrutura para RMN (Ar comprimido e Ar 

condicionado). 

Equipamentos instalados: 

Equipamentos de grande porte: 

Ressonância Magnética Nuclear (200 MHz) – Bruker AC200 

HPLC – Shimadzu Prominence  

Outros equipamentos: 

10 Agitador magnético com aquecimento plataforma 

2 Balança analítica precisão absoluta 

1 Banho Ultrasônico 

2 Rota evaporador 

3 Bomba de vácuo e pressão 

2 Bomba de alto vácuo 

4 Estufa 

20 Manta de aquecimento (vários tamanhos) 

Laboratório de Modelagem Molecular (LMM). 

Área física total: 32 m2. O Laboratório de Modelagem Molecular possui uma área útil de 

32 m2 com bancadas onde estão instalados dez computadores nos quais os discentes 

realizam experimentos de química, biologia computacional, e bioinformática. Nestes 

experimentos são abordados metodologias de mecânica quântica, mecânica molecular e 

simulações de dinâmica e ancoragem molecular. Adicionalmente, um cluster com nove 

computadores encontra-se instalado para cálculos que requerem maior custo 

computacional, os quais trabalham em paralelo. Recentemente, o LMM incorporou dois 

computadores i7-870 2.93GHZ que trabalham exclusivamente para cálculos de interação 

ligante-receptor utilizando métodos mecânico-quânticos. O LMM possui softwares tanto 

de uso livre como adquirido por projetos anteriores. Dentre eles destacam-se o AMBER 

11.0, GAUSSIAN 03, e GAUSSVIEW. Em outras palavras, o LMM é capaz de executar 

cálculos para pequenas moléculas, como ligantes, e para macromoléculas, como 

enzimas e nanotubos. 
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Laboratório de Fisiologia e Farmacologia 

Área física total: 80 m2. Descrição: Possui 2 gabinetes para professores equipados com 

mesas, armários e computadores. O laboratório de ensino e pesquisa com bancadas e 

armários para armazenamento do material de consumo. Equipamentos Instalados: 

1 Esteira elétrica 

1 Agitador basculante 

1 Agitador de tubos tipo vórtex 

1 Agitador magnético 

1 Amplificador de patch clamp 

1 Aparelho estereotáxico 

1 Autoclave 

1 Balança eletrônica de 150 Kg 

1 Balança semi-analítica de precisão 

1 Banho maria 

1 Bomba a vácuo 

1 Espectrofotômetro digital de micro-placas 

1 Fonte de eletroforese bi-volt 

1 Freezer vertical 

1 Geladeira duplex frost-free 

1 Guilhotina para ratos 

1 Microscópio óptico e de fluorescência com câmera para captura de imagens digitais 

1 pHmetro 

1 Osciloscópio analógico 

1 Monitor de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) hemodinâmico respiratório 

1 Vibrátomo 

1 Estimulador isolado 

11-Laboratório de Farmacobotânica/Plantas Medicinais 

Área física total: 80 m2 

Equipamentos existentes: 

10 microscópios campo claro Carl Zeis 

1 microscópio trinocular Carl Zeis acoplado com câmera digital Canon 

1 microscópio estereoscópio Carl Zeis 

1 monitor de TV tela plana 29 polegadas LG 

1 computador + monitor 16 polegadas LCD HP 

1 câmara de fluxo laminar vertical 

1 capela com exaustão 

1 geladeira duplex Frost Free Eletrolux 

1 forno microondas 230 L Eletrolux 

1 estufa para esterelização e secagem Fanen 
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1 pHmetro Digimed 

1 agitador de tubos (tipo Vortex) 

Laboratório de Farmacobotânica/Plantas Medicinais 

Área física total: 80 m2. Equipamentos existentes: 

10 microscópios campo claro Carl Zeis 

1 microscópio trinocular Carl Zeiss acoplado com câmera digital Canon 

1 microscópio estereoscópio Carl Zeiss 

1 monitor de TV tela plana 29 polegadas LG 

1 computador + monitor 16 polegadas LCD HP 

1 câmara de fluxo laminar vertical 

1 capela com exaustão 

1 geladeira duplex Frost Free Eletrolux 

1 forno microondas 230 L Eletrolux 

1 estufa para esterelização e secagem Fanen 

1 pHmetro Digimed 

1 agitador de tubos (tipo Vortex) 

Laboratório de Biologia Molecular 

Área física total: 78 m2. Descrição: Laboratório equipado com bancadas, armários e 

equipamentos. São realizadas pesquisas básicas e aplicadas na área de biologia 

molecular e genética, como testes de diagnóstico e produção de vacinas. O laboratório 

possui toda a infra-estrutura necessária para a realização da pesquisa proposta além de 

material de consumo (vidrarias e reagente). 

Equipamentos instalados: 

2 Agitador magnético com aquecimento plataforma 

2 Agitador de tubo vortex - velocidade até 2800rpm  

1 Balança analítica precisão absoluta 

1 Banho Maria-Grande 

1 Banho Maria pequeno 

2 máquinas de PCR 

1 PCR em tempo real 

Sistema de fotodocumentação 

2 Freezers 

3 capelas de fluxo 

1 estufa de secagem 

1 estufa bacteriológica 

4 sistemas de eletroforese com fonte 

3 Jogos de pipetas 
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Laboratório de Farmacologia  

Área física total: 80 m2. Descrição: Laboratório equipado com bancadas, armários e 

equipamentos. Dispõe reagentes, vidrarias e dos equipamentos já instalados. 

1 - Pletismômetro de pata para ratos ou camundongos 

2 - Fonte de eletroforese 

1 - Autoclave 

1 - Bomba de Infusão 

1 - Microscópio Óptico 

1 - Microscópio de Fluorescência 

1 - Monitor de UTI Dixtal 

1 - Leitor de Microplacas (Espectrofotômetro) 

1 - Agitadores Magnéticos 

1 - Agitador Basculante Tipo Bailarina 

1 - Banho Maria 

1 - Jogos de pipetas automáticas 

1 - Caixa de animais c/ tampa e bebedouro, pequena 

1 - Caixa de animais c/ tampa e bebedouro, grande 

1 - Bebedouro para animais  

1 – Centrífuga de bancada com adaptadores 

Laboratório de Bioquímica Celular 

Área física total: 80 m2. Descrição: Laboratório equipado com bancadas, armários, 

equipamentos e câmara escura. Dispõe de jogos de micropipetas mono e multi canal de 

volumes variados, além de material de consumo (vidrarias e reagente). 

Equipamentos instalados: 

01 Sonicador 

01 Espectrofotômetro 

2 Cubas de eletroforese 

01 Centrífuga refrigerada para eppendorf 

01 Centrífuga clínica 

01 pHmêtro 

01 Balança analítica digital 

01 Homogeinizador de tecidos 

01 Estufa de secagem de vidraria 

01 Cilindro de Nitrogênio 

01 Sistema de água ultra-pura 

01 Banho-maria 

01 Cintilador 

01 Refrigerador 

01 Freezer 
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Laboratório de Processamento de Tecidos (LAPROTEC) 

Área física total: 40 m2. Descrição: Laboratório equipado com bancadas, armários e 

equipamentos. Dispõe reagentes, vidrarias e dos equipamentos já instalados. 

1. Estufa histológica; 

1. Micrótomo semi-automático (Carl Zeiss); 

1. Central de Inclusão (Carl Zeiss); 

1. Histotécnico (Carl Zeiss); 

1. Microondas 

1. Exaustor; 

1. geladeira 

1. Freezer 

1. pHmetro 

1. Banho maria; 

 

Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Artes Aplicadas 

 

Os Laboratórios do DAUAP se encontram recém criados, com equipamentos 

novos e alguns equipamentos  a serem adquiridos.  

 

Departamento de Ciências Administrativas e Contábeis 

 

O DECAC situa-se no Campus Tancredo de Almeida Neves – CTAN, o qual é 

cinco vezes maior que os outros campi da sede da UFSJ juntos. O campus passou por 

grandes reformas que possibilitaram a instalação dos cursos  de  Educação  Física  e  

Ciências  Contábeis,  em  2005  recebeu  o  curso  de Administração,  em  2006  o  curso  

de Música.  Atualmente no CTAN estão os cursos de  graduação  de: Administração, 

Arquitetura e Urbanismo, Artes Aplicadas, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, 

Educação Física, Geografia, Música, Teatro  e Zootecnia. Neste local também está em 

funcionamento o Programa de Pós-Graduação em Bioengenharia. Em 2011 foram 

concluídas a recuperação das fachadas dos prédios antigos, a construção do complexo 

esportivo, restaurante universitário, complexo dos prédios REUNI e alojamento para 

discentes/  moradia  estudantil.  Foram adequadas as instalações elétricas do prédio da 

Zootecnia e estão em andamento a construção de mais um bloco do complexo da 

Zootecnia e de dois prédios para o curso de Ciências da Computação. Além disto, lá 

funcionam também:  

a) o Centro de Referência do Trabalhador (CRT) que vem executando muitos projetos de 

inclusãosocial, de geração  de  renda  e  emprego,  tais  como  o  da  criação  de  

Cooperativas  Populares,  como  a  dos Catadores de Materiais Recicláveis (ASCAS); o 

Centro de Tecnologia de Produção Artesanal  (CTPA) e da 
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Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP);  

b) a Incubadora de Empresas de Tecnologia Mista e Negócios Tradicionais (INDETEC);  

c) o Centro de Referência da Criança e do Adolescente em Condição de  Risco,  que  

vem desenvolvendo  projetos  com  pais,  crianças  e  adolescentes,  assistidos  por  

professores  e  muitos  outros parceiros, e tem por objetivo a busca de alternativas que 

evitem a exposição de crianças e adolescentes aos riscos impostos por vários agentes 

de violência e criminalidade;  

d) a Fazenda Experimental Risoleta Neves, em parceria com a EPAMIG, que pretende 

desenvolver projetos de fruticultura, floricultura, bovinocultura de corte e leite, dentre 

outros, dos quais se beneficiarão os pequenos agropecuaristas da região, com matrizes, 

mudas e sementes mais adequadas ao clima e solo local. 

 

Departamento de Ciências Econômicas 

 

CPU's : 25 

-Impressoras: 7 

-Scanner: 1     

-Ultrabook: 2  

-Notbook: 2 

 

Departamento de Letras, Artes e Cultura 

 

O programa já conta com boa infraestrutura administrativa e de ensino e 

pesquisa, com laboratórios, bibliotecas, alguns financiamentos, e o início de discussões 

para pesquisa e cooperação com a Universidade da Geórgia. 

 

Departamento de Música 

 

Estamos aguardando a implantação do Laboratório de Música Popular e 

Tecnologias Sonoras já aprovadas no edital 003/2013, que é um laboratório de ensino o 

qual atenderá à graduação e futuramente poderá, também, atender à pós-graduação em 

música. 

• o DMUSI tem intenção de propor, em editais futuros, a implantação do 

Laboratório de Performance Musical (LAPEM) para suplementar as atividades de ensino, 

as pesquisas em andamento e os recursos já existentes;  

• o DMUSI tem intenção de propor, em editais futuros, a implantação do 

Laboratório de Musicologia para suplementar as atividades de ensino, as pesquisas em 

andamento e os recursos já existentes. 
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Departamento de Filosofia e Métodos 

 

Laboratório de estudo de línguas: sala disponível - Destinado à aprendizagem 

instrumental e ao aprimoramento da leitura em línguas centrais da tradição filosófica 

(grego, latim, inglês, italiano, francês e alemão) O estudo de línguas da tradição filosófica 

é essencial tanto para a formação de pesquisadores em filosofia quanto para o 

acompanhamento da produção filosófica relevante nos dias atuais.  

Laboratório de Lógica e Epistemologia: sala disponível   

 

Departamento de Geociências 

 

Os laboratórios de pesquisa e de ensino perfazem um total de 3 (três), atendendo 

os professores e discentes no desenvolvimento de suas necessidades de ensino e 

pesquisa. A seguir, encontra-se uma breve descrição de cada laboratório: 

 

- Laboratório de Cartografia, Geoprocessamento de Sensoriamento Remoto 

(LABCART) - O Laboratório LABCART visa atender a todas as atividades que envolvam 

cartografia e geoprocessamento do DEGEO. Possui 38 computadores integrados em 

rede, com acesso a internet, disponibilidade do software ArcGis, mapoteca com 100 

cartas, lousa eletrônica, projetor multimídia, impressora, armário de serventia, 18 

bússolas, 15 GPS, 4 trenas de fibra de vidro (2 de 30m e 2 de 50m), 6 binóculos, 50 

estereoscópios, 3 inclinômetros. Possui 105 m², 57 tomadas (127v) e 57 pontos de rede. 

- Laboratório de Ensino e Geografia Humana (LEGeHu). O laboratório dispõe de três 

mesas (1,20 x 2,00m), 10 computadores e 2 notebooks munidos de softwares para 

visualização de textos, imagens, vídeos, entre outros documentos eletrônicos e 

conectados à internet; uma câmera filmadora modelo Handycam Sony HDR CX190, 5.3 

MP / Full HD / 25x Zoom Óptico, uma televisão de LED 42”, um microfone sem fio, 

microfone auricular, uma câmera fotográfica profissional com jogo de lentes, uma 

impressora laser Xerox Phaser, uma câmera fotográfica Sony DSC-W610 / 14.1MP e um 

computador de alto rendimento. 

O LAGEP possui estrutura que assegura a realização de análises químicas e físicas de 

solos para dar suporte a projetos de pesquisa, ensino e extensão ligados ao DEGEO e 

demais projetos interdepartamentais da UFSJ. Possuí 69,30 m², 16 tomadas (13 de 127v 

e 3 de 220v) e 5 pontos de rede.para criação e editoração de vídeos. Possuí 69,30 m², 

23 tomadas (127) e 17 pontos de rede. 

- Laboratório de Geomorfologia e Pedologia (LaGeP) - Possui três bancadas centrais 

e uma bancada lateral com duas pias. O laboratório possui um acervo de rochas e 

minerais em constante expansão, e os seguintes equipamentos: 33 aparelhos GPS 
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GarmineTrex; 33 bússolas tipo Brunton geológica, com mecanismo de trava da agulha, 

clinômetro com incrementos de 2º e agulha com magneto de NdFeB; 9 clinômetros, 

sendo 2 do tipo abney de 5-1/4 polegadas e 2 digitais de precisão; 1 penetrômetro de 

cone com anel dinamométrico marca SOLOTEST; 1 Câmera digital fotográfica; 1 

impressora laser Xerox Phaser; 1 notebook munido de softwares para visualização de 

textos, imagens, vídeos, entre outros documentos eletrônicos e conectados à internet; 3 

agitadores; 2 balanças de precisão; 1 banho maria; 1 banho ultrassom; 4 dispensadores; 

1 oximetro; 1 pipetador; 1 centrífuga; 1 forno de uso laboratorial; 1 moinho; 1 

turbidímetro; 1 cronômetro; 2 pHmetros; 1 condutivímetro; 6 cartelas de cores/ Carta de 

Munsell; 1 espectrômetro ICP/AES; 1 granulômetro Digital ImageProcessingParticle; 1 

GroundPenetrating Radar (GPR); 1 Microscópio petrográfico marca Zeiss de alta 

precisão com câmera fotomicrográfica e software para tratamento de imagens; 1 Capela 

de exaustão; 1 Estufa; 1 Deionizador de água; 1 Balança determinadora de umidade; 2 

microscópios petrográficos básicos; Ácidos e Reagentes químicos.



 87

ANEXO I – MODELO DE QUADRO-RESUMO DE INDICADORES, OBJETIVOS E METAS 
 
 

Variáveis Indicadores Objetivos Específicos Metas* 

Ensino 

Vagas na pós-graduação Criar novas vagas de pós-graduação 451 

Programas de pós-graduação 
Criar novos programas de pós-graduação 22 

Consolidar os programas de pós-graduação existentes 16 

Áreas de concentração 
Criar novas áreas de concentração 18 

Consolidar as áreas existentes 1 

Pesquisa 

Grupos de pesquisa 
Criar novos grupos de pesquisa 21 

Consolidar grupos existentes 4 

Linhas de pesquisa 
Criar novas linhas de pesquisa 29 

Consolidar linhas existentes 19 

Extensão  Programas de extensão 
Criar novos programas de extensão 17 

Consolidar programas de extensão existentes 5 

Quadros Docentes  Quadros Docentes Formados Formar docentes da instituição em nível de doutorado 112 

Projetos da Lei das ICTS Projetos Produzir processos, produtos e patentes 60 

 * A serem quantificadas pelas instituições 
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ANEXO II – NÚMERO DE COTAS DE BOLSA E AUXÍLIO MORADIA PARA O PERÍODO DE ABRANGÊNCIA DO PLANFOR 

 

 
 

Ano Nº de cotas de bolsa Nº de cotas de auxílio moradia 

2014 303 303 

2015 361 361 

2016 300 300 

2017 145 145 

2018 14 14 
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ANEXO III 

 

 

PLANO ACADÊMICO  
2014-2018 

 
Unidade Acadêmica: 
 
Ações para o ensino da pós-graduação stricto sensu, pesquisa e extensão 
 

1) Plano de expansão de ensino, pesquisa e extensão 
Justificativa de expansão (descrever o planejamento da unidade acadêmica para o ensino da pós-graduação, para a pesquisa 

e a extensão num horizonte de cinco anos) 
 
 

1.1 Ensino da pós-graduação stricto sensu 
1.1.1 Aumento de vagas (descrever a evolução no número de vagas a serem oferecidas nos cursos de pós-graduação, caso a 

unidade participe de programa de pós-graduação implementado) 
 

1.1.2 Desenvolvimento de novas áreas de concentração ou linhas de pesquisa (descrever as 

perspectivas para os próximos cinco anos, quanto à criação de novas áreas de concentração ou linhas de pesquisa, caso a 
unidade participe de programa de pós-graduação implementado) 

 

1.1.3 Criação de novos cursos (apresentar a possibilidade de implantação de novos cursos num horizonte de cinco anos. 

Especificar também a possibilidade de implementação para o ano de 2014) 
 

1.1.4 Cronograma de expansão (descrever as fases necessárias à implementação das ações apresentadas nos subitens 

1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3. e utilizar o quadro abaixo para marcar os períodos nos quais essas ações serão efetivadas) 
 

 

Semestre Aumento de vagas Novas áreas/linhas Novos cursos 

2014.1    

2014.2    

2015.1    

2015.2    

2016.1    

2016.2    

2017.1    

2017.2    

2018.1    

2018.2    

 

1.2 Pesquisa (com foco na criação de novos cursos de pós-graduação ou na consolidação dos existentes) 

1.2.1 Criação de novas linhas de pesquisa (apresentar novas linhas de pesquisa inseridas em grupos de pesquisa 
existentes) 

 
 

1.2.2 Formação de novos grupos de pesquisa (considerando a perspectiva de capacitação de quadro de docentes 
nos próximos cinco anos) 
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1.2.3 Cronograma de expansão (descrever as fases necessárias à implementação das ações apresentadas nos subitens 
1.2.1 e 1.2.2. Utilizar o quadro abaixo para marcar os períodos nos quais essas ações serão efetivadas) 

 

Semestre Novas linhas Novos grupos 

2014.1   

2014.2   

2015.1   

2015.2   

2016.1   

2016.2   

2017.1   

2017.2   

2018.1   

2018.2   

1.3 Extensão 
1.3.1 Criação de novos programas de extensão (descrever os programas a serem criados nos próximos cinco 

anos) 
 

1.3.2 Cronograma de expansão (descrever as fases necessárias à criação de novos programas de extensão. Utilizar o 
quadro abaixo para marcar os períodos nos quais essa ação será efetivada) 
 

Semestre Novos programas 

2014.1  

2014.2  

2015.1  

2015.2  

2016.1  

2016.2  

2017.1  

2017.2  

2018.1  

2018.2  

 

2) Descrição das condições de infraestrutura e apoio às ações deste Plano 
Acadêmico (descrever a infraestrutura física e de equipamentos disponíveis para o desenvolvimento das ações de expansão 

do ensino da pós-graduação, da pesquisa e extensão) 
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3) Quadro-resumo de indicadores, objetivos e metas (as metas deverão ser quantificadas pela Unidade 
Administrativa) 

 

2014-2018 

VARIÁVEL INDICADOR OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

METAS 

Ensino 

Vagas na pós-graduação 
Criar novas vagas de pós-

graduação 
 

Programas de pós-

graduação 

Criar novos programas de 

pós-graduação 
 

Áreas de concentração 
Criar novas áreas de 

concentração 
 

Pesquisa 

Grupos de pesquisa 
Criar novos grupos de 

pesquisa 
 

Linhas de pesquisa 
Criar novas linhas de 

pesquisa 
 

Extensão Programas de extensão 
Criar novos programas de 

extensão 
 

Quadro docente Quadro qualificado 
Formar docentes em nível 

de doutorado 
 

 

 

4) Perfil atual dos docentes da unidade acadêmica 
 

Nome do 

docente 
Titulação 

Situação 
EE: Em 

Exercício 
AQ:Afastado 

para 
Qualificação 

Curso / IES 
de destino 

(em caso de 
estar 

afastado) 

Área de 

Atuação 
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5) Cronograma de qualificação do quadro docente em nível de doutorado 
 

Semestre Docente em 

afastamento 

Área / 

IES 

Data de 

início 

Data de 

término 

2014.1     

2014.2     

2015.1     

2015.2     

2016.1     

2016.2     

2017.1     

2017.2     

2018.1     

2018.2     

 

6) Situação pretendida: perfil dos docentes da Unidade Administrativa em janeiro 
de 2018 (preencher o quadro abaixo demonstrando a situação pretendida para 2018) 

 

Docente Titulação Situação Área de atuação 

    

    

    

    

    

    

    

 



 93 

PLANO DE QUALIFICAÇÃO DOCENTE EM NÍVEL DE 
DOUTORADO* 

2014-2018 
*imprescindível para a concessão de bolsa 

 
 
1) Formação doutoral 
 O Prodoutoral tem como objetivo geral estimular a elaboração e a implementação 
de estratégias de melhoria do ensino, da pesquisa e da extensão da UFSJ, de modo a apoiar 
esforços institucionais para a capacitação e para o aprimoramento da qualificação dos seus 
docentes, visando à consolidação de grupos de pesquisa e à formação de programas de 
pós-graduação, à integração interinstitucional e à mobilidade acadêmica no país. É um 
programa que se caracteriza por favorecer a mobilidade dos bolsistas da UFSJ para outras 
instituições durante a qualificação docente, como forma de integração entre as instituições 
participantes. 
 O Programa é realizado de forma compartilhada entre a CAPES e as instituições 
participantes por meio do planejamento, cujas bases são descritas no Plano Institucional de 
Formação de Quadros Docentes – Planfor, instrumento comum a todas as IFES de origem 
participantes. 
 Requisitos dos candidatos e atribuições dos bolsistas: 

a) Pertencer ao quadro permanente docente da instituição de origem, em regime de 40 
(quarenta) horas semanais, em tempo integral ou com dedicação exclusiva às 
atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão institucional. 

b) Ser aceito e estar regularmente matriculado em programa de pós-graduação com 
conceito igual ou superior a 4 (quatro) e ser integrante das áreas do Planfor. 

c) Estar afastado integralmente de suas atividades na instituição de origem durante o 
período de recebimento da bolsa. 

d) Assinar Termo de Compromisso do Bolsista com a CAPES. 
e) Não realizar curso de pós-graduação promovido pela instituição de origem. Em se 

tratando de instituição multi-campi, a CAPES, em caráter excepcional, poderá 
autorizar a concessão de bolsa para a realização de curso promovido em um 
campus diferente daquele a que está vinculado o candidato. 

f) Restituir a CAPES os recursos recebidos irregularmente, quando apurada, nos 
termos do Inciso XII do Art. 8º da Portaria nº 140/2013/CAPES. A não observância 
das normas do Prodoutoral, salvo se motivada por caso fortuito, força maior, 
circunstância alheia a sua vontade ou doença grave devidamente comprovada e 
fundamentada. A avaliação dessas situações fica condicionada à aprovação pela 
Diretoria Executiva da CAPES, em despacho fundamentado. 

Durante a realização das atividades de doutoramento, a CAPES, por meio do Programa 
PRODOUTORAL, financiará o estudo do docente concedendo bolsas e auxílio moradia 
pelo prazo máximo de 12 (doze) meses, podendo ser renovados anualmente até atingir o 
limite de 36 (trinta e seis) meses. 
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2) Plano de Formação Doutoral Individual (deve ser preenchido um quadro, conforme o modelo abaixo, para 
cada docente da unidade interessado na bolsa PRODOUTORAL) 

 
2.1 – Docente: __________________________________________________________ 
 

Início do 

afastamento 

Término do 

afastamento 

Área do curso pretendido Instituição de destino 

(promotora do curso) / 

conceito CAPES 

 

 

 

 

   

Justificar a escolha da instituição promotora do curso em conformidade com os critérios expressos no Regulamento do 

Programa Prodoutoral (Portaria nº 140/2013/CAPES) e com as estratégias definidas no Plano Acadêmico da unidade de 

lotação do docente. 
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ANEXO IV 

 

 

 

 

                     
                        
 PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
                     

 

RELATÓRIO E AVALIAÇÃO SEMESTRAIS DE DESEMPENHO 

 

1. NOME: ______________________________________________________________ 

2. CURSO: _____________________________________________________________ 

3. INSTITUIÇÃO DO CURSO: ____________________________________________ 

4. ANO: _______   (    ) 1º semestre: (Entregar até 30/set)  (    ) 2º  semestre: (Entregar 

até 28/fev) 

 

4. DESEMPENHO ACADÊMICO: 

4.1 - DISCIPLINAS CURSADAS 
CARGA 

HORÁRIA 

Nº DE 

CRÉDITOS 

GRAU 

CONCEITO 

OBTIDO 

a) Nivelamento    

b) Obrigatórias    

c) Optativas    

d) Estágios, Seminários ou outras 
atividades acadêmicas 

   

 

Soma de créditos obtidos no semestre:____________________________ 

Soma de créditos anteriormente obtidos:__________________________ 

Número de créditos que faltam para completar o curso:___________________ 

 

4.2 - DESENVOLVIMENTO DA DISSERTAÇÃO/TESE 

 

a) SITUAÇÃO ATUAL 
 
(   ) NÃO INICIADA 

(   ) ELABORAÇÃO DO PROJETO DE DISSERTAÇÃO/TESE 
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(   ) ELABORAÇÃO DA DISSERTAÇÃO/TESE: 

(   ) COLETA DE DADOS 

(   ) PROCESSAMENTO 

(   ) ANÁLISE 

(   ) REDAÇÃO FINAL 

 

PREVISÃO DE DEFESA: ____/____/____ 

 

b) SÍNTESE DO PROGRESSO NO DESENVOLVIMENTO DA 

DISSERTAÇÃO/TESE 

  
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

5.AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO (A SER PREENCHIDO PELO ORIENTADOR): 

 

Avaliando cuidadosamente as atividades do aluno citado, sob minha orientação, no ___ 

semestre de _________________, classifico seu desempenho como sendo: 

 

(   ) MUITO BOM      (   )  BOM        (   )  REGULAR        (   )  INSUFICIENTE 

(   ) SEM AVALIAÇÃO 

 A avaliação acima se justifica em face das seguintes considerações: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Assinatura do Aluno: ___________________________________ Em: ____/____/_____ 

 

Nome do Orientador: _______________________________________________________ 

 

Assinatura do Orientador: ________________________________ Em: ____/____/_____ 

 

Nome do Coordenador: _____________________________________________________ 

 
Assinatura do Coordenador: _______________________________ Em: ____/____/_____ 
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ANEXO V 
 

SITUAÇÃO DO QUADRO DOCENTE DAS UNIDADES ACADÊMICAS 

 

DCNAT - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS NATURAIS 

N° Nome do docente Titulação 

Situação                
EE: Em Exercício                

AQ: Afastado para 
Qualificação 

1 André Flávio Soares Ferreira Rodrigues Doutorado EE 

2 André Luiz Mota Doutorado EE 

3 Aparecida Célia Paula dos Santos Doutorado EE 

4 Arnaldo Cesar Pereira Doutorado EE 

5 Cláudio de Oliveira Doutorado EE 

6 Clebio Soares Nascimento Júnior Doutorado EE 

7 Edson Wander Dias Doutorado EE 

8 Erika de Carvalho Bastone Doutorado EE 

9 Fernando Cesar Cascelli de Azevedo Doutorado EE 

10 
Fernando Marroquim Leao de Almeida 
Junior 

Doutorado EE 

11 Fernando Otávio Coelho Mestrado EE 

12 Gabriel Menezes Viana Mestrado AQ 

13 Heron Carlos de Godoy Caldas Doutorado AQ 

14 Honória de Fátima Gorgulho Doutorado EE 

15 Horácio Wagner Leite Alves Doutorado EE 

16 Jefferson Luis Ferrari Doutorado EE 

17 João Antônio Corrêa Filho Doutorado EE 

18 Josefredo Rodriguez Pliego Junior Doutorado EE 

19 Juan Carlos Paredes Campoy Doutorado EE 

20 Juliana Pereira Lyon Doutorado EE 

21 Keyller Bastos Borges Doutorado EE 

22 Letícia Maria Vieira Doutorado EE 

23 Liliam Midori Ide Doutorado EE 

24 
Lizardo Henrique Cerqueira Moreira 
Nunes 

Doutorado EE 

25 Luciana Guimarães Doutorado EE 

26 Luciano Rivaroli Doutorado EE 

27 Luiz Gustavo de Lima Guimarães Doutorado EE 

28 Marcelo Siqueira Valle Doutorado EE 

29 Marco Antônio Schiavon Doutorado EE 

30 Marcos Eduardo Guerra Sobral Doutorado EE 

31 Maria Aline Barros do Vale Doutorado EE 

32 Murilo Cruz Leal Doutorado EE 

33 Pablo Parmezani Munhoz Doutorado EE 

34 Patrícia Maria D'Almeida Lima Doutorado EE 
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35 Patrícia Benedini Martelli Doutorado EE 

36 Paulo César Pinheiro Doutorado EE 

37 Priscila Correia Fernandes Doutorado EE 

38 Rafaela Karin de Lima Doutorado EE 

39 Rodrigo Teixeira Santos Freire Doutorado EE 

40 Samuel Maier Kurcbart Doutorado EE 

41 Stella Maris Resende Doutorado EE 

42 Thalita Chiaramonte Doutorado EE 

43 Valdir Mano Doutorado AQ 

44 Wagner Souza Machado Doutorado EE 

 

DCTEF - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS TÉRMICAS E DOS FLUÍDOS 

N° Nome do docente Titulação 

Situação                             
EE: Em Exercício                                

AQ: Afastado para 
Qualificação 

1 Antônio Sérgio Braga Lovatto Mestrado EE 

2 Cláudio de Castro Pellegrini Doutorado EE 

3 Dimas José de Resende Mestrado EE 

4 Felipe Soto Pau Doutorado EE 

5 Flávio Neves Teixeira Doutorado EE 

6 Francisco José Figueiredo Mestrado EE 

7 Guillermo Vilalta Alonso Doutorado EE 

8 Jorge Hannas Salim Especialista EE 

9 José Antônio da Silva Doutorado EE 

10 LubenCabezas Gómez Doutorado EE 

11 Luís Antônio Scola Mestrado EE 

12 Marco Aurélio dos Santos Bernardes Doutorado EE 

 

DCECO - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 

N° Nome do docente Titulação 

Situação                      
EE: Em Exercício                             

AQ: Afastado para 
Qualificação 

1 Alexandre Rodrigues D’Almeida Doutorado EE 

2 Aline Cristina da Cruz Doutorado EE 

3 Daniela Almeida Raposo Torres Doutorado EE 

4 Eneida Maria Goddi Campos Pós-Doutorado EE 

5 Glauco Manuel dos Santos Mestrado EE 

6 Luiz Eduardo de Vasconcelos Rocha Pós-Doutorado EE 

7 Múcio Tosta Gonçalves Doutorado EE 

8 Norberto Martins Vieira Doutorado EE 

9 Patrícia Alves Rosado Pereira Doutorado EE 

10 Sérgio Magno Mendes Doutorado EE 
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11 Simone de Faria Narciso Shiki Doutorado EE 

12 Talles Girardi de Mendonça Doutorado EE 

 

DECAC - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E 
CONTÁBEIS 

1 André Luis Bertassi Mestrado AQ 

2 Benedito Anselmo M. Oliveira Doutorado EE 

3 Bernadete Oliveira Sidney Viana Dias Doutorado EE 

4 Bezamat de Sousa Neto Doutorado EE 

5 Caroline Miriã Fontes Martins Doutorado EE 

6 Clarisse Ferrão Pereira Mestrado EE 

7 Denise Carneiro dos Reis Bernardo Doutorado EE 

8 Elizete Antunes Teixeira Doutorado EE 

9 Fabrício Molica de Mendonça Doutorado EE 

10 Fernando Pacheco Cortez Doutorado EE 

11 Geraldo Magela Rodrigues de 
Vasconcelos 

Doutorado EE 

12 Gustavo Melo Silva Doutorado EE 

13 Helvécio Luiz Reis Doutorado EE 

14 Janio Caetano de Abreu Doutorado EE 

15 Juliana Cristina Teixeira Mestrado EE 

16 Luciana Castello da Costa Leme Walther Doutorado EE 

17 Luiz Gustavo Camarano Nazareth Mestrado EE 

18 Marcello Angotti Mestrado EE 

19 Maria do Carmo Santos Neta Doutorado EE 

20 Pablo Luiz Martins Mestrado EE 

21 Paulo Henrique de Lima Siqueira Doutorado EE 

22 Reinaldo Aparecida Fonseca Mestrado EE 

23 Roberto do Nascimento Ferreira Doutorado EE 

24 Sálvio de Macedo Silva Doutorado EE 

25 Valéria Maria Martins Judice Doutorado EE 

 

DAUAP - DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA, URBANISMO E ARTES 
APLICADAS 
1 Adriana Gomes do Nascimento Doutorado EE 

2 Ana Cristina Reis Faria Mestrado EE 

3 Bruno de Guimaraens Amarante Mestrado EE 

4 Cristiano Lima Sales Mestrado EE 

5 Daniela Abritta Cota Doutorado EE 

6 Fernanda Nascimento Corghi Mestrado AQ 

7 Flávia Nacif da Costa Doutorado EE 

8 Frederico Canuto Doutorado EE 

9 Gedley Belchior Braga Doutorado EE 

10 Kleber José da Silva Mestrado EE 

11 Luciana Beatriz Chagas Mestrado EE 
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12 Luzia dos Santos Abreu Mestrado EE 

13 Marcela Alves de Almeida Mestrado AQ 

14 Marcos Vinícius Teles Guimarães Mestrado AQ 

15 Mateus de Carvalho Martins Doutorado EE 

16 Rafael Silva Brandão Doutorado EE 

17 Simone Cortezão Freire Mestrado EE 

18 Zandra Coelho de Miranda Doutorado EE 

 

CCO - CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU 

1 Adriana Cristina Soares de Souza Doutorado EE 

2 Alba Otoni Doutorado EE 

3 Alex Gutterres Taranto Doutorado EE 

4 Alexandre Costa Val Mestrado EE 

5 Alexandre Ernesto Silva Mestrado EE 

6 Alexsandro Sobreira Galdino Doutorado EE 

7 Alisson Araújo Doutorado EE 

8 Ana Gabriela Reis Solano Mestrado EE 

9 Ana Hortência Fonseca Castro Doutorado EE 

10 Ana Júlia Pereira Santinho Gomes Doutorado EE 

11 Ana Paula Souto Melo Doutorado EE 

12 Andressa Vinha Zanuncio Mestrado EE 

13 Angelita Cristine de Melo Doutorado EE 

14 Antônio Carlos Pinto Guimarães Mestrado EE 

15 Arlessandro Pinto de souza Mestrado EE 

16 Beatriz Alves Ferreira Doutorado EE 

17 Carlos Alberto Pegolo da Gama Doutorado EE 

18 Carlos Eduardo de Matos Jensen Doutorado AQ 

19 Caroline Pereira Domingueti Mestrado AQ 

20 Clareci Silva Cardoso Doutorado EE 

21 Clarissa Chaltein Almeida Gontijo Especialista EE 

22 Claudia Di Lorenzo Oliveira Doutorado EE 

23 Cristiane Chaves de Souza Mestrado AQ 

24 Cristiane Queixa Tilelli Doutorado EE 

25 Cristina Sanches Giraud Doutorado EE 

26 Daniel Bonoto Gonçalves Mestrado EE 

27 Daniel Nogueira Cortez Mestrado AQ 

28 Dante Alighieri Schettini Doutorado EE 

29 Danyelle Romana Alves Rios Doutorado EE 

30 Débora de Oliveira Lopes Doutorado EE 

31 Denise Alves Guimarães Doutorado EE 

32 Denny Fabrício Magalhães Veloso Doutorado EE 

33 Edilene Aparecida Araújo da Silveira Doutorado EE 

34 Eduardo Dias Chula Mestrado EE 

35 Eduardo Sergio da Silva Doutorado EE 
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36 Elaine Cristina Dias Franco Mestrado AQ 

37 Elaine Cristina Rodrigues Gesteira Mestrado EE 

38 Elen Soraia de Menezes Cabral Mestrado AQ 

39 Eliana Maria Maurício da Rocha Doutorado EE 

40 Elias Borges do Nascimento Júnior Doutorado EE 

41 Eliete Albano de Azevedo Guimarães Doutorado EE 

42 Emerson Lopes Froede Especialista EE 

43 Emir Miguel Junior Especialista EE 

44 Fábio Simplício Maia Especialista EE 

45 Fábio Vieira dos Santos Doutorado EE 

46 Fernanda Elias Ferreira Rabelo Especialista EE 

47 Fernanda Moura Lanza Mestrado AQ 

48 Fernando de Pilla Varotti Doutorado EE 

49 Flávia Carmo Horta Pinto Doutorado EE 

50 Frank Cesar Monteiro Santiago Especialista EE 

51 Frank Pereira de Andrade Doutorado EE 

52 Geovana Cota Avelar Especialista EE 

53 Gilberto Fontes Doutorado EE 

54 Gisele Cristina Rabelo Silva Mestrado EE 

55 Gisele Rodrigues da Silva Doutorado AQ 

56 Guilherme de Freitas Barcelos Especialista EE 

57 Gustavo Henrique Ribeiro Viana Doutorado EE 

58 Gustavo Machado Rocha Mestrado EE 

59 Gylce Eloísa Cabreira Panitz Cruz Doutorado EE 

60 Helder Angelo Tanos Lacerda Especialista EE 

61 Helder Magno Silva Valadares Doutorado EE 

62 Hélio Batista dos Santos Doutorado EE 

63 Heloiza Maria de Siqueira Rennó Mestrado AQ 

64 Hérica de Lima Santos Doutorado EE 

65 Hosana Ferreira Rates Mestrado AQ 

66 Isabela Guimarães Ribeiro Baeta Mestrado EE 

67 Isabella Iside Gagliardo Mestrado EE 

68 Jacqueline Domingues Tibúrcio Mestrado EE 

69 Jacqueline Simone de Almeida Machado Mestrado AQ 

70 Jaqueline Maria Siqueira Ferreira Doutorado EE 

71 João Marcos Arantes Soares Doutorado EE 

72 João Máximo de Siqueira Doutorado EE 

73 Joaquim Mauricio Duarte Almeida Doutorado EE 

74 Joel Alves Lamounier Doutorado EE 

75 José Antônio da Silva Doutorado EE 

76 Jose Augusto Ferreira Perez Villar Doutorado EE 

77 Juliana Dias Reis Pessalacia Doutorado EE 

78 Juliana Teixeira de Magalhães Doutorado EE 

79 Juliano Teixeira Moraes Mestrado EE 

80 Júlio César Veloso Especialista EE 
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81 Jussara Soares Fontes de Sousa Especialista EE 

82 Karine Siqueira Cabral Rocha Especialista EE 

83 Kátia Poles Doutorado EE 

84 Laila Cristina Moreira Damazio Mestrado EE 

85 Leandro Augusto de Oliveira Barbosa Doutorado EE 

86 Lectícia de Siqueira Ribeiro Rios Mestrado EE 

87 Leonardo Lopes Tonani Mestrado EE 

88 Letícia Fernandes de Oliveira Mestrado AQ 

89 Letícia Helena Januário Doutorado EE 

90 Liliane de Lourdes Teixeira Silva Mestrado EE 

91 Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima Doutorado EE 

92 
Luciana de Lourdes Queiroga Gontijo 
Netto Maia 

Mestrado AQ 

93 Luciana Lara dos Santos Doutorado EE 

94 Luciana Regina Ferreira da Mata Doutorado EE 

95 Luis Fernando Soares Doutorado EE 

96 Magna Cristina de Paiva Mestrado AQ 

97 Maira de Castro Lima Doutorado EE 

98 Marcelo Dolabella de Abreu Duarte Especialista EE 

99 Marcelo Gonzaga de Freitas Araújo Doutorado EE 

100 Márcia Christina Caetano de Souza Doutorado EE 

101 Marco Aurélio Lobão Mendes Especialista EE 

102 Marcos Antônio Garcia Magalhães Especialista EE 

103 Maria Emília Soares Martins dos Santos Doutorado AQ 

104 Maria José Nunes de Paiva Mestrado EE 

105 Mariana Alvina dos Santos Mestrado AQ 

106 Mariana Campos da Paz Lopes Galdino Doutorado EE 

107 Mariana Linhares Pereira Mestrado EE 

108 Mariane Cristina Schnitzler Doutorado EE 

109 Mauro Ezio Eustáquio Pires Especialista EE 

110 Melina de Barros Pinheiro Doutorado EE 

111 Michele Conceição Pereira Doutorado EE 

112 Moacyr Comar Júnior Doutorado EE 

113 Nadja Cristiane Lappann Botti Doutorado EE 

114 Nayara Delgado Andre Bortoledo Doutorado EE 

115 Patrícia Peres de Oliveira Doutorado EE 

116 Patrícia Pinto Braga Doutorado EE 

117 Paulo Afonso Granjeiro Doutorado EE 

118 Rafael Cesar Russo Chagas Doutorado EE 

119 Ralph Gruppi Thomé Doutorado EE 

120 Raphael Abreu Sepulcri Especialista EE 

121 Renata Cristina da Penha Silveira Doutorado EE 

122 Ricardo Alexandre de Souza Mestrado EE 

123 Ricardo Bezerra Cavalcante Doutorado EE 

124 Richardson Miranda Machado Doutorado EE 
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125 Roberta Carvalho de Figueiredo Doutorado EE 

126 Roberto Gomes Chaves Doutorado EE 

127 Rodrigo Chávez Penha Especialista EE 

128 Rosa Gouvea Sousa Mestrado EE 

129 Rosy Iara Maciel de Azambuja Ribeiro Doutorado EE 

130 Rufino de Freitas Silva Especialista EE 

131 Sandra Cristina Armond Doutorado EE 

132 Sandra Rosa Teixeira Especialista EE 

133 Selma Maria da Fonseca Vietas Doutorado EE 

134 Silmara Elaine Malaguti Toffano Doutorado EE 

135 Stênio Nunes Alves Doutorado EE 

136 Tarcisio Laerte Gontijo Doutorado EE 

137 Tatiane Prette Kuznier Mestrado AQ 

138 Telma Porcina Vilas Boas Dias Mestrado AQ 

139 Tiago Johnston Leitão Especialista EE 

140 Valéria da Conceição Oliveira Doutorado EE 

141 Valéria Ernestânia Chaves Doutorado EE 

142 Vanessa Faria Cortes Doutorado EE 

143 
Vanessa Jaqueline da Silva Vieira dos 
Santos 

Mestrado EE 

144 Vânia Aparecida da Costa Oliveira Mestrado AQ 

145 Vera Maura Fernandes Lima Doutorado EE 

146 Virgínia Junqueira de Oliveira Mestrado AQ 

147 Viviane Evilyn dos Santos Mendonça Especialista EE 

148 Walquiria Jesusmara dos Santos Mestrado EE 

149 Whocely Victor de Castro Doutorado EE 

 

DFIME - DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA E MÉTODOS 

1 Adelmo José da Silva Doutorado AQ 

2 Fábio de Barros Silva Doutorado EE 

3 Glória Maria Ferreira Ribeiro Doutorado EE 

4 Ignácio César de Bulhões Doutorado EE 

5 João Bosco Batista Doutorado EE 

6 José Luiz de Oliveira Doutorado EE 

7 José Maurício de Carvalho Doutorado EE 

8 Luiz Paulo Rouanet Doutorado EE 

9 Maria José Netto Andrade Mestrado EE 

10 Mariluze Ferreira de Andrade e Silva Doutorado EE 

11 Paulo Roberto Andrade de Almeida Mestrado AQ 

12 Rogério Antônio Picoli Doutorado EE 

13 Shirley Dau Mestrado EE 
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DEPEB - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS 

1 Ana Paula Madureira Doutorado EE 

2 Antônio-Carlos Guimarães de Almeida Doutorado EE 

3 Antônio Márcio Rodrigues Doutorado EE 

4 Björn Gücker Doutorado EE 

5 Fernanda Carlota Nery Doutorado EE 

6 Gilcélio Amaral da Silveira Doutorado EE 

7 Ivan Carlos dos Santos Doutorado EE 

8 Iola Gonçalves Boëchat Doutorado EE 

9 José Batista de Jesus Doutorado EE 

10 Leila de Genova Gaya Doutorado EE 

11 Mário Antônio Duarte Doutorado EE 

12 Rogério Martins Maurício Doutorado EE 

13 Vinícius Rosa Cota Doutorado EE 

14 Waldir Dias Filho Doutorado EE 

15 Wellington Garcia de Campos Doutorado EE 

 

DEALI - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS 
1 Aline Cristina Arruda Gonçalves Doutorado EE 

2 Andréia Marçal da Silva Doutorado EE 

3 Beatriz Camargo Barros de Silveira Mello Doutorado EE 

4 Christiano Vieira Pires Doutorado EE 

5 Cintia Nanci Kobori Doutorado EE 

6 Cristhiane Guimarães Maciel Reis Doutorado EE 

7 Juliana Cristina Sampaio Rigueira Doutorado EE 

8 Lanamar de Almeida Carlos Doutorado EE 

9 Mateus da Silva Junqueira Doutorado EE 

10 Rui Carlos Castro Domingues Mestrado EE 

11 Washington Azevêdo da Silva Doutorado EE 

 

DCEFS - DEPARTAMENTO DAS CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA E 
SAÚDE 

1 Alessandro de Oliveira Mestrado AQ 

2 Andrea Carmen Guimarães Doutorado EE 

3 Cláudio Manuel Ferreira Leite Mestrado EE 

4 Diego de Sousa Mendes Mestrado AQ 

5 Elaine Valéria Rizzuti Doutorado EE 

6 João Lopes Filho Mestrado EE 

7 Kleber do Sacramento Adão Doutorado EE 

8 Marcelo Pereira de Andrade Doutorado EE 

9 Marise Botti Mestrado EE 

10 Renato Sampaio Sadi Doutorado EE 

11 Ricardo Ducatti Colpas Mestrado EE 
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DCIAG - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

1 André Hirsch Doutorado EE 

2 Antônio José Steidle Neto Doutorado EE 

3 Cidália Gabriela Santos Marinho
 

Doutorado EE 

4 Cláudio Manoel Teixeira Vitor
 

Doutorado EE 

5 Daniela de Carvalho Lopes
 

Doutorado EE 

6 Diego Antonio França de Freitas Doutorado EE 

7 Édio Luiz da Costa
 

Doutorado EE 

8 Ernani Clarete da Silva
 

Doutorado EE 

9 Iran Dias Borges Doutorado EE 

10 João Carlos Ferreira Borges Júnior Doutorado EE 

11 José Carlos Moraes Rufini
 

Doutorado EE 

12 Leila de Castro Louback Ferraz Doutorado EE 

13 Marcos Antônio Matiello Fadini
 

Doutorado EE 

14 Nádia Nardely Lacerda Durães Parrella Doutorado EE 

15 Silvino Guimarães Moreira Doutorado EE 

 

DELAC - DEPARTAMENTO DE LETRAS, ARTES E CULTURA 

1 Adelaine LaGuardia Doutorado EE 

2 Adilson Roberto Siqueira Doutorado EE 

3 Alberto Ferreira da Rocha Júnior Doutorado EE 

4 Alessandra de Falco Brasileiro Doutorado EE 

5 Ana Cristina Martins Dias Mestrado AQ 

6 Anderson Bastos Martins Doutorado EE 

7 André Luiz Lopes Magela Mestrado EE 

8 Antônio Luiz Assunção Doutorado AQ 

9 Bárbara Malveira Orfanó Doutorado EE 

10 Carina Maria Guimarães Moreira Mestrado AQ 

11 Carlos Frederico Bustamante Pontes Mestrado EE 

12 Claudia Mariza Braga Doutorado EE 

13 Cláudio Alberto dos Santos Doutorado EE 

14 Cláudio José Guilarduci Doutorado EE 

15 Cláudio Márcio do Carmo Doutorado EE 

16 Cleuzilaine Vieira da Silva Graduação EE 

17 Cristiano Otaviano Mestrado AQ 

18 Dylia Lysardo Dias Doutorado EE 

19 Edmundo Narracci Gasparini Doutorado EE 

20 Eliana da Conceição Tolentino Doutorado EE 

21 Enoi Miranda Barbosa Mendes Mestrado EE 

22 Filomena Maria Avelina Bomfim Doutorado EE 

23 Francisco Ângelo Brinati Mestrado AQ 

24 Inês Karin Linke Ferreira Doutorado AQ 

25 Ivan Vasconcelos Figueiredo Doutorado EE 
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26 Jairo Faria Mendes Doutorado AQ 

27 João Barreto da Fonseca Doutorado EE 

28 José Antônio Oliveira de Resende Doutorado EE 

29 Juliana Alves Mota Drummond Doutorado EE 

30 Juliana Reis Monteiro dos Santos Mestrado AQ 

31 Katia Hallak Lombardi Mestrado EE 

32 Liliane Sade Assis Resende Doutorado EE 

33 Luciene Fátima Tófoli Mestrado EE 

34 Luiz Ademir de Oliveira Doutorado EE 

35 Luiz Manoel da Silva Oliveira Doutorado EE 

36 Marcelo Eduardo Rocco de Gasperi Mestrado EE 

37 Marcos Pereira Feitosa Doutorado EE 

38 Maria Ângela de Araújo Resende Doutorado EE 

39 Marília de Carvalho Caetano Oliveira Doutorado EE 

40 Paulo Henrique Caetano Doutorado EE 

41 Suely da Fonseca Quintana Doutorado EE 

42 Vanessa Maia Barbosa de Paiva Doutorado EE 

 

DCOMP - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

1 Carolina Ribeiro Xavier Mestrado AQ 

2 Daniel Ludovico Guidoni Doutorado EE 

3 Daniel Luiz Alves Madeira Mestrado AQ 

4 Dárlinton Barbosa Feres Carvalho Doutorado EE 

5 Edimilson Batista dos Santos Doutorado EE 

6 Elder Reioli Cirilo Doutorado EE 

7 Elisa Tuler de Albergaria Mestrado AQ 

8 Fernanda Sumika Hojo de Souza Doutorado EE 

9 Leonardo Chaves Dutra da Rocha Doutorado EE 

10 Milene Barbosa Carvalho Mestrado EE 

11 Rafael Oliveira Sachetto Doutorado EE 

12 Vinícius da Fonseca Vieira Doutorado EE 

 

DECED - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

1 Bruna Sola da Silva Ramos Doutorado EE 

2 Christianni Cardoso Morais Pós- 
Doutorado 

EE 

3 Écio Antônio Portes Pós-
Doutorado 

EE 

4 Gilberto Aparecido Damiano Doutorado EE 

5 Giovana Scareli Doutorado EE 

6 Heitor Antônio Gonçalves Doutorado EE 

7 Laerthe de Moraes Abreu Júnior Pós-
Doutorado 

EE 

8 Levindo Diniz Carvalho Doutorado EE 

9 Lucia Helena Pena Pereira Doutorado EE 
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10 Márcio Roberto de Lima Mestrado AQ 

11 Maria Aparecida Arruda Doutorado EE 

12 Maria Cecília de Medeiros Abras Pós- 
Doutorado 

AQ 

13 Maria do Socorro A. Nunes Macedo Pós-
Doutorado 

EE 

14 Maria Jaqueline de Grammont. M. Araújo Pós-doutorado AQ 

15 Maria Lúcia Monteiro Guimarães Mestrado EE 

16 Marise Maria Santana da Rocha Doutorado EE 

17 Paulo Roberto A. Varejão Mestrado EE 

18 Rosângela Branca do Carmo Doutorado EE 

19 Wanderley Cardoso de Oliveira Pós-
Doutorado 

EE 

 

DEZOO - DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA 

1 Alexandre Oliveira Teixeira Doutorado EE 

2 Andrey Leonardo Fagundes de Castro PhD EE 

3 Carla Regina Guimarães Brighenti Doutorado EE 

4 Daniel de Noronha Figueiredo Vieira 
Cunha 

Doutorado EE 

5 Deodoro Magno Brighenti Doutorado EE 

6 Emerson Zumpichiatti Arruda Doutorado EE 

7 Fernando de Paula Leonel Doutorado EE 

8 Gabriel de Menezes Yazbeck Doutorado EE 

9 Gislene Carvalho de Castro Doutorado EE 

10 Henrique Valentim Nunes Machado Doutorado EE 

11 Hewerson Zansávio Teixeira Doutorado EE 

12 Iara de Freitas Lopes Doutorado EE 

13 Janaina Azevedo Martuscello Doutorado EE 

14 Leonardo Marmo Moreira Doutorado EE 

15 Marcos Mendonça Passini Doutorado EE 

16 Mário Wilian Dávila Dávila Doutorado EE 

17 Pedro Claudio Guaranho de Moraes Doutorado EE 

18 Raquel Moreira Pires dos Santos Melo Doutorado EE 

19 Renata de Souza Reis Doutorado EE 

20 Tatiana Garabini Cornelissen Doutorado EE 

21 Vanusa Patrícia de Araujo Ferreira Doutorado EE 

 

DEQUE - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA E ESTATÍSTICA 

1 Alexandre Bôscaro França Doutorado EE 

2 Claudiney Nunes de Lima Doutorado EE 

3 Cristiane Medina Finzi Mestrado EE 

4 Dalila Moreira da Silveira Doutorado EE 

5 Demian Patrick Fabiano Doutorado EE 

6 Eduardo Prado Baston Doutorado EE 
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7 Fabiano Luiz Naves Mestrado AQ 

8 Gustavo Matheus de Almeida Doutorado EE 

9 Henrique Tadeu Castro Cardias Doutorado EE 

10 Jorge David Alguiar Bellido Doutorado EE 

11 Juan Canellas Bosch Neto Doutorado EE 

12 Lisbeth ZelayaranMelgar Doutorado EE 

13 Marcelo da Silva Batista Doutorado EE 

14 Melina Savioli Lopes Doutorado EE 

15 Patricia da Luz Mesquita Mestrado AQ 

16 Renata Carolina Zanetti Lofrano Doutorado EE 

17 Ricardo Vieira Gonçalves Mestrado AQ 

18 Telde Natel Custódio Doutorado EE 

 

DPSIC - DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

1 Adriana Guimarães Rodrigues Doutorado EE 

2 Antonio Paulo Angelico Doutorado EE 

3 Carlos Henrique de Souza Gerken Doutorado EE 

4 Cláudia Marcia Miranda de Paiva Doutorado EE 

5 Dener Luiz da Silva Doutorado EE 

6 Diogo Antônio Bloes Chagas Doutorado EE 

7 Fuad Kyrillos Neto Doutorado EE 

8 Ivanize Valéria dos Santos Lima Moreno Mestrado EE 

9 Júlio Eduardo de Castro Doutorado EE 

10 Kety Valéria Simões Franciscatti Doutorado EE 

11 Larissa Medeiros Marinho dos Santos Doutorado EE 

12 Luiz Gonzaga Chiavegato Filho Doutorado EE 

13 Marcelo Dalla Vacchia Doutorado EE 

14 Marcio Baccarini Viegas Graduação EE 

15 Marcos Vieira Silva Doutorado EE 

16 Maria de Fátima Aranha Queiroz e Melo Doutorado EE 

17 Maria Amélia Cesari Quaglia Doutorado EE 

18 Maria Gláucia Pires Calzavara Doutorado EE 

19 Maria Teresa Antunes Albergaria Mestrado EE 

20 Maria Nivalda de Carvalho Freitas Doutorado EE 

21 Marina de Bittencourt Bandeira Doutorado EE 

22 Pedro Sobrino Laureano Mestrado  EE 

23 Rita Laura Avelino Cavalcante Doutorado EE 

24 Roberto Pires Calazans Matos Doutorado EE 

25 Rosângela Maria de Almeida Camarano 
Leal 

Doutorado EE 

26 Tatiana Cury Pollo Doutorado EE 

27 Walter Melo Junior Doutorado EE 

28 Wilson Camilo Chaves Doutorado EE 

 



 109 

DETEM - DEPARTAMENTO DAS ENGENHARIAS DE 
TELECOMUNICAÇÕES E MECATRÔNICA 

1 Adriano Silva Vale Cardoso Doutorado  EE 

2 Alexandre Candido Moreira Mestrado  EE 

3 Almir Silva Neto Mestrado  EE 

4 Ana Claudia Silva de Souza Doutorado EE 

5 Antônio Evangelista de Freitas Mestrado  EE 

6 Armando Alves Neto Doutorado EE 

7 Cassia Regina Santos Nunes Almeida Doutorado EE 

8 Claudio Alexandre Pinto Tavares Mestrado  EE 

9 Cláudio Garcia Batista Doutorado EE 

10 Edgar Campos Furtado Doutorado EE 

11 Gláucio Lopes Ramos Mestrado  EE 

12 Gustavo Fernandes Rodrigues Doutorado  EE 

13 Guilherme Gomes da Silva Mestrado  EE 

14 Heber Tormentino de Sousa Mestrado  EE 

15 Humberto Xavier de Araujo Doutorado  EE 

16 João Pedro Hallack Sansão Mestrado  EE 

17 Leonardo Adolpho Rodrigues da Silva Mestrado  EE 

18 Leonardo Alvarenga Lopes Santos Mestrado EE 

19 Leonardo Amaral Mozelli Doutorado  EE 

20 Leonardo Carneiro de Araújo Doutorado  EE 

21 Luiz Guilherme Costa Melo Doutorado  EE 

22 Marcelo Elias dos Santos Mestrado EE 

23 Marco Aurélio Seluque Fregonezi Doutorado EE 

24 Marcos Tomio Kakitani Mestrado EE 

25 Marcos Vinicius Lopes Pereira Mestrado  EE 

26 Mariana Geny Moreira Mestrado EE 

27 Mário Cupertino da Silva Júnior Doutorado  EE 

28 Michel Carlo Rodrigues Leles Mestrado  EE 

29 Moacir de Souza Júnior Doutorado  EE 

30 Paulo Tibúrcio Pereira Doutorado EE 

31 Sandro Adriano Fasolo Doutorado  EE 

32 Sandro Rogério Zang Doutorado  EE 

 

DEGEO - DEPARTAMENTO DE GEOCIÊNCIAS 

1 André Batista de Negreiros Doutorado EE 

2 Carla Juscélia de Oliveira Souza Doutorado EE 

3 Gabriel Pereira Doutorado EE 

4 Ivair Gomes Doutorado EE 

5 Leonardo Cristian Rocha Doutorado EE 

6 Ligia Maria Brochado de Aguiar Doutorado EE 

7 Márcio Roberto Toledo Doutorado EE 

8 Múcio do Amaral Figueiredo Doutorado EE 
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9 Silvia Elena Ventorini Doutorado EE 

10 Vicente de Paula Leão Doutorado EE 

 

DEPEL - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA  

1 Cristiane Geralda Taroco Mestrado AQ 

2 Davidson Lafitte Firmo Mestrado EE 

3 Eduardo Bento Pereira Mestrado EE 

4 Eduardo Moreira Vicente Mestrado AQ 

5 Élice Fernando de Melo Doutorado EE 

6 Erivelton Geraldo Nepomeceno Doutorado AQ 

7 Fernando Lessa Tofoli Doutorado EE 

8 Gleison Fransoares Vasconcelos Amaral Doutorado EE 

9 Guilherme Ronald Weyers Graduado EE 

10 Humberto Mendes Mazzini Doutorado EE 

11 Jorgeson Oliveira Rodrigues dos Santos Doutorado EE 

12 Jose Tarcisio Assunção Mestrado EE 

13 Lane Maria Rabelo Baccarini Doutorado EE 

14 Leônidas Chaves de Resende Doutorado EE 

15 Luiz Antônio da Fonseca Manso Doutorado EE 

16 Luiz Carlos do Nascimento Doutorado EE 

17 Marcio Falcão Santos Barroso Doutorado EE 

18 Marco Aurélio Schroeder Doutorado EE 

19 Maria do Carmo Velloso Graduado EE 

20 Paula dos Santos Mestrado AQ 

21 Samir Ângelo Milani Martins Mestrado AQ 

22 Sérgio Marinho Soares Mestrado EE 

23 Tereza Cristina Bessa.Nogueira. Assunção Doutorado EE 

24 Valceres Vieira Rocha e Silva Doutorado EE 

25 Warlley de Souza Sales Doutorado EE 

 

DTECH - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA EM ENGENHARIA CIVIL, 
COMPUTAÇÃO E HUMANIDADES 

1 Alexandre Da Silva Galvão Doutorado EE 

2 Ana Amélia Oliveira Mazon Mestrado EE 

3 Ana Maria Resende Santos Doutorado EE 

4 Carmem Miranda Lage Mestrado EE 

5 Cássio Correa Benjamin Doutorado EE 

6 Cristiano Maciel Da Silva Mestrado EE 

7 Dalilah Pires Maximiano Mestrado EE 

8 Eduardo Sarquis Soares Doutorado EE 

9 Erivelto Luis Souza Doutorado EE 

10 Fernando Augusto Teixeira Mestrado EE 

11 Gustavo Leal Toledo Doutorado EE 

12 Heraldo Nunes Pitanga Doutorado EE 
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13 Hisashi Inoue Doutorado EE 

14 Jackson De Oliveira Pereira Doutorado EE 

15 José Carlos Borba Júnior Mestrado EE 

16 Luiz Gustavo Martins Da Silva Doutorado EE 

17 Marconi De Arruda Pereira Doutorado EE 

18 Mariana Arruda Pereira Mestrado EE 

19 Natã Goulart Da Silva Mestrado EE 

20 Pedro Mitsuo Shiroma Doutorado EE 

21 Ricardo Terra Nunes Bueno Villela Doutorado EE 

22 Rone Ilidio Da Silva Doutorado EE 

23 Sergio De Oliveira Doutorado EE 

24 Stélio Maia Menezes Doutorado EE 

25 Tales Moreira de Oliveira Mestrado EE 

26 Thiago Rodrigues De Oliveira Mestrado EE 

27 Velcimiro Inácio Maia Mestrado EE 

28 Wellington Passos De Paula Mestrado EE 

 

DECEB – DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E BIOLÓGICAS 

1 Alejandra Semiramis Albuquerque Doutorado EE 

2 Ana Paula Coelho Madeira Silva Doutorado EE 

3 Anderson Oliveira Latini Doutorado EE 

4 Cléber José da Silva Doutorado EE 

5 Eric Marsalha Garcia Doutorado EE 

6 Hosane Aparecida Tarôco Doutorado EE 

7 Juliano de Carvalho Cury Doutorado EE 

8 Júlio Onésio Ferreira Melo Doutorado EE 

9 Kassílio José Guedes Doutorado EE 

10 Leandro Mendes de Souza Doutorado EE 

11 Leonardo Lucas Carnevalli Dias Doutorado EE 

12 Leonardo Henrique França Lima Doutorado EE 

13 Weler Walace dos Santos Mestrado EE 

 

DEFIM - DEPARTAMENTO DE FÍSICA E MATEMÁTICA 

1 Adélcio Carlos de Oliveira Doutorado EE 

2 Alexandre Celestino Leite Almeida Doutorado EE 

3 Amanda Gonçalves Saraiva Ottoni Doutorado EE 

4 Denis Gouvea Ladeira Doutorado EE 

5 Ana Paula da Silva Cota Doutorado EE 

6 Edson Wander Dias Doutorado EE 

7 Gilcélia Regiane de Souza Doutorado EE 

8 Humberto César Fernandes Lemos Doutorado EE 

9 Jose Eloy Ottoni Doutorado EE 

10 Kelly B.V. Torres Dozinel Doutorado EE 

11 Marcelo Medeiros Guimarães Doutorado EE 
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12 Marcelo Martins de Oliveira Doutorado EE 

13 Marcelo Oliveira Veloso Doutorado EE 

14 Mariana Garabini Doutorado EE 

15 Mauricio Reis e Silva Júnior Doutorado EE 

16 Ricardo de Carvalho Falcão Doutorado EE 

17 Rosangela de Paiva Doutorado EE 

18 Silvio Luiz Thomaz Doutorado EE 

19 Telles Timóteo da Silva Doutorado EE 

20 Valdemir Eneias Ludwig Doutorado EE 

 

DQBIO - DEPARTAMENTO DE QUÍMICA, BIOTECNOLOGIA E 
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS 

1 Ana Cláudia Bernardes Silva Doutorado EE 

2 Ana Maria de Oliveira Doutorado EE 

3 Ana Paula Fonseca Maia de Urzedo Doutorado EE 

4 André Aguiar Mendes Doutorado EE 

5 Antônio Helvécio Tótola Doutorado EE 

6 Boutros Sarrouh Doutorado EE 

7 Bruna Mara Aparecida Carvalho Doutorado EE 

8 Bruno Meireles Xavier Doutorado EE 

9 Dane Tadeu Cestarolli Doutorado EE 

10 Daniela Leite Fabrino Doutorado EE 

11 Edson Romano Nucci Doutorado EE 

12 Elídia Maria Guerra Doutorado EE 

13 Emille Rocha Bernardino Almeida Prata Mestrado EE 

14 Enio Nazaré de Oliveira Júnior Doutorado EE 

15 Flávia Donária Reis da Silva Mestrado EE 

16 Isabel Cristina Braga Rodrigues Mestrado EE 

17 José Carlos de Magalhães Doutorado EE 

18 Juliano Lemos Bicas Doutorado AQ 

19 Marcel Otávio Cerri Doutorado EE 

20 Sandra de Cássia Dias Doutorado EE 

21 Saulo Luis da Silva Doutorado EE 

22 Vagner Fernandes Knupp Doutorado EE 

 

DECIS - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, POLÍTICAS E 
JURÍDICAS 

1 Afonso de Alencastro Graça Filho Doutorado EE 

2 Cássia Rita Louro Palha Doutorado EE 

3 Danilo José Zioni Ferretti Doutorado EE 

4 Éder Jurandir Carneiro Doutorado EE 

5 Euclides de Freitas Couto Doutorado EE 
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6 Ivan de Andrade Vellasco Doutorado EE 

7 João Paulo Coelho de Souza Rodrigues Doutorado EE 

8 Letícia Martins de Andrade Doutorado AQ 

9 Luiz Francisco Albuquerque de Miranda Doutorado EE 

10 Manuel Jauará Doutorado EE 

11 Marcos Ferreira de Andrade Doutorado EE 

12 Maria Leônia Chaves Doutorado EE 

13 Maristela Nascimento Duarte Doutorado AQ 

14 Moisés Romanazzi Torres Doutorado EE 

15 Orlando José de Almeida Filho Doutorado EE 

16 Patrícia Castro Mattos Doutorado EE 

17 Sílvia Maria Jardim Brügger Doutorado EE 

18 Wlamir José da Silva Doutorado EE 

 

DMUSI – DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

1 Abel Raimundo de Moraes e Silva Mestrado EE 

2 Antônio Carlos Guimarães Doutorado EE 

3 Carla Silva Reis Mestrado EE 

4 Débora Andrade Mestrado EE 

5 Edílson Assunção Rocha Doutorado EE 

6 Elenis Aparecida Sabino Guimarães Mestrado EE 

7 Guilherme Caldeira Loss Vincens Doutorado EE 

8 Iura de Rezende Ferreira Sobrinho Mestrado AQ 

9 Jayme Cabral Guimarães Mestrado EE 

10 Liliana Pereira Botelho Mestrado EE 

11 Marcelo Parizzi Marques Fonseca Doutorado EE 

12 Marcos Edson Cardoso Filho Mestrado EE 

13 Maria Amélia de Resende Viegas Mestrado EE 

14 Mariana Rennó Jelen Mestrado EE 

15 Modesto Flávio Chagas Fonseca Doutorado EE 

16 Nichola Dittrich Viggiano Mestrado EE 

17 Sérgio de Figueiredo Rocha Doutorado EE 

18 Valéria Leite Braga Graduada EE 

19 Vladmir Agostini Cerqueira Mestrado EE 

 

DEMEC – DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA 

1 Alex Sander  C.Silva Doutorado EE 

2 Alexandre Carlos Eduardo Doutorado EE 

3 Alysson H.S Bueno Doutorado AQ 

4 André Luís Christóforo Doutorado AQ 

5 Antônio Luiz Ribeiro Sabariz Doutorado EE 

6 Artur Malafaia Doutorado EE 

7 Durval Uchôas Braga Doutorado EE 

8 Fabiano Bianchini Batista Doutorado EE 
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9 Frederido Ozanan Neves Doutorado EE 

10 Geraldo Roberto de Sousa Doutorado EE 

11 José de Ávila Junior Mestrado EE 

12 Jorge dos Santos Mestrado EE 

13 Jorge Nei Brito Doutorado EE 

14 Kurt Strecker Doutorado EE 

15 Leandro José da Silva Doutorado EE 

16 Lincoln Cardoso Brandão Doutorado EE 

17 Marcelo José Bondiolo Doutorado EE 

18 Márcio Eduardo Silveira Doutorado EE 

19 Marcos Sávio de Souza Mestrado EE 

20 Paulo C.M. Lamin Filho Doutorado EE 

21 Roseli Marins Balestra Doutorado EE 

22 Sérgio A. A. da Gama Cerqueira Doutorado EE 

23 Túlio Hallak Panzera Doutorado AQ 

24 Vânia Regina Velloso Silva Doutorado EE 

25 Vinícius A. D. Silva Mestrado EE 

 

DEMAT – DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA, ESTATÍSTICA E CIÊNCIAS 
DA COMPUTAÇÃO 

1 Adélia Conceição Diniz Doutorado EE 

2 Andréa Cristiane dos Santos Delfino Doutorado EE 

3 Andréia Malacarne Mestre EE 

4 Carlos Alberto Raposo da Cunha Doutorado EE 

5 Carlos Alberto da Silva Júnior Mestre AQ 

6 Carolina Fernandes Molina Sanches Mestre EE 

7 Daniela Carine Ramires de Oliveira Doutorado EE 

8 Eugênio A. Pinto Merhi Doutorado EE 

9 Fábio Alexandre de Matos Doutorado EE 

10 Flávia C. Figueiredo Coura Mestrado EE 

11 Francinildo Nobre Ferreira Doutorado EE 

12 Ivana de Vasconcellos Latosinski Mestrado EE 

13 Jander Pereira dos Santos Mestrado EE 

14 Jorge Andrés Julca Ávila Doutorado EE 

15 Jose Angel Dávalos Chuquipoma Doutorado EE 

16 José do Carmo Toledo Doutorado EE 

17 Luciane Teixeira Passos Giarola Doutorado EE 

18 Marco Antonio Claret de Castro Graduação EE 

19 Marcos Santos de Oliveira Doutorado EE 

20 Maria Rita Rocha do Carmo Mestrado EE 

21 Nilton César da Silva Mestrado EE 

22 Peter de Matos Campos Mestrado EE 

23 Rejane Correa da Rocha Doutorado EE 

24 Romélia Mara Alves Souto Doutorado Licença Médica 
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25 
Rômulo Antônio Viegas 

Especialização 
Licença para 

atividades políticas 

26 Ronaldo Ribeiro Alves Mestrado EE 

27 Viviane Cristina Almada de Oliveira Doutorado EE 

28 Waliston Rodrigues Silva Doutorado Licença Médica 

 

 

QUADRO GERAL DA SITUAÇÃO DOCENTE DA UFSJ 

UNIDADE ADMINISTRATIVA 
NÚMERO DE 
DOCENTES 

DCNAT - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS NATURAIS 44 

DCTEF - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS TÉRMICAS E 
DOS FLUÍDOS 

12 

DCECO - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 12 

DECAC - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS 
ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS 

25 

DAUAP - DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA, 
URBANISMO E ARTES APLICADAS 

18 

CCO - CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU 149 

DFIME - DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA E MÉTODOS 13 

DEPEB - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE 
BIOSSISTEMAS 

15 

DEALI - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE 
ALIMENTOS 

11 

DCEFS - DEPARTAMENTO DAS CIÊNCIAS DA 
EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE 

11 

DCIAG - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 15 

DELAC - DEPARTAMENTO DE LETRAS, ARTES E 
CULTURA 

42 

DCOMP - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA 
COMPUTAÇÃO 

12 

DECED - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA 
EDUCAÇÃO 

19 

DEZOO - DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA 21 

DEQUE - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA 
E ESTATÍSTICA 

18 

DPSIC - DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 28 
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DETEM - DEPARTAMENTO DAS ENGENHARIAS DE 
TELECOMUNICAÇÕES E MECATRÔNICA 

32 

DEGEO - DEPARTAMENTO DE GEOCIÊNCIAS 10 

DEPEL - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA  25 

DTECH - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA EM 
ENGENHARIA CIVIL, COMPUTAÇÃO E HUMANIDADES 

28 

DECEB – DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E 
BIOLÓGICAS 

13 

DEFIM - DEPARTAMENTO DE FÍSICA E MATEMÁTICA 20 

DQBIO - DEPARTAMENTO DE QUÍMICA, 
BIOTECNOLOGIA E ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS 

22 

DECIS - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, 
POLÍTICAS E JURÍDICAS 

18 

DMUSI – DEPARTAMENTO DE MÚSICA 19 

DEMEC – DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 
MECÂNICA 

25 

DEMAT – DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA, 
ESTATÍSTICA E CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO 

28 

TOTAL 705 
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ANEXO VI 

 

CONTRIBUIÇÕES PARA O APRIMORAMENTO DO PLANFOR 

 

A elaboração do PLANFOR pela Universidade Federal de São João del Rei resultou em 
um processo importante para a sistematização e síntese dos planejamentos das diversas 
Unidades Acadêmicas da Instituição.  Essa elaboração correspondeu a uma oportunidade 
para que a Instituição conferisse a consonância entre os objetivos acadêmicos de suas 
diversas Unidades, relativos ao ensino, à pesquisa, à extensão universitária e à qualificação 
docente, com aqueles recém formulados no Plano de Desenvolvimento Institucional para o 
próximo quinquênio.  Em especial, permitiu que as unidades envolvidas nas áreas 
estratégicas definidas no PDI pudessem apresentar planejamento para que os objetivos ali 
definidos possam ser mais rapidamente atingidos. 

O intervalo de tempo entre a divulgação do edital e a data limite para o encaminhamento 
do PLANFOR foi o suficiente, embora, para um planejamento que envolve diversas 
unidades acadêmicas com  diferentes tempos de resposta, um intervalo maior seria mais 
confortável,  e assim, o apresentamos como sugestão para um futuro edital. 

Também,  visando ampliar a agilidade do processo de submissão das propostas, 
apresentamos  como sugestão a possibilidade de que esta submissão possa ser realizada por 
meio eletrônico,  talvez através de formulário eletrônico próprio,  como utilizado em 
outros processos geridos pela CAPES. 

Finalmente, uma informação que seria útil para a elaboração dos planejamentos 
institucionais que poderia ser divulgada, se disponível,  corresponde aos recursos 
financeiros máximos passíveis de solicitação por uma Instituição (teto por proposta). Tal 
informação permitiria um planejamento mais próximo de sua possibilidade de execução.  

Para finalizar, reiteramos a importância do apoio da CAPES através do PRODOUTORAL 
para que nossa Instituição possa atingir seus objetivos estratégicos de qualificação de seu 
corpo docente, suprindo algumas das condições necessárias para atingirmos nossos 
objetivos, como formulados em nosso PDI. 
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I Considerações Iniciais

A Universidade Federal de São João del -Rei – UFSJ,  instituída pela Lei 7.555,
de 18  de dezembro de 1986, como Fundação de Ensino Superior e
transformada em Universidade pela Lei 10.425, de 19 de abril de 2002, é
pessoa jurídica de direito público, com financiamento pelo Poder Público,
vinculada ao Ministério da Educação, que tem sede e foro na cidade de São
João del-Rei, Estado de Minas Gerais. Como uma Instituição federal de ensino
público superior, a UFSJ zela pela autonomia didático -científica, administrativa,
disciplinar e de gestão financeira e patrimonial.

A UFSJ foi uma das poucas instituições federais de  ensino superior criadas na
década de 1980. Desde o processo de federalização, já assumia como eixos
centrais de suas atividades fins a indissociabilidade entre as atividades de
ensino, pesquisa e extensão. Consolidados os cursos de graduação, a partir de
1998, a instituição elegeu como metas prioritárias no seu Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI) a expansão da qualificação de seu quadro
docente em nível de doutorado, a formação e a fixação dos grupos de pesquisa
e a implantação da pós-graduação stricto sensu, elementos fundamentais para
a sua transformação em Universidade.

Estrutura-se administrativamente em seis campi, três dos quais estão
localizados em São João del -Rei: Campus Santo Antônio, Campus Dom Bosco
e Campus Tancredo Neves, além do Centro Cultural “Solar da Baronesa”. Entre
2007 e 2008, a UFSJ adquiriu três novos campi, o Campus Alto Paraopeba,
situado na região dos municípios de Congonhas, Ouro Branco, Conselheiro
Lafaiete, São Brás do Suaçuí e Jeceaba; destinado a um centro de alta
tecnologia, com cinco cursos de engenharia; o Campus Centro-Oeste Dona
Lindu, situado no município de Divinópolis para a implantação de um centro de
saúde com os cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia e Bioquímica e o
Campus de Sete Lagoas, situado na cida de homônima, localizada na região
metropolitana de Belo Horizonte, oferecendo os cursos de Engenharia de
Alimentos e Engenharia Agronômica.

Com a promulgação da Instrução Normativa n. 10, de 12/11/2012, que
estabelece regras para eleboração  dos Planos de Gestão de Logística
Sustentável de que trata o art. 16, do Dcreto n. 7.746, de 06/06/2012 e dá
outras providências, a UFSJ, como Instituição Pública de Ensino Superior que
tem como um dos valores organizacionais a prática da Responsabilidade Social
passou a inserir em suas ações a adoção de melhores práticas de
sustentabilidade.

O termo sustentável significa sustentar, apoiar, conservar. O conceito de
sustentabilidade está normalmente relacionado com uma mentalidade, atitude
ou estratégia que é ecologicam ente correta, viável a nível econômico,
socialmente justa e com uma diversificação cultural.

Trata-se de conceito para mostrar que o produto foi fabricado sem danificar ou
prejudicar o meio ambiente, ecologicamente correto, não polui, não foram
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utilizadas madeiras de locais proibidos, etc.

Os PLS são ferramentas de planejamento com objetivos e responsabilidades
definidas, ações, metas, prazos de execução e mecanismos de monitoramento
e avaliação, que permite ao órgão ou entidade estabelecer práticas de
sustentabilidade e racionalização de gastos e processos na administração
pública.

II Metodologia

 Composição da Comissão

A comissão foi instituída pela Portaria n º 749, de 18/07/2013, emitida
pela Reitoria da UFSJ.
São membros constantes desta Comissão os servidores:
. Cláudio Sérgio Teixeira de Souza – PPLAN
. Paulo Fernando Cabral de Ávila – AUDIT
. Sálvio de Macedo Silva – DECAC
. Flávio Neves Teixeira – DCTEF

 Divisão em Grupos

Após a emissão da Portaria, a comissão deu início aos trabalhos por
meio de um encontro realizado na sala de reuniões da Reitoria onde
foram convidados servidores pertinentes aos temas constantes do art. 8,
da Instrução Normativa n. 10, de 12/11/2012.  Como o artigo trata de
temas específicos, a comissão dividiu o trabalho em grupo por temas de
atuação, objetivando a elaboração de diagnósticos para posteriormente
trabalhar na elaboração do Plano de Logística Sustentável da UFSJ
tomando como base a I.N. citada acima.

 Objetivos

O Plano de Gestão de Logística Sustentável da UFSJ b usca organizar e
sistematizar as boas práticas de sustentabilidade,  bem como difundir e
promover práticas sustentáveis,  tendo como principais objetivos:

a) Racionalizar o uso de material de consumo;
b) Diminuir o consumo de energia elétrica;
c) Diminuir o consumo, o desperdício e aumentar o re -uso de água,

assim como diminuir os impactos ambientais dos esgotos gerados;
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d) Organizar um fluxo contínuo e eficiente de materiais descartados
para organizações externas;

e) Melhorar a qualidade de vida dos servidores e terceiriz ados da UFSJ;
f) Inserir de forma legal as variáveis ambientais nos processos de

compras e contratações da UFSJ;
g) Aumentar a eficiência e o controle do sistema de transporte de

pessoas e materiais;
h) Racionalizar o uso de telefonia fixa e móvel na UFSJ , e
i) Racionalizar o emprego de mão de obra de vigilância na UFSJ .

 Implementação

A comissão nomeada pela Portaria n. 749 , de 18/07/2013, tem como
premissa a elaboração do Plano de Gestão de Logística Sustentável  de
cada tema e como proposta inicial a elaboração de diagnósticos.

Com o Plano devidamente elaborado, a Reitoria deverá aprová -lo e ser
publicado na página da UFSJ – www.ufsj.edu.br, para o conhecimento
das comunidades interna e externa.

Estão previstas avaliações trimestrais e análises e adequações uma vez
a cada ano.

III Inventário

Apresentamos o inventário com ações descritas em  planilhas elaboradas por
seus responsáveis, em suas respectivas áreas . Estas ações são consideradas
emergenciais e factíveis de serem implementadas no período de tempo
estabelecido.

Os próximos editais de compra e contratações a partir de agora, deverão ter
seus objetos avaliados por uma comissão de compras com base nas
especificações dos sites abaixo:

http://www.comprasnet.ogr.br

http://www.bec.sp.gov.br/BEC_Catalogo_UI/CatalogoPesquisaSocioAmbiental.a
spx

http://www.comprasnet.ogr.br
http://www.bec.sp.gov.br/BEC_Catalogo_UI/CatalogoPesquisaSocioAmbiental.a
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PLANO DE AÇÃO MATERIAL DE CONSUMO

Objetivo: Racionalizar o uso de material de consumo Responsável:
Fábio Bruno

ORDEM AÇÕES META INÍCIO FIM

1
 Diminuir a aquisição de
copos descartáveis

Promoção da substituição de uso de
copos descartáveis por reaproveitáveis

Out/13 Dez/14

2 Substituir papel branco
clorado por papel branco
menos clorado ou reciclado

Redução da compra de papel branco
clorado

Out/13 Dez/14

3
Estudar a viabilização para
terceirização de impressão
e de criação de “ilhas de
impressão”

 Apuração da viabilidade da
terceirização sob o ponto de vista
econômico e de eficiência operacional

Out/13 Dez/14

4

Promover campanha de
conscientização sobre uso
de copos, papéis, envelopes
e outros materiais de
consumo.

Estimulação do uso racional de material
de escritório e copa pela comunidade
da UFSJ

Out/13 Dez/14

5 Capacitação dos usuários a
cerca do tema

Difundir a importância do uso
sustentável do material de consumo

Novem
bro/13

-

ÁREAS ENVOLVIDAS

Divisão de Materiais e Patrimônio , PPLAN, PROGP

RECURSOS

HUMANOS FINANCEIROS OBSERVAÇÕES
Dois servidores para implantação
das ações.

Em relação às ações descritas
acima haverá necessidade de
recursos financeiros para
atingir as metas.
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PLANO DE AÇÃO ENERGIA ELÉTRICA

Objetivo: Diminuir o consumo de Energia Elétrica n a UFSJ Responsável
Prof. José Tarcísio Assunção

ORDEM AÇÕES META INÍCIO FIM

1 Criação de uma Comissão de Gestão
do uso da energia elétrica.

Definir o grupo responsável
pelo plano de ação energia

elétrica

Out/13 Out/13

2
Diagnóstico Energético da uti lização
da Energia Elétrica na UFSJ.
Identificação e definição de um índice
de eficiência energética

Identificação das principais
cargas e ações de maior
impacto na economia de
energia. Definição de índice de
medição dos resultados do
plano de ação

Nov/13 Jul/14

3 Necessidade de Energia Ininterrupta
e Fontes Alternativas de Geração de
Energia

Identificação de cargas
especiais e possíveis fontes
alternativas de energia.

Jan/14 Jul/14

4
Diagnóstico das Instalações Elétricas
da UFSJ

Normas para projetos de
instalações elétricas. Normas
de manutenção das
instalações elétricas

Jan/14 Jul/14

5
Avaliação da Qualidade de Energia
Elétrica e Confiabilidade do Sistema

Normas para projetos de
instalações elétricas. Normas
de manutenção das
instalações elétricas

Ago/14 Dez/14

6

Conscientização dos Usuários:
Envolvimento de toda Comunidade
Acadêmica e convidados (CEMIG
ElETROBRÁS-PROCEL)

Programa Permanente de
Conscientização para o uso
racional de energia elétrica

Mar/14 Dez/14

ÁREAS ENVOLVIDAS

PROAD, PPLAN

RECURSOS
HUMANOS FINANCEIROS OBSERVAÇÕES

Servidores PROAD, Estagiários
Engenharia Elétrica, Empresas
Juniores, Convidados

Bolsas para estagiários
Diárias e passagens
Treinamento e qualificação
Aquisição de equipamentos de
medidas elétricas
Investimentos em reforma,
modernização e manutenção.
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PLANO DE AÇÃO ÁGUA E ESGOTO

Objetivo: Diminuir o consumo, diminuir o desperdício e
aumentar o reuso de água, assim como diminuir os impactos
ambientais dos esgotos gerados.

Responsável
Karina da Silva Martins

ORDEM AÇÕES META INÍCIO FIM

1 Diagnóstico Completo da
UFSJ

Publicação do diagnóstico de
consumo e custos com água por
campus da UFSJ, após
implantação dos hidrômetros.

Jun/14 Dez/16

2 Aquisição/Manutenção de
bombas de reuso

Pleno funcionamento das
bombas de reuso.

Abr/14 Dez/14

3

Brigada contra vazamentos/
Brigada de combate a incêndio

Criar uma brigada contra
vazamentos e uma brigada de
combate a incêndio em cada
campus da UFSJ, em parceria
com Corpo de Bombeiros de
cada cidade e o setor
competente da prefeitura.
Diminuir o desperdício de água e
riscos de incêndio.

Nov/13 -

4
Implantação de caixas
fechadas com cadeado e
embutidas no jardim, para
pontos de água

Bloquear uso indiscriminado dos
pontos de água.

Out/14 Mar/15

5 Implantação de hidrômetros
por prédios

Instalar hidrômetros para controle
do uso de água por prédio ou
instituição parceira da UFSJ.

Abr/14 Dez/15

6

Revisão e manutenção das
instalações de água e esgoto

Evitar desperdício de água e
controlar a disposição adequada
dos esgotos sanitários em
especial do Restaurante
Universitário (rever o sistema).

Nov/13 -

7

Capacitação dos usuários a
cerca do tema

Difundir a importância do uso
adequado da água e da
disposição correta do esgoto na
instituição.

Nov/13 -

8

Elaborar projeto de irrigação
para os campi com
aproveitamento da água de
reuso, aumentando a captação
atual.

Visando o aproveitamento das
águas residuais e economia de
água potável. Além da melhoria
no cuidado das áreas
ajardinadas.

Abr/14 Abr/15

9

Tratamento da água do CSL Diminuir consumo de água
mineral e melhor aproveitamento
da água do CSL por processo de
tratamento específico.

Nov/13 Jul/14
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10

Padronização das bocas de
lobo com aquisição de
elementos pré-moldados de
concreto

Evitar acidentes dos transeuntes
e melhorar a captação das águas
pluviais.

Abril/14 Dez/14

11

Elaborar projetos abrangentes
a respeito da drenagem pluvial
e tratamento de áreas
alagadiças

Evitar a deterioração dos
espaços e revitalizá-los, bem
como reaproveitar águas
residuais.

Abril/14 Abril/15

12

Eliminar fossas negras e
substituir por sistema com filtro
e sumidouro – onde for
inviável a ligação na rede
coletora de esgoto.

Disposição adequada dos
esgotos sanitários.

Abril/14 Dez/14

13

Tratamento dos esgotos
sanitários provenientes dos
laboratórios que utilizem
produtos químicos.

Disposição adequada dos
esgotos sanitários.

Abril/14 Abril/16

14 Criação de uma Comissão de
Gestão do uso de água e
esgoto

Definir o grupo responsável pelo
plano de ação de água e esgoto

Out/13 Dez/13

ÁREAS ENVOLVIDAS:

DPROB, DIPRE, PPLAN, PROGP
Recursos

HUMANOS FINANCEIROS OBSERVAÇÕES
Haverá necessidade da

disponibilização de pessoal para
composição da comissão e para a
execução de metas que utilizem

mão de obra da Instituição

Haverá necessidade da
disponibilização de recursos

orçamentários para a
implementação das metas
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PLANO DE AÇÃO COLETA SELETIVA

Objetivo: Organizar um fluxo contínuo e eficiente de materiais
descartados para organizações externas

Responsável:
Prof. Flávio Neves

ORDEM AÇÕES META INÍCIO FIM

1

Realizar diagnóstico dos resíduos na
UFSJ, por unidade de ensino ou
setores da administração.

Diagnóstico estabelecido
contendo os materiais a serem
descartados

Out/13 Dez/14

2

Segregar os materiais descartados
para reaproveitamento dos resíduos e
redução da quantidade para
disposição final.

Materiais devidamente
segregados para
reaproveitamento ou descarte.

Out/13 Dez/14

3 Capacitar a comunidade acadêmica
acerca do tema Coleta Seletiva

Difusão do conhecimento da
importância na adequação do
uso e descarte de materiais.

Out/13 Jul/14

ÁREAS ENVOLVIDAS:

DIPRE, NTINF, ASCOM, PROGP , PPLAN
RECURSOS

HUMANOS FINANCEIROS OBSERVAÇÕES
Comissão de no máximo 4
componentes em cada campus

Gastos com transporte, diárias,
cartilhas e panfletos.
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PLANO DE AÇÃO QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Objetivo Melhorar a qualidade de vida dos servidores e
terceirizados da UFSJ

Responsável:
Adriana Amorim da Silva

ORDEM AÇÕES META INÍCIO FIM

1
Implementar a CIPA – Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes.

Colocar em operação a CIPA
em cada campi da UFSJ

Out/13 Dez/14

2
Capacitar servidores em Primeiros
socorros e combate a incêndio

Capacitar servidores e
terceirizados sobre uso de
equipamentos contra incêndio e
primeiros socorros

Out/13 Dez/14

3 Implementar a Ginástica laboral Implantação da ginástica laboral
em todos os campi

Out/13 Dez/14

4 Implementar ações sobre Alimentação
Saudável

Realização de palestras nos
campi sobre o tema saúde e
alimentação

Out/13 Dez/14

5 Levantar diagnóstico sobre a ergonomia e
implementar ações que forem necessárias

Realização de palestras nos
campi sobre o tema ergonomia
e QVT

Out/13 Dez/14

ÁREAS ENVOLVIDAS:

PROGP
RECURSOS

HUMANOS FINANCEIROS OBSERVAÇÕES
Professores e Bolsistas da
comunidade acadêmica.

Eventuais pagamentos de
diárias e transporte.
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PLANO DE AÇÃO COMPRAS E CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS

Objetivo Inserir de forma legal as variáveis ambientais nos
processos de compras e contratações da UFSJ

Responsável
Vera Meneghini

ORDEM AÇÕES META INÍCIO FIM

1 Capacitar servidores em Compras
Sustentáveis

Capacitação de uma equipe
de Compras Sustentáveis

Out/13 Dez/14

2

Criação de equipe provisória de
análise de sustentabilidade

Estabelecimento de uma
equipe provisória de análise
de sustentabilidade para
identificação e classificação
de itens a serem adquiridos
ou contratados pela UFSJ

Out/13 Dez/14

3 Implementar o sistema de Estoque
Virtual

Disponibilização do sistema
virtual de todo estoque da
UFSJ

Out/13 Dez/14

4 Inserir variáveis ambientais nos
processos de compra e
contratação

Inserção de Variáveis
ambientais em todos os
editais publicados

Out/13 Dez/14

ÁREAS ENVOLVIDAS:

DIMAP, DPROB, PROGP e PPLAN
RECURSOS

HUMANOS FINANCEIROS OBSERVAÇÕES
Treinamento aos servidores
envolvidos no processo de compras e
contratações da UFSJ

Disponibilizar recursos
financeiros para pagamento de
inscrição, transporte e diárias.
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PLANO DE AÇÃO TRANSPORTES

Objetivo Aumentar a eficiência e o controle do sistema de
transporte de pessoas e materiais

Responsável
Lucas Resende Aarão

ORDEM AÇÕES META INÍCIO FIM

1

Contratar um servidor
terceirizado - Mecânico
Avaliador

Disponibilizar ao setor de transportes o
servidor para analise da situação de
veículos antes de seu envio para a
oficina de manutenção

Out/13 Dez/14

2

Informatizar o programa
de Gestão de Viagens,
Veículos e
movimentação de
cargas intercampi.

Criação de procedimentos quanto às
viagens de forma que os usuários
agendem com antecedência pré -
determinada conforme legislação vigente.

Out/13 Dez/14

3 Capacitar Motoristas Capacitação dos motoristas para
tratamento aos passageiros e controle
das condições dos veículos.

Out/13 Dez/14

4
Estudar a viabilidade de
terceirização da frota

Apuração da viabilidade de terceirização
da frota no que se refere a custo por
viagem, disponibilidade de veículos,
rapidez de reposição de veículo.

Out/13 Dez/17

ÁREAS ENVOLVIDAS:

DIPRE, SETRA, PROGP e PPLAN
RECURSOS

HUMANOS FINANCEIROS OBSERVAÇÕES
Treinamento aos servidores
envolvidos no setor de transporte
(interno).

Pagamento ao servidor
terceirizado e viabilidade de
terceirização da frota.



15

PLANO DE AÇÃO TELEFONIA

Objetivo: Racionalizar o uso de telefonia fixa e móvel na
UFSJ

Responsável:
Fábio Chaves

ORDEM AÇÕES META INÍCIO FIM

1
Uso racional de ramais
telefônicos simples

Restringir o acesso a telefonia
móvel apenas para chefia de
departamento e coordenação de
cursos chefia de setor e para
reitorias

Jul/14 Dez/15

2 Uso Racional de telefonia móvel Disponibilizar linhas móveis
apenas para motoristas, pró -
reitores, chefes de divisão.

Jul/14 Dez/15

3 Estudo implantação tecnologia
VoIP para comunicação interna

Dimensionar a racionalização do
uso de telefonia para comunicação
interna

Jul/14 Dez/15

4
Capacitação uso telefonia para
servidores e de equipamentos de
comunicação para servidores e
vigilantes

Capacitar os servidores e
vigilantes para o uso racional de
telefonia fixa

Jul/14 Dez/15

ÁREAS ENVOLVIDAS:

DIPRE, PROGP
RECURSOS

HUMANOS FINANCEIROS OBSERVAÇÕES
Haverá necessidade da
disponibilização de pessoal para a
execução de metas que utilizem mão
de obra da Instituição

Haverá necessidade da
disponibilização de recursos
orçamentários para a
implementação das metas
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PLANO DE AÇÃO VIGILÂNCIA

Objetivo: Racionalizar o emprego de mão de obra de vigilância
na UFSJ

Responsável:
Fábio Chaves

ORDEM AÇÕES META INÍCIO FIM

1 Análise da relação vigilante/área
Racionalizar o emprego de
vigilantes em todos os campi da
UFSJ

Out/13 Dez/14

2
Capacitação para situações de
emergência

Capacitação para situações de
emergência, primeiros socorros e
violação da segurança
patrimonial

Out/13 Dez/14

3
Capacitação em relações
humanas

Capacitação em relações
humanas e atendimento aos
membros da universidade e
população em geral

Out/13 Março/1
4

ÁREAS ENVOLVIDAS:

DIPRE, PROGP
RECURSOS

HUMANOS FINANCEIROS OBSERVAÇÕES
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IV Ações de Divulgação Conjuntas

Este projeto inicial contempla ações de divulgação conjuntas , tornando o plano
mensurável e capaz de ser internalizado pela comunidade acadêmica . O
objetivo visa a disseminação de uma nova cultura organizacional onde tais
ações se tornem sistêmicas tornando-se as práticas dessas ações rotineiras e
garantindo a obtenção de resultados eficientes e eficazes, tais como:
divulgação do Plano na página da UFSJ – www.ufsj.edu.br, trabalhos de
conscientização da comunidade acadêmica e treinamento do pessoal envolvido
de acordo com as especificidades de cada tema.

V Considerações Finais

Os participantes exploraram diferentes possibilidades de uso de materiais
ambientalmente mais adequados  e sustentáveis, alterações em licitações  que
viabilizem as próximas aquisições de materiais voltados para reciclagem e ou
reutilização, entre outros.

A comissão tinha, também, consciência de que a pretensão de abranger todas
as ferramentas existentes esbarraria em alguns pontos  operacionais que
adiariam a viabilidade de todas as ações num futuro próximo. Devido a essa
condição, fica registrado que outras ações poderão ser levantadas e colocadas
em prática, tão logo uma avaliação dessa primeira fase, seja concluída, do
ponto de vista de sua abrangência .

Optamos, portanto, por uma pesquisa realizada diretamente com os setores
ligados aos pontos estratégicos para a sustentabilidade, dentro da Instituição.
Realizamos um mapeamento e traçamos ferramentas, ou seja, ações de
Práticas, Ética e de Condutas, que merecem toda a atenção por serem de
inegável contribuição para sua performance soc ialmente responsável.

Não podemos pecar pelo excesso e pela euforia, desconsiderando as
importantes disfunções potenciais, ou mesmo a ausência de dados que

Os resultados encontrados pela co missão apontam
um caminho longo a ser percorrido. Várias ações
foram diagnosticadas para implementação deste
projeto. Ao verificar a situação real de tempo e
alteração da cultura organizacional, a de se levar em
conta as questões financeiras, arquitetônica s,
tecnológicas e organizacionais.
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dificultam a avaliação sobre a eficácia real de tais iniciativas. É preciso ter em
mente que apesar do avanço metodológico e técnico e do número expressivo
de ferramentas, estamos apenas começando uma longa etapa de remodelação
de um sistema que até hoje priorizou apenas os aspectos econômicos.

Reforçando a necessidade da sustentabilidade ligada à gestão  tanto do
conhecimento quanto de projetos, Duarte et. al. (2008) aponta que a
sustentabilidade deve ser parte integrante do processo de criação de projetos .
Portanto, a criatividade é o grande motor de inovação e deve se assegurar que
a mesma se torne parte integrante do processo de gestão estratégica das
Instituições.

Deste modo, os resultados apontam para que novas pesquisas sejam
empreendidas, buscando a integração das três áreas de conhecimento que
deverão ser duramente perseguidas: gerenciamento de projetos,
sustentabilidade e gestão do conhecimento .

VI Referências
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Resíduos Recicláveis Descartados pelos Órgãos e Entidades da
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Resíduos Sólidos.

 BRASIL. Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Instrução Normativa
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Gestão de Logística Sustentável e dá outras providências .



Relatório de Autoavaliação Institucional 2015 – UFSJ 

Comissão Própria de Avaliação – CPA UFSJ 2014/2016 

VI – ANEXOS (Bloco 4) 

 

6.4.1 – Resoluções dos Conselhos Superiores UFSJ no ano de 2015 relativas 

às Políticas Acadêmicas – Ensino, Pesquisa e Extensão: 

 

6.4.1.1 – Resolução CONEP Nº 06, de 18 de março de 2015______________________02 

 

6.4.1.2 –– Resolução CONEP Nº 08, de 18 de março de 2015_____________________04 

 

6.4.1.3 – Resolução CONEP Nº 09, de 18 de março de 2015______________________08 

 

6.4.1.4 – Resolução CONEP Nº 010, 29 de abril de 2015_________________________17 

 

6.4.1.5 – Resolução CONEP Nº 013, de 29 de abril de 2015_______________________25 

 

6.4.1.6 – Resolução CONEP Nº 015, de 18 de junho de 2015______________________30 

 

6.4.1.7 – Resolução CONEP Nº 019, de 20 de agosto de 2015_____________________33 

 

6.4.1.8 – Resolução CONEP Nº 023, de 28 de outubro de 2015____________________38 

 

6.4.1.9 – Resolução CONEP Nº 025, de 11 de novembro de 2015__________________52 

 

6.4.1.10 – Resolução CONSU Nº 025, de 28 de setembro de 2015_________________57 

 

6.4.1.11 – Resolução CONSU Nº 026, de 5 de outubro de 2015____________________64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Autoavaliação Institucional 2015 – UFSJ 

Comissão Própria de Avaliação – CPA UFSJ 2014/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.1.1 – Resolução CONEP Nº 06, de 18 de março de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1 

CONEP – UFSJ 
Pareceres Nos 001 e 002/2015 

Aprovados em 18/03/2015 

 
 

RESOLUÇÃO No 006, de 18 de março de 2015. 
 

 
Modifica a Resolução/CONEP nº 024, de 
09/07/2014, que regulamenta a oferta de 
unidades curriculares e a inscrição dos 
discentes dos Cursos de Graduação da UFSJ. 

 
 

 A PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E 
EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ, no uso 
de suas atribuições e na forma do que dispõem o art. 24, incisos II, III, VII e XII; o art. 
15, inciso V; e o art. 55 do Estatuto aprovado pela Portaria/MEC no 2.684, de 25 de 
setembro de 2003 – DOU de 26 de setembro de 2003, e considerando os Pareceres no 
001 e no 002, de 18/03/2015, deste mesmo Conselho; 
 
 
 RESOLVE: 
 
 
 Art. 1º Dar nova redação ao § 3º do art. 4º da Resolução/CONEP nº 024, 
de 9 de julho de 2014, que regulamenta a oferta de unidades curriculares e a inscrição 
dos discentes dos Cursos de Graduação da UFSJ: 
 
 “Art. 4º [...] 
 
 § 3º No caso de não inscrição na Primeira ou na Segunda Etapa, o 
discente pode requerer, mediante justificativa, sua inscrição junto ao Colegiado de 
Curso, em até dias 5 (cinco) dias úteis após o resultado da Segunda Etapa, que poderá 
ser autorizada, desde que seja reconhecida a excepcionalidade do caso, sendo vedada 
a abertura de novas vagas para tal.” 
 
 Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 
 

São João del-Rei, 18 de março de 2015. 
 
 
 
 
 

Profª VALÉRIA HELOISA KEMP 
Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

 
 
Publicada nos quadros da UFSJ em 19/03/2015. 
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CONEP – UFSJ 
Parecer No 008/2015 

Aprovado em 18/03/2015 

 
 

RESOLUÇÃO No 008, de 18 de março de 2015. 
 

 
Define e estabelece normas para o 
oferecimento de estágios de pós-doutorado 
na UFSJ. 

 
 

 A PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ, no uso de suas atribuições e na 
forma do que dispõem o art. 24, incisos II, III, VII e XII; e o art. 55 do Estatuto aprovado pela 
Portaria/MEC no 2.684, de 25 de setembro de 2003 – DOU de 26 de setembro de 2003, e 
considerando o Parecer no 008, de 18/03/2015, deste mesmo Conselho; 
 
 
 RESOLVE: 
 
 
 Art. 1º O Estágio de Pós-Doutorado na Universidade Federal de São João del-
Rei é parte integrante de um programa de pesquisa no âmbito dos programas de pós-
graduação oferecidos pela UFSJ ou de suas unidades acadêmico-administrativas, realizado 
por portadores de título de doutor, sob a supervisão de um docente da UFSJ, também portador 
do título de doutor. 
 
 Art. 2º Os prazos para realização de estágio de pós-doutorado variam de 3 (três) 
meses a 2 (dois) anos, podendo ser renovados por mais um período máximo de 3 (três) anos.  
 
 Art. 3º Os docentes dos programas de pós-graduação stricto sensu ou unidades 
acadêmicas podem oferecer supervisão de estágios de pós-doutorado mediante chamadas 
públicas e/ou aceitar propostas de interessados, com título de doutor, em desenvolver projetos 
de pesquisa na sua área de atuação.  
 
 § 1º Em ambos os casos, cada proposta de estágio de pós-doutorado, instruída 
com projeto de pesquisa elaborado nos termos dos artigos 4º (quarto) e 5º (quinto), é discutida 
e aprovada pelo colegiado máximo da unidade acadêmica à qual for submetida. 
 
 § 2º No caso de supervisão de estágio de pós-doutorado que não esteja 
vinculada a programa de pós-graduação stricto sensu oferecido pela UFSJ, é exigida a 
aprovação prévia do projeto de pesquisa por órgão de fomento externo, com concessão de 
bolsa de pós-doutorado para o candidato ao estágio. 
 
 § 3º O parecer aprovado pelo colegiado deve ser encaminhado à Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação, acompanhado da indicação de infraestrutura disponível na 
Instituição para desenvolvimento da atividade, para conhecimento e competentes registros, 
visando à futura certificação. 
 
 Art. 4º O projeto de pesquisa deve ser avaliado pelo Comitê de Ética pertinente 
quando a pesquisa correspondente envolver humanos e/ou animais. 
 
 Art. 5º Aprovado o estágio de pós-doutorado pelo colegiado, o interessado é 
notificado formalmente para registrar-se na secretaria da unidade acadêmica correspondente, 
na qual deve apresentar os documentos relacionados no Anexo I. 
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CONEP – UFSJ 
Parecer No 008/2015 

Aprovado em 18/03/2015 

 Art. 6º Ao término do estágio de pós-doutorado, o pós-doutorando deve 
apresentar ao chefe da unidade acadêmica, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, relatório 
circunstanciado das atividades desenvolvidas durante o estágio, acompanhado da produção 
científica e/ou técnica, aprovados pelo supervisor, uma via impressa e outra em arquivo PDF. 
 
 Art. 7º Os relatórios finais de estágio de pós-doutorado devem ser encaminhados 
pela chefia da unidade acadêmica ao respectivo colegiado, que, se aprovado, deve encaminhar 
o parecer à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, a quem cabe a emissão do certificado 
ou declaração de conclusão do estágio de pós-doutorado. 
 
 Art. 8º No caso de estágio de pós-doutorado com duração igual ou superior a 1 
(um) ano, havendo necessidade de prorrogação do prazo de conclusão, o supervisor deve 
encaminhar as devidas justificativas ao colegiado da respectiva unidade acadêmica, 60 
(sessenta) dias antes do encerramento do prazo do estágio, que emite parecer conclusivo 
sobre a matéria. 
 
 Art. 9º As unidades acadêmicas podem adotar instruções normativas 
complementares para atender às suas peculiaridades, desde que não conflitem com as normas 
estabelecidas nesta Resolução. 
 
 Art. 10. Fica a critério de cada unidade acadêmica propor ao estagiário de pós-
doutorado encargos didáticos durante o período de estágio, limitados a uma carga horária 
máxima de 72 (setenta e duas) horas/aula por semestre letivo, exercido segundo as normas do 
serviço voluntário da UFSJ. 
 
 Art. 11. As unidades acadêmicas que já oferecem estágios de pós-doutorado 
têm o prazo de 60 (sessenta) dias para se adequarem às normas estabelecidas por esta 
Resolução. 
 
 Art. 12. Os casos omissos são decididos pelos respectivos colegiados das 
unidades acadêmicas. 
 
 Art. 13. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 
 

São João del-Rei, 18 de março de 2015. 
 
 
 
 
 

Profª VALÉRIA HELOISA KEMP 
Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

 
 
Publicada nos quadros da UFSJ em 19/03/2015. 
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ANEXO I  

 

Relação de documentos exigidos para registro de Estágio de Pós-doutoramento na 
UFSJ: 
 

a) Ficha de matrícula, com foto 3x4, devidamente preenchida; 

b) Declaração formal de aceite do supervisor do estágio; 

c) Diploma ou Certificado  do título de doutor  (original e cópia); 

d) Certidão de nascimento ou casamento (original e cópia); 

e) Carta de Aprovação ou Protocolo de entrada do Projeto no Comitê de Ética quando se 

tratar de projeto de pesquisa que envolva humanos e/ou animais; 

 

Para pós-doutorandos de nacionalidade brasileira: 

 

f) Indicação do link de acesso ao Currículo Lattes atualizado na Plataforma Lattes (não é 

necessária cópia impressa); 

g) Cédula de identidade (original e cópia); 

h) CPF (original e cópia); 

i) Certificado de Prestação do Serviço Militar, de Dispensa de Incorporação ou Carta 

Patente (original e cópia), para os estagiários do sexo masculino; 

j) Título de eleitor; 

k) Certidão ou comprovante de quitação eleitoral; 

 

Para pós-doutorandos de outra nacionalidade: 

 

l) Currículum Vitae, apresentado em língua portuguesa, espanhola ou inglesa; 

m) Visto temporário ou permanente, emitido pela Polícia Federal; 

n) Passaporte. 
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RESOLUÇÃO No 009, de 18 de março de 2015. 
 

 
Regulamenta o Programa de Iniciação 
Científica da UFSJ. 

 
 

 A PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ, no uso de suas atribuições e na 
forma do que dispõem o art. 24, incisos II, III, VII e XII; e o art. 55 do Estatuto aprovado pela 
Portaria/MEC no 2.684, de 25 de setembro de 2003 – DOU de 26 de setembro de 2003, e 
considerando o Parecer no 016, de 18/03/2015, deste mesmo Conselho; 
 
 
 RESOLVE: 
 
 
 Art. 1º Regulamentar o Programa de Iniciação Científica da UFSJ, por meio do 
qual a Universidade irá oficializar a realização de projetos de Iniciação Científica aprovados 
pela Câmara de Iniciação Científica da UFSJ com vistas à garantia do desenvolvimento de 
ações que auxiliarão as atividades de pesquisa, de acordo com os termos que seguem. 
 
 Parágrafo único. O estudante poderá desenvolver pesquisa no âmbito da 
iniciação científica com bolsa, oferecida pelas agências de fomento à pesquisa ou pela UFSJ 
ou sem que lhe seja atribuída bolsa. 
 

PARTE I  
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
 Art. 2º O Programa de Iniciação Científica tem como objetivo possibilitar ao aluno 
o contato com grupos/linhas de pesquisa, além de contribuir com a aprendizagem de técnicas e 
métodos científicos, sendo oferecido nas seguintes modalidades: 
 
 I – PIBIC-Jr – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Júnior, 
que abrange projetos com alunos de Ensino Médio ou profissional da Rede Municipal, Estadual 
ou Federal de Minas Gerais; 
 II – PIBIC – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, voltado aos 
alunos regularmente matriculados nos cursos presenciais de graduação da UFSJ; 
 III – PIIC – Programa Institucional de Iniciação Científica, que abrange projetos 
de iniciação científica com orientandos voluntários, alunos regularmente matriculados nos 
cursos presenciais de graduação da UFSJ; 
 IV – PIBIC-Af – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica nas 
Ações Afirmativas, que atende a alunos regularmente matriculados nos cursos presenciais de 
graduação da UFSJ, cujo ingresso tenha ocorrido por ação afirmativa; 
 V – PIBITI – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação, que abrange projetos de iniciação científica, cuja pesquisa poderá 
resultar em desenvolvimento e inovação tecnológicos, e voltado aos alunos regularmente 
matriculados nos cursos presenciais de graduação da UFSJ; 
 VI – PPC – Programa Institucional Primeiros Passos na Ciência, que abrange 
projetos de iniciação científica envolvendo um aluno regularmente matriculado em curso 
presencial de graduação da UFSJ e até 2 (dois) do Ensino Médio ou profissional da Rede 
Municipal, Estadual ou Federal de Minas Gerais. 
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 § 1° Cabe à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação a coordenação do 
Programa de Iniciação Científica. 
 
 § 2° A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação poderá instituir outras 
modalidades de iniciação científica. 
 
 § 3° O Programa de Iniciação Científica deverá atender aos critérios 
estabelecidos pelas agências de fomento à pesquisa, bem como aos critérios institucionais 
determinados pela PROPE, previstos nas normas internas e editais.  
 
 Art. 3º Objetivos do Programa: 
 
 I – Gerais: 
 

a) contribuir para a formação de recursos humanos nas atividades de pesquisa, 
desenvolvimento tecnológico e inovação, e outras atividades profissionais; 

b) contribuir para a redução do tempo médio de permanência dos alunos na 
pós-graduação; 

c) ampliar a oportunidade de formação científica para alunos, cujo ingresso na 
UFSJ tenha ocorrido por ação afirmativa; 

d) despertar a vocação científica e incentivar talentos potenciais entre 
estudantes do Ensino Médio e profissional; 

 
 II – Específicos: 
 

a) estabelecer a política institucional de Iniciação Científica; 
b) estimular a interação entre Ensino Médio e profissional, graduação e pós-

graduação; 
c) estimular pesquisadores a engajarem estudantes no processo de 

investigação científica. 
 

PARTE II 
DA CÂMARA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 
 Art. 4º A Câmara de Iniciação Científica é o órgão da Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Pós-Graduação que orienta as atividades de seleção, acompanhamento e avaliação do 
Programa de Iniciação Científica.  
 
 Art. 5º A Câmara de Iniciação Científica é composta por coordenadores das 
grandes áreas do conhecimento com mandato de 1 (um) ano, permitida uma recondução, pelo 
Pró-Reitor Adjunto de Pesquisa e Pós-Graduação e presidida pelo Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-
Graduação. 
 
 § 1° As grandes áreas de conhecimento da Câmara de Iniciação Científica serão 
definidas pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, com base na classificação do 
CNPq. 
 
 § 2º Cada grande área de conhecimento será coordenada por até 3 (três) 
docentes do quadro efetivo da UFSJ em atividade, com titulação de doutor, nomeados pelo Pró-
Reitor, considerando a representatividade das áreas de conhecimento e dos campi. 
 
 § 3° Os membros da Câmara de Iniciação Científica não perceberão 
remuneração para esse fim. 
 
 Art. 6º Compete à Câmara de Iniciação Científica: 
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 I – acompanhar as ações do Programa de Iniciação Científica da UFSJ; 
 II – recomendar o encaminhamento de propostas de projetos de iniciação 
científica a avaliadores ad hoc; 
 III – indicar os avaliadores ad hoc por grande área de conhecimento; 
 IV – avaliar a execução, quanto aos aspectos técnico-científicos, dos projetos de 
iniciação científica institucionais, observadas as normas e procedimentos adotados pela UFSJ; 
 V – avaliar o currículo do professor candidato a orientador de iniciação científica, 
verificando sua experiência e competência científica em pesquisa e orientação na área do 
projeto proposto; 
 VI – estabelecer critérios para a seleção e avaliação de orientadores e projetos, 
observadas as diretrizes dos Programas; 
 VII – coordenar os processos de seleção dos projetos de iniciação científica 
analisando, indeferindo e/ou julgando recursos na grande área de conhecimento que 
representa; 
 VIII – colaborar na organização do seminário anual de Iniciação Científica da 
UFSJ; 
 IX – estabelecer instruções para a confecção dos relatórios dos Programas; 
 X – avaliar os relatórios dos projetos de iniciação científica quando solicitado 
pela PROPE; 
 XI – sugerir e propor medidas que auxiliem a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação no desenvolvimento do Programa de Iniciação Científica; 
 XII – exercer outras tarefas correlatas que sejam solicitadas pela Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação. 
 
 Art. 7º A substituição do membro da Câmara poderá ocorrer por sua solicitação 
escrita de desligamento ou por conveniência da PROPE. 
 

PARTE III 
DO AVALIADOR AD HOC 

 
 Art. 8º Para fins desta Resolução, o avaliador ad hoc é o docente da UFSJ que 
avalia o projeto de iniciação científica nos processos seletivos do Programa de Iniciação 
Científica. 
 
 Art. 9° Requisitos do avaliador ad hoc:  
 
 I – ser pesquisador com titulação de doutor; 
 II – ser docente do quadro efetivo em atividade ou possuir bolsa de fixação na 
UFSJ durante o período de avaliação (seleção) dos projetos; 
 III – estar adimplente com a PROPE; 
 IV – não estar afastado durante o período de avaliação (seleção) dos projetos de 
iniciação científica. 
 
 Art. 10. Atribuições do avaliador ad hoc: 
 
 I – avaliar os projetos indicados pela PROPE, dentro do prazo estabelecido, de 
acordo com os critérios definidos no(s) edital(is) e nas normas do Programa de Iniciação 
Científica da UFSJ; 
 II – agir com imparcialidade e ética na avaliação dos projetos de iniciação 
científica; 
 III – garantir a confidencialidade do conteúdo dos projetos avaliados. 
 
 Art. 11. Direitos do avaliador ad hoc: 
 
 I – receber pontuação curricular referente à sua atuação como parecerista; 
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 II – manifestar-se não apto a avaliar algum projeto, imediatamente após o 
recebimento deste, caso haja motivo de suspeição (relação familiar, inimizade, ter contribuído 
com o projeto). 
 
 Parágrafo único. O avaliador ad hoc que não atuar de acordo com o art. 10 
poderá receber pontuação negativa na avaliação de seu currículo, no item referente à “atuação 
como parecerista”, quando candidato em processo seletivo de iniciação científica. 
 

PARTE IV 
DOS PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 
 Art. 12. Estabelecer que os projetos de iniciação científica deverão estar de 
acordo com os editais das diferentes modalidades sob as condições que forem determinadas 
pelas suas respectivas legislações.  
 
 Art. 13. O prazo de duração do projeto de iniciação científica é de 12 (doze) 
meses, não sendo permitida a prorrogação. 
 
 Art. 14. Alterações no projeto podem ser solicitadas até 3 (três) meses após o 
início deste e deverão ser analisadas pela Câmara de Iniciação Científica, devendo o parecer ser 
emitido em até 15 (quinze) dias após o pedido. 
 
 Art. 15. As normas de submissão de projetos de iniciação científica são definidas 
por editais da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. 
 

PARTE V 
DO ORIENTADOR E DO ORIENTANDO 

 
 Art. 16. Para fins desta Resolução, o orientador é o docente que submete o 
projeto de iniciação científica aos processos seletivos do Programa de Iniciação Científica e é 
responsável pela orientação do aluno e pela execução do projeto. 
 
 Art. 17. Requisitos do orientador: 
 
 I – ser pesquisador com titulação de doutor, para as modalidades PIBIC, PIBIC-
Af e PIBITI; 
 II – ser pesquisador com titulação mínima de mestre, para a modalidade PIIC e 
PPC; 
 III – ser pesquisador com titulação mínima de especialista, para a modalidade 
PIBIC-Jr; 
 IV – ser docente do quadro efetivo em atividade ou possuir bolsa de fixação na 
UFSJ durante a vigência do projeto de iniciação científica; 
 V – estar adimplente com a PROPE; 
 VI – não estar afastado integralmente para qualificação durante a vigência do 
projeto de iniciação científica. 
 
 Art. 18. Atribuições do orientador: 
 
 I – indicar, dentro do prazo estabelecido pela PROPE, o(s) aluno(s) que 
desenvolverá(ão) o(s) plano(s) de trabalho de cada projeto aprovado nos Editais; 
 II – orientar e acompanhar o aluno nas distintas fases do trabalho científico, 
incluindo a elaboração do relatório e do material para apresentação dos resultados nos 
veículos de divulgação institucionais, em congressos e em seminários, entre outros, bem como 
a inscrição do aluno no Seminário de Iniciação Científica da UFSJ; 
 III – garantir a entrega de relatório de pesquisa elaborado pelo orientando, 
contendo resultados finais com redação científica que permita verificar o seu desempenho no 
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domínio dos instrumentais teóricos e metodológicos exigidos pelo projeto de iniciação 
científica; 
 IV – responsabilizar-se pela inscrição e exposição de seu aluno por ocasião do 
Seminário de Iniciação Científica da UFSJ; 
 V – incluir o nome do aluno nas publicações e nos trabalhos apresentados em 
eventos científicos, cujos resultados tiveram a participação efetiva do orientando; 
 VI – atuar como parecerista de propostas de iniciação científica; 
 VII – não permitir a divisão da mensalidade de uma bolsa entre dois ou mais 
alunos; 
 VIII – encaminhar à PROPE, para avaliação, casos que envolvam substituição 
de orientando; 
 IX – comunicar à PROPE, imediatamente, a ocorrência de quaisquer 
dificuldades referentes ao cumprimento dos compromissos assumidos; 
 X – enviar à PROPE, até o 10º (décimo) dia de cada mês, qualquer alteração 
(substituição do aluno ou cancelamento do projeto), pois, não havendo nenhum comunicado, a 
Pró-Reitoria entenderá que o plano de trabalho está sendo desenvolvido conforme proposto; 
 XI – encaminhar à PROPE os pedidos para alteração do projeto de pesquisa. 
 
 Art. 19. Direitos do orientador:  
 
 I – escolher o aluno que irá desenvolver o projeto, desde que observados os 
critérios previstos nos Editais; 
 II – solicitar a substituição do aluno, conforme inciso X do art. 18; 
 III – ter seu nome incluído nas publicações e nos trabalhos apresentados em 
eventos científicos referentes ao projeto de iniciação científica; 
 IV – receber certificado de orientador de iniciação científica, emitido pela 
PROPE, conforme as normas do Programa.   
 
 Art. 20. Para fins desta Resolução, o orientando é o discente indicado pelo 
orientador para execução do plano de trabalho do projeto de iniciação científica. 
 
 Art. 21. Requisitos do orientando: 
 
 I – estar regularmente matriculado em curso de graduação presencial da UFSJ 
ou em escola pública de Ensino Médio ou profissional; 
 II – não estar trancado em mobilidade acadêmica durante a vigência do projeto 
de iniciação científica; 
 III – estar adimplente com a PROPE; 
 IV – estar cadastrado na Plataforma Lattes do CNPq; 
 V – não ter vínculo empregatício, exceto na modalidade PIIC; 
 VI –  estar recebendo apenas bolsa de iniciação científica, sendo vedado o 
acúmulo desta com bolsas de outros Programas de quaisquer agências nacionais ou 
internacionais de fomento ao ensino e à pesquisa e congêneres, exceto na modalidade PIIC. 
 
 § 1º Não é considerada acúmulo a manutenção simultânea de bolsa de IC com 
bolsas concedidas por Instituições Federais de Ensino ou pelo Ministério da Educação, quando 
estas possuírem objetivos assistenciais, de manutenção ou de permanência, finalidades 
distintas de iniciação científica. 
 
 § 2º  O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza. 
 
 Art. 22. Atribuições do orientando: 
 
 I – dedicar 20 (vinte) horas semanais às atividades previstas no plano de 
trabalho aprovado, durante a vigência do projeto, exceto na modalidade PIBIC-Jr, cuja 
disponibilidade deve ser de 4 (quatro) horas semanais; 
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 II – elaborar relatório de pesquisa contendo resultados finais com redação 
científica que permita verificar o seu desempenho no domínio do instrumental teórico e 
metodológico exigido pelo projeto, de acordo com as normas estabelecidas pela PROPE; 
 III – apresentar, no seminário anual, promovido pela Instituição, os resultados da 
pesquisa, conforme critérios definidos; 
 IV – acompanhar a sessão dos trabalhos do Seminário de Iniciação Científica da 
UFSJ, na qual o seu trabalho estiver inserido; 
 V – comunicar ao orientador, imediatamente, a ocorrência de quaisquer 
dificuldades referentes ao cumprimento dos compromissos assumidos; 
 VI – incluir, nas publicações e trabalhos apresentados, o nome do orientador e 
da UFSJ como instituição de filiação; 
 VII – incluir, nas publicações e trabalhos, o nome da agência de fomento, 
quando for o caso; 
 VIII – devolver às instituições financiadoras, em valores atualizados, a(s) 
mensalidade(s) recebida(s) indevidamente, caso os requisitos e compromissos estabelecidos 
não sejam cumpridos. 
 
 Art. 23. Direitos do orientando: 
 
 I – ter seu nome incluído nas publicações e nos trabalhos apresentados em 
eventos científicos referentes ao projeto de iniciação científica; 
 II – receber certificado de orientando de iniciação científica, emitido pela 
PROPE, conforme as normas do Programa. 
 

PARTE VI 
DO CANCELAMENTO E DA SUBSTITUIÇÃO 

 
 Art. 24. São motivos de cancelamento de bolsa ou substituição de orientando de 
iniciação científica: 
 
 I – desvinculação do orientando da UFSJ; 
 II – trancamento de matrícula do orientando; 
 III – mobilidade acadêmica do orientando; 
 IV – desistência do orientando; 
 V – decisão do orientador;  
 VI – não cumprimento das exigências do Programa.  
 
 § 1° O pedido de cancelamento de bolsa ou de substituição do orientando 
deverá ser encaminhado pelo orientador à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. 
 
 § 2° Quando ocorrer substituição de orientando, deverá ser enviado à PROPE 
relatório parcial das atividades desenvolvidas no Programa. 
 
 Art. 25. São motivos de cancelamento de projeto: 
 
 I – desvinculação do orientador da UFSJ; 
 II – impossibilidade de execução do projeto de iniciação científica; 
 III – decisão do orientador; 
 IV – afastamento do orientador para qualificação; 
 V – não cumprimento das exigências do Programa. 
 
 Parágrafo único. O cancelamento do projeto de iniciação científica se dá por 
solicitação do orientador ou pela PROPE devido ao descumprimento das normas do Programa. 
 
 Art. 26. É vedada a substituição de orientador. 
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PARTE VII 
DA SELEÇÃO 

 
 Art. 27. A seleção será realizada pela Câmara de Iniciação Científica, sob a 
coordenação e conforme critérios divulgados pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, 
por meio dos seguintes procedimentos: 
 
 I – apreciação do currículo Lattes do pesquisador; 
 II – análise do projeto de iniciação científica. 
 
 Parágrafo único: A avaliação dos currículos e dos projetos será feita na grande 
área de conhecimento designada pelo proponente. 
 
 Art. 28. À exceção da modalidade PIBIC-Jr, a seleção deverá contar com a 
participação de um Comitê Externo, composto por pesquisadores externos à UFSJ. 
 
 Art. 29. As bolsas disponíveis em cada edital serão distribuídas entre as grandes 
áreas proporcionalmente à chamada qualificada. 
 

PARTE VIII 
DA CERTIFICAÇÃO 

 
 Art. 30. Cabe à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação emitir: 
 
 I – declaração para orientadores e orientandos de projetos institucionais de 
iniciação científica em andamento; 
 II – certificado de Iniciação Científica para orientadores e orientandos de projetos 
institucionais de iniciação científica concluídos. 
 

PARTE IX 
DAS SANÇÕES 

 
 Art. 31. Acarretará inadimplência do orientador e/ou orientando: 
 
 I – a ausência de comunicação imediata à PROPE da interrupção do 
desenvolvimento de iniciação científica por qualquer motivo; 
 II – o não envio do relatório final dentro do prazo estabelecido pela PROPE; 
 III – a não inscrição no Seminário de Iniciação Científica da UFSJ. 
 
 Art. 32. Em caso de inadimplência, o orientador ficará impedido de desenvolver 
projetos de iniciação científica por dois editais subsequentes da PROPE e o orientando não 
poderá ser indicado a nenhum projeto institucional de iniciação científica por um ano.  
 
 Parágrafo único. Pedidos de reconsideração serão julgados em primeira 
instância pela Câmara de Iniciação Científica. 
 
 Art. 33. O descumprimento de outros compromissos constantes desta 
Resolução, dos editais da PROPE e das normas das agências de fomento à pesquisa poderá 
implicar no cancelamento do projeto de iniciação científica.  
 
 Art. 34. O aluno que receber indevidamente bolsa de iniciação científica deverá 
fazer a devolução dos valores conforme especificado nas normas das instituições 
financiadoras.  
 

PARTE X 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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 Art. 35. Os casos não previstos nesta Resolução serão resolvidos pela Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. 
 
 Art. 36. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 Art. 37. Revogam-se as Resoluções/CONAC nº 007 e nº 008, de 23 de agosto 
de 2000. 

 
 
 
 

São João del-Rei, 18 de março de 2015. 
 
 
 
 
 

Profª VALÉRIA HELOISA KEMP 
Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

 
 
Publicada nos quadros da UFSJ em 19/03/2015. 
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RESOLUÇÃO No 010, de 29 de abril de 2015. 
 

 
Regulamenta as condições de afastamento de 
docentes integrantes da carreira de Magistério 
Superior da UFSJ e dá outras providências.  

 
 

 A PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ, no uso de suas atribuições, na 
forma do que dispõe o art. 24, incisos II, III, VII e XII; e o art. 55 do Estatuto aprovado pela 
Portaria/MEC no 2.684, de 25 de setembro de 2003 – DOU de 26 de setembro de 2003, e 
considerando: 
 
 - que, a partir da entrada em vigor da Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, 
a colaboração não remunerada realizada por docentes em regime de dedicação exclusiva não 
se enquadra mais no âmbito da “colaboração esporádica”; 
 - o disposto no art. 21, da Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, segundo o 
qual a percepção financeira no regime de dedicação exclusiva deve ser regulamentada no 
âmbito de cada instituição federal de ensino; 
 - o disposto no art. 30, da Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, que trata 
dos casos em que é admitido o afastamento docente; 
 - o disposto no inciso X do art. 15, do Estatuto da UFSJ, que atribui ao Conselho 
de Ensino, Pesquisa e Extensão a competência para regulamentar os afastamentos dos 
docentes; 
 - a Nota Técnica nº 40/2011/DENOP/SRH/MP; e 
 - o Parecer no 020, de 29 de abril de 2015 deste mesmo Conselho, 
 
 
 RESOLVE: 
 
 
 Art. 1o Além dos casos previstos na legislação vigente, o integrante da Carreira de 
Magistério Superior da UFSJ pode afastar-se, eventualmente, da Instituição, assegurados todos 
os direitos e vantagens a que faz jus, em razão da atividade docente, para: 
 
 I – participação em atividades de ensino, extensão, pesquisa, desenvolvimento 
tecnológico e inovação; 
 II – participação em atividades de consultoria, assessoria ou prestação de 
serviços; 
 III – participação na condição de docente permanente ou colaborador em 
programa de pós-graduação stricto sensu mantido por instituição pública de ensino e/ou 
pesquisa no Brasil, recomendado pela CAPES; 
 IV – participação como discente em cursos de pós-graduação nos níveis de 
especialização, mestrado ou doutorado; 
 V – desenvolvimento de projeto de pós-doutorado; 
 VI – elaboração de pareceres e laudos periciais e atuação em comissões de 
inquérito; 
 VII – participação em comissões de concursos e de avaliação de trabalhos 
científicos, culturais ou artísticos; 
 VIII – participação em comissões técnicas de avaliação para fins de 
reconhecimento de cursos ou de instituições de ensino e de pesquisa; 
 IX – desenvolvimento de projetos de produção ou difusão intelectual, cultural ou 
artística; 



 

 2 

CONEP – UFSJ 
Parecer No 020/2015 

Aprovado em 29/04/2015 

 X – participação em órgãos de deliberação coletiva ou outros relacionados com a 
atividade profissional; 
 XI – participação em congressos ou reuniões de natureza científica, cultural ou 
técnica; 
 XII – realização de estudos, estágios e cooperação técnica em outras instituições; 
 XIII – realização de visitas para fins de celebração de convênios, acordos e 
demais formas de intercâmbio, interinstitucionais ou não, no País ou no exterior; 
 XIV – outros casos a serem definidos pelo CONEP. 
 
 Parágrafo único. Os processos de afastamento para o exterior e de cessão de 
servidores da UFSJ para outros órgãos da administração pública possuem regulamentação 
própria. 
 

CAPÍTULO I 
DOS PEDIDOS E DOS ACOMPANHAMENTOS 

 
 Art. 2º O pedido de afastamento, instruído com a respectiva exposição de motivos 
e documentos a ele pertinentes, é apresentado formalmente pelo docente interessado à chefia 
imediata. 
 
 Parágrafo único. Da decisão tomada pelo colegiado superior da unidade 
acadêmica, se contrária aos interesses do docente, cabe recurso ao Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão (CONEP) no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a partir da ciência da 
decisão por parte do interessado. 
 
 Art. 3º O afastamento é concedido após ciência às coordenadorias dos cursos em 
que o docente está lecionando, acompanhada do respectivo plano de compensação de aulas, 
quando for o caso, e: 
 
 I – pelo chefe ou diretor da unidade acadêmica quando o intervalo entre o início e 
o término da atividade for de até 5 (cinco) dias; 
 II – pelo colegiado superior da unidade acadêmica quando se tratar de 
qualificação profissional ou quando o intervalo entre o início e o término da atividade for de 6 
(seis) a 180 (cento e oitenta) dias; 
 III – pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEP), após a 
manifestação do colegiado superior da unidade acadêmica, quando o intervalo entre o início e o 
término da atividade for superior ao período de 180 (cento e oitenta) dias. 
 
 Parágrafo único. Os intervalos de início e término estabelecidos neste artigo 
contemplam o período total de uma mesma atividade, ainda que esta seja desenvolvida em 
etapas ou periodicamente. 
 
 Art. 4º Ao final do período da atividade, o docente deve apresentar, à unidade 
acadêmica na qual está lotado, relatório final e comprovantes de sua execução. 
 
 § 1º Nos casos de qualificação profissional ou afastamento de acordo com o 
inciso III do art. 3º, o docente deve enviar relatórios semestrais à sua unidade acadêmica. 
 
 § 2º Caso o docente não entregue o relatório semestral até 60 (sessenta) dias 
após o término do semestre, a chefia da unidade acadêmica de sua lotação deve comunicar à 
Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (PROGP) para revogação do 
afastamento. 
 
 Art. 5º Compete à chefia imediata acompanhar os trabalhos dos docentes em 
afastamento, devendo, nos casos dos incisos II e III do art. 3º, encaminhar os relatórios parciais 
e finais para avaliação pelo colegiado superior da unidade acadêmica.  
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 Parágrafo único. Nos casos dos incisos II e III do art. 3º, a chefia imediata deve 
informar à PROGP o resultado da avaliação dos relatórios parciais e finais. 
 
 Art. 6º A concessão de afastamento com ônus total ou limitado depende da 
natureza da atividade a ser exercida pelo docente e da disponibilidade orçamentária e financeira 
da Instituição. 
 
 Art. 7º Na hipótese de afastamento em tempo integral, incluindo os casos de 
afastamento para cessão a outros órgãos, para exercício de mandato eletivo e de docentes em 
licença para tratar de assuntos particulares, a unidade acadêmica pode solicitar professor 
substituto. 
 
 § 1º O número de professores substitutos para as finalidades previstas no caput 
deste artigo não pode ser superior a 15% (quinze por cento) do quadro de docentes efetivos 
lotados na mesma unidade, exceto no caso de unidades acadêmicas com menos de 7 (sete) 
docentes. 
 
 § 2º Os docentes que estejam em cargo eletivo ou em cargo de confiança devem 
se exonerar para que seja efetivado o afastamento. 
 

CAPÍTULO II 
DA PARTICIPAÇÃO E COLABORAÇÃO ESPORÁDICAS 

 
 Art. 8º Considera-se esporádica a participação, com retribuição pecuniária em 
favor de docente sob o regime de dedicação exclusiva, em palestras, conferências, atividades 
artísticas e culturais relacionadas à área de atuação do docente que, no total, não exceda 30 
(trinta) horas anuais. 
 
 Art. 9º Considera-se colaboração esporádica de docente sob o regime de 
dedicação exclusiva aquela com retribuição pecuniária por: 
 
 I – trabalho prestado no âmbito de projetos institucionais de ensino, pesquisa e 
extensão; 
 II – colaboração de natureza científica ou tecnológica em assuntos de 
especialidade do docente, inclusive em polos de inovação tecnológica. 
 
 § 1º As atividades de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo não 
excederão, computadas isoladamente ou em conjunto, 120 (cento e vinte) horas anuais, 
ressalvada a situação de excepcionalidade a ser justificada e previamente aprovada pelo 
CONEP, que poderá autorizar o acréscimo de até 120 (cento e vinte) horas exclusivamente para 
atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação. 
 
 § 2º A atividade de colaboração esporádica não pode prejudicar as atividades 
acadêmicas do docente na UFSJ. 
 
 Art. 10. O processo de afastamento é instaurado na unidade acadêmica de 
lotação do docente, a partir de solicitação do interessado dirigida à chefia imediata, e é instruído 
com a respectiva exposição de motivos e documentos a ele pertinentes, contendo o Formulário 
de Solicitação de Afastamento disponível no sítio eletrônico da PROGP.  
 
 § 1º O exercício de qualquer atividade de participação ou colaboração esporádica 
sem autorização importa em falta grave punível na forma da legislação vigente. 
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 § 2º Constatada irregularidade na atividade de participação ou colaboração 
esporádica, deve ser instaurado processo administrativo a ser apreciado pelo colegiado superior 
da unidade acadêmica. 
 
 § 3º É vedada a autorização para outro procedimento de colaboração esporádica 
quando houver descumprimento do art. 4º. 
 

CAPÍTULO III 
DO CREDENCIAMENTO EM PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 
 
 Art. 11. É permitido o credenciamento de docente em programa de pós-graduação 
stricto sensu de outra instituição pública de ensino e/ou pesquisa desde que não haja nenhuma 
espécie de percepção financeira. 
 
 Parágrafo único. A UFSJ não concede diárias ou auxílio para transporte nesses 
casos, cabendo à instituição mantenedora do programa fazê-lo, se for o caso. 
 
 Art. 12. O credenciamento de docente em programa de pós-graduação stricto 
sensu de outra instituição pública de ensino e/ou pesquisa não pode prejudicar os encargos 
didáticos e os projetos da unidade acadêmica de lotação do docente. 
 
 Art. 13. O processo de afastamento é instaurado na unidade acadêmica de 
lotação do docente, a partir de solicitação do interessado dirigida à chefia imediata, anual ou 
semestralmente, e é instruído com a respectiva exposição de motivos e documentos a ele 
pertinentes, contendo: 
 
 I – Formulário de Solicitação de Afastamento, disponível no sítio eletrônico da 
PROGP; 
 II – carta-convite ou documento comprobatório da atividade a ser desenvolvida na 
instituição externa; 
 III – descrição da atividade a ser desenvolvida e os benefícios que ela trará à 
UFSJ; 
 IV – número do processo do convênio aprovado, quando for o caso. 
 
 § 1º A produção e as atividades decorrentes da participação em programa de pós-
graduação stricto sensu de outra instituição pública de ensino e/ou pesquisa devem ser 
avaliadas no relatório de atividades docentes de forma equivalente aos programas de pós-
graduação da UFSJ. 
 
 § 2º Os encargos didáticos assumidos pelo docente em outras instituições, nos 
termos dos artigos 11, 12 e 13 desta Resolução, não compõem os encargos didáticos da 
unidade acadêmica de lotação do docente. 
 

CAPÍTULO IV 
DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

 
 Art. 14. A participação do docente em curso de pós-graduação ou para 
desenvolvimento de projeto de pós-doutorado pode ocorrer independentemente do tempo 
ocupado no cargo ou na instituição: 
 
 I – em horário especial, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário 
escolar e o das atividades na UFSJ, sem prejuízo do exercício do cargo; 
 II – em afastamento do exercício do cargo, em tempo integral, quando o docente 
dedicar-se exclusivamente à atividade no período solicitado. 
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 § 1º Para efeito do disposto no inciso I deste artigo, será exigida a compensação 
de horário, respeitada a duração semanal do trabalho. 
 
 § 2º Os afastamentos para participação em programas de mestrado ou doutorado 
somente serão concedidos aos docentes efetivos na UFSJ que não tenham se afastado por 
licença para tratar de assuntos particulares para gozo de licença capacitação ou com 
fundamento neste artigo nos 2 (dois) anos anteriores à data da solicitação de afastamento. 
 
 § 3º Os afastamentos para desenvolvimento de projeto de pós-doutorado 
somente serão concedidos aos docentes efetivos na UFSJ que não tenham se afastado por 
licença para tratar de assuntos particulares ou com fundamento neste artigo nos 4 (quatro) anos 
anteriores à data da solicitação de afastamento.  
 
 § 4º Os docentes beneficiados pelos afastamentos previstos nos §§ 2º e 3º deste 
artigo terão que permanecer no exercício de suas funções, após o seu retorno, por um período 
igual ao do afastamento concedido. 
 
 § 5º Ao docente que venha solicitar exoneração do cargo ou aposentadoria, antes 
de cumprido o período de permanência previsto no § 4º deste artigo, aplica-se pena de 
indenização das despesas efetuadas pela UFSJ, ou por outro órgão oficial, durante o 
afastamento, de acordo com o Termo de Compromisso disponível no sítio da PROGP, salvo na 
hipótese comprovada de força maior ou de caso fortuito, a critério do CONEP. 
 
 § 6º Caso o docente não obtenha o título que justificou seu afastamento no 
período previsto, aplica-se o disposto no § 5º deste artigo, salvo na hipótese comprovada de 
força maior ou de caso fortuito, a critério do CONEP.  
 
 Art. 15. O docente da UFSJ pode solicitar afastamento em tempo integral ou 
horário especial para participação em cursos de pós-graduação no Brasil ou no exterior na 
condição de discente regularmente matriculado: 
 
 I – em nível de especialização, pelo prazo de até 1 (um) ano;  
 II – em nível de mestrado, pelo prazo inicialmente concedido de até 2 (dois) anos;  
 III – em nível de doutorado, pelo prazo inicialmente concedido de até 4 (quatro) 
anos. 
 
 Parágrafo único. Os prazos estabelecidos nos incisos II e III deste artigo podem 
ser prorrogados por até 1 (um) ano, por uma única vez, desde que a prorrogação: 
 

a) seja recomendada pelo orientador ou pelo coordenador do curso de pós-
graduação; 

b) seja aprovada pelo colegiado superior da unidade acadêmica na qual estiver 
lotado o docente. 

 
 Art. 16. O docente da UFSJ pode solicitar afastamento em tempo integral ou em 
horário especial para desenvolvimento de projeto de pós-doutorado pelo prazo inicial de até 1 
(um) ano. 
 
 § 1º Em caso de afastamento em tempo integral, o prazo estabelecido no caput 
deste artigo pode ser prorrogado por até 6 (seis) meses desde que a prorrogação: 
 

a) seja recomendada pelo supervisor ou colaborador do projeto de pós-
doutorado; 

b) seja aprovada pelo colegiado superior da unidade acadêmica na qual estiver 
lotado o docente. 
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 § 2º Em caso de horário especial, o pedido deve ser renovado a cada 6 (seis) 
meses. 
 
 Art. 17. O processo é instaurado na unidade acadêmica de lotação do docente, a 
partir de solicitação do interessado dirigida à chefia imediata, e é instruído com a respectiva 
exposição de motivos e documentos a ele pertinentes, contendo: 
 
 I – Formulário de Solicitação de Afastamento, Termo de Compromisso e Termo 
de Responsabilidade disponíveis no sítio eletrônico da PROGP; 
 II – projeto de pesquisa em consonância com o planejamento estratégico da 
unidade acadêmica de lotação; 
 III – programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento do pessoal docente da 
unidade acadêmica. 
 
 § 1º A substituição do docente em afastamento em tempo integral depende da 
disponibilidade do banco de professor-equivalente e da disponibilidade orçamentária. 
 
 § 2º Caso não haja disponibilidade para substituição do docente em afastamento 
em tempo integral, de acordo com o § 1º deste artigo, a unidade de lotação do docente fica 
responsável por assumir os encargos didáticos do docente durante o período de seu 
afastamento. 
 
 Art. 18. O colegiado superior da unidade acadêmica, na análise e deliberação dos 
pedidos de afastamento e à luz de suas diretrizes, deve levar em conta: 
 
 I – a prioridade da titulação em relação ao pós-doutorado; 
 II – os benefícios esperados e os resultados apresentados pelo docente desde 
seu último afastamento; 
 III – o tempo decorrido desde o último afastamento; 
 IV – o tempo como servidor da UFSJ; 
 V – o tempo como servidor público. 
 
 Art. 19. Após aprovação do pedido de afastamento para qualificação no colegiado 
superior da unidade acadêmica, o processo deve ser encaminhado à Comissão Permanente de 
Pessoal Docente (CPPD).  
 
 Parágrafo único. Após parecer da CPPD, se favorável, o processo é remetido à 
PROGP para as devidas providências. 
 
 Art. 20. Caso o docente não se afaste na data prevista, conforme portaria, seu 
afastamento fica condicionado a nova aprovação pelo colegiado superior da unidade acadêmica. 
 
 Art. 21. O docente regularmente matriculado em curso de pós-graduação, ao 
solicitar mudança de curso ou de instituição, está sujeito à aprovação pelo colegiado superior da 
unidade acadêmica. 
 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
 Art. 22. A participação de docente da UFSJ como membro permanente ou 
colaborador em programa de pós-graduação da própria UFSJ sediado em outro município deve 
ser aprovada pela unidade acadêmica de lotação do docente, cabendo ao programa de pós-
graduação arcar com os custos de diárias e/ou transporte, se for o caso. 
 
 Art. 23. Os docentes da carreira do magistério superior em regime de 20 (vinte) ou 
40 (quarenta) horas, sem dedicação exclusiva, devem registrar junto à unidade acadêmica 
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quaisquer atividades relacionadas ao assunto desta Resolução, mesmo que não haja a 
necessidade de formalizar afastamento, caso queira utilizar as referidas atividades para fins de 
progressão ou promoção na carreira. 
 
 Art. 24. Os casos omissos ou especiais são resolvidos pelo CONEP, ouvidas a 
unidade acadêmica de lotação do docente e a CPPD. 
 
 Art. 25. Tendo em vista o disposto no inciso X do art. 15 do Estatuto da UFSJ, 
recomendar ao Conselho Universitário (CONSU) a revogação da Resolução/CONDS nº 008, de 
20 de novembro de 1991. 
 
 Art. 26. Tendo em vista o disposto no inciso XI do art. 11 e no inciso X do art. 15 
do Estatuto da UFSJ, propor ao CONSU a revogação da Resolução/CONSU nº 035, de 23 de 
novembro de 2009, e o estabelecimento de política de colaboração esporádica por docentes em 
regime de dedicação exclusiva da UFSJ.  
 
 Art. 27. Revogam-se as Resoluções/CONEP nº 057, de 1º de dezembro de 2011, 
e nº 005, de 9 de janeiro de 2015. 
 
 Art. 28. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 
 

São João del-Rei, 29 de abril de 2015. 
 
 
 
 
 

Profª VALÉRIA HELOISA KEMP 
Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

 
 
 
Publicada nos quadros da UFSJ em 30/04/2015 
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RESOLUÇÃO No 013, de 29 de abril de 2015. 
 

 
Regulamenta a equivalência entre 
unidades curriculares e o aproveitamento 
de estudos nos cursos de graduação da 
UFSJ. 

 
 

 A PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E 
EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ, no uso 
de suas atribuições e na forma do que dispõem o art. 24, incisos II, III, VII e XII; o art. 
15, inciso V; e o art. 55 do Estatuto aprovado pela Portaria/MEC no 2.684, de 25 de 
setembro de 2003 – DOU de 26 de setembro de 2003, e considerando o Parecer no 
008, de 18/03/2015, deste mesmo Conselho; 
 
 
 RESOLVE: 
 
 
 Art. 1º A Equivalência Interna (EI) consiste na validação de estudos 
realizados com aprovação na própria UFSJ como unidades curriculares (UC) 
obrigatórias constantes na matriz curricular do Projeto Pedagógico do Curso (PPC). 
 
 Parágrafo único. É de responsabilidade da Coordenação do Curso enviar 
à Divisão de Acompanhamento e Controle Acadêmico (DICON) as equivalências em 
relação a currículos anteriores do curso e em relação a outros cursos, para unidades 
curriculares obrigatórias e optativas, no prazo máximo de 7 (sete) dias após a 
aprovação, e o cadastro no sistema é feito no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 
 
 Art. 2º A Equivalência Externa (EE) consiste na validação de estudos 
realizados com aprovação em cursos autorizados ou reconhecidos pelo Sistema de 
Regulação do MEC em outras instituições de ensino superior como unidades 
curriculares obrigatórias constantes na matriz curricular do PPC. 
 
 Art. 3º O Aproveitamento de Estudos (AE) consiste na validação, como 
unidades curriculares optativas, eletivas ou em bloco, de estudos realizados com 
aprovação na UFSJ ou em cursos autorizados ou reconhecidos pelo Sistema de 
Regulação do MEC em outras instituições de ensino superior. 
 
 Art. 4º A Equivalência Interna, a Equivalência Externa e/ou o 
Aproveitamento de Estudos são solicitados pelo discente uma única vez, para cada 
unidade curricular cursada, por meio de requerimento eletrônico, no prazo máximo de 6 
(seis) meses após a aprovação, ou 6 (seis) meses após o ingresso na UFSJ, ou 6 
(seis) meses após o retorno à UFSJ, no caso de intercâmbio ou mobilidade acadêmica. 
 
 § 1º Para os estudos realizados em outra instituição, a seguinte 
documentação deve ser entregue na Coordenadoria do Curso, em língua portuguesa, 
inglesa ou espanhola: 
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 I – original ou cópia autenticada do Histórico Escolar, Certidão de Estudos 
ou documento equivalente, apresentado de forma completa e oficial, em que conste(m) 
a(s) aprovação(ões) nos estudos passíveis de equivalência ou aproveitamento, 
fornecido pela instituição de origem; 
 II – conteúdo programático ou planos de ensino oficiais, com 
autenticidade comprovada, da instituição na qual as unidades curriculares foram 
cursadas; 
 III – cópia do instrumento de reconhecimento, autorização ou 
recomendação do curso de origem, caso não conste no Histórico Escolar certidão de 
Estudos ou documento equivalente. 
 
 § 2º Para os estudos realizados na UFSJ, devem ser entregues na 
Coordenadoria do Curso cópia do Histórico Escolar e, no caso de UC não cadastradas 
no Sistema de Controle Acadêmico (CONTAC), cópia dos Planos de Ensino das UC 
cursadas. 
 
 § 3º Na falta de algum dos elementos citados nos parágrafos 1º e 2º, o 
pedido é automaticamente indeferido pela Coordenadoria de Curso. 
 
 Art. 5º A solicitação de Equivalência Interna, Equivalência Externa ou 
Aproveitamento de Estudos é deliberada pelo Colegiado de Curso no prazo máximo de 
45 (quarenta e cinco) dias a partir da data de recebimento pela Coordenadoria do 
Curso. 
 
 § 1º Se as UC solicitadas para Equivalência ou Aproveitamento já 
estiverem cadastradas no CONTAC como UC do Curso, a deliberação é feita 
diretamente pelo Coordenador. 
  
 § 2º No caso de diferença entre o sistema de pontuação da UC cursada 
com a UC pretendida e se não houver a conversão cadastrada no CONTAC, o 
Colegiado de Curso define a regra de conversão dentro da legislação vigente na UFSJ. 
 
 § 3º Cabe recurso ao Colegiado do Curso no prazo máximo de 7 (sete) 
dias após divulgação do resultado ao discente pela Coordenação. 
 
 § 4º Após a deliberação final, a Coordenação do Curso envia a 
documentação, por meio de memorando eletrônico, para o Setor de Processamento de 
Graduação da DICON, incluindo a Planilha de Equivalências/Aproveitamentos (modelo 
anexo) devidamente preenchida. 
 
 § 5º Quando se tratar de estudos realizados em instituições 
internacionais, devem ser informados na Planilha a tradução do nome da UC em 
português e o nome original entre parêntesis. 
 
 Art. 6º Para Equivalência Interna ou Externa, a deliberação é feita 
observando-se: 
 
 I – a similaridade dos conteúdos programáticos da unidade curricular 
cursada e da unidade curricular pretendida, que deve ser no mínimo 75% (setenta e 
cinco por cento); 
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 II – a carga horária da unidade curricular que foi cursada, que deve ser no 
mínimo 75% (setenta e cinquenta por cento) da carga horária da unidade curricular, 
cuja equivalência é pretendida. 
 
 § 1º No caso de duas ou mais unidades curriculares cursadas serem 
equivalentes a uma única unidade curricular do curso do requerente, a nota final a ser 
lançada será a média das UC cursadas, ponderadas com a carga horária de cada uma. 
 
 § 2º No caso de uma unidade curricular cursada ser equivalente a mais de 
uma unidade curricular do curso do requerente, a nota final obtida será lançada para 
todas as unidades curriculares aprovadas. 
 
 § 3º De acordo com o conteúdo, é permitido o fracionamento da carga 
horária de unidades curriculares em diferentes equivalências. 
 
 Art. 7º Em caso de deferimento pelo Colegiado de Curso, a Equivalência 
ou o Aproveitamento de Estudos é considerada(o) plena(o), sendo registrada(o) no 
Histórico Escolar do discente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o retorno da 
documentação à DICON: 
 
 I – o nome e a carga horária da unidade curricular equivalente na matriz 
curricular do curso da UFSJ, se for o caso; 
 II – o nome traduzido da unidade curricular (com o nome original entre 
parêntesis), o nome do curso e o nome da universidade onde foi cursada; 
 III – a nota final obtida. 
 
 Art. 8º Os casos omissos são deliberados pelos Colegiados de Curso. 
 
 Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 Art. 10. Revoga-se a Resolução/CONEP nº 015, de 30 de abril de 2014. 

 
 
 
 

São João del-Rei, 29 de abril de 2015. 
 
 
 
 
 

Prof.ª VALÉRIA HELOISA KEMP 
Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

 
 
Publicada nos quadros da UFSJ em 30/04/2015. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ 
INSTITUÍDA PELA LEI NO 10.425, DE 19/04/2002 – DOU DE 22/04/2002 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO – PROEN 
DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE ACADÊMICO – DICON 

 
 
 

Modelo de Planilha para Equivalências entre Unidades Curriculares  
e Aproveitamentos de Estudos 

 
Discente: Matrícula: 
Curso: Currículo: Turno/Grau: 
Curso/Universidade onde foram realizados os estudos: 
 
Número do Requerimento Eletrônico: 

 
Equivalências (Interna – EI ou Externa – EE) 

Unidades Curriculares cursadas1 
Carga 

horária 
(ha)2 

Equivalência na UFSJ Nota 
final3 

    
    
    
    
    

 

Aproveitamentos de Estudos (AE) 

Unidade Curricular Cursada1 Natureza4 
Carga 

horária 
(ha) 

Nota final3 

    
    
    
    
    

 
 

I. Nome traduzido com nome original entre parêntesis, se for o caso. 
II. Carga horária utilizada no aproveitamento. 
III. Nota convertida nos termos do § 2º do art. 5º da Resolução/CONEP nº 013, de 

29/04/2015; 
IV. Aproveitamento como UC optativa, eletiva ou em bloco. 
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RESOLUÇÃO No 015, de 18 de junho de 2015. 
 

Define o Coeficiente de Rendimento 
nos Cursos de Graduação da UFSJ. 

 
 

 A PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E 
EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ, no uso 
de suas atribuições, na forma do que dispõem o art. 24, incisos II, III, VII e XII; o art. 15, 
inciso V; e o art. 55 do Estatuto aprovado pela Portaria/MEC no 2.684, de 25 de 
setembro de 2003 – DOU de 26 de setembro de 2003, e considerando: 
 
 - o MEMO ELETRÔNICO Nº 38/2015 – PROEN-ADJ, de 8 de junho de 
2015; 
 - o que consta do Processo nº 23122010905/2015-00. 
 
 
 
 RESOLVE: 
 
 
 Art. 1o O Coeficiente de Rendimento (CR) mede o grau de aproveitamento 
discente e é gerado pela equação: 
 










 N

i
i

N

i
ii

CH

CHN
CR

1

1  

 
na qual Ni é a nota obtida pelo discente na unidade curricular i, independente de 
aprovação ou reprovação; CHi é a carga horária correspondente à unidade curricular i; 
e N é o número de unidades curriculares consideradas. 
 
 § 1º No cálculo do CR, são consideradas todas as disciplinas obrigatórias, 
optativas e em bloco e unidades curriculares do tipo Estágio e Trabalhos Acadêmicos 
do curso do discente, de acordo com o disposto na legislação vigente. 
 
 § 2º O valor do CR varia de 0 (zero) a 10 (dez) e encerra-se na quarta 
casa decimal. 
 
 § 3º Para os discentes que possuem conceitos em seus históricos, são 
atribuídas notas conforme o que se segue: A=10; B=8; C=6; D=3; E=0; SUF=10; 
INS=3. 
 
 § 4º O valor do CR é atualizado semestralmente, após o encerramento do 
prazo para fechamento dos Diários de um semestre e antes do início da Primeira Etapa 
da Inscrição Periódica para o semestre seguinte. 
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 Art. 2º O Coeficiente de Rendimento Normalizado (CRN) corresponde à 
padronização do CR do discente, considerando-se a média (µ) e o desvio-padrão (σ) 
dos CR dos M discentes do mesmo curso no momento do cálculo, conforme as 
equações seguintes: 
 













CRCRN 10100  

 





M

i
iCR

M 1

1  

 

   






M

i
iCR

M 1

2
1

1  

 
 Parágrafo único. O CRN deve ser utilizado sempre que houver situações 
de comparação de rendimento de discentes de cursos diferentes. 
 
 Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 
 

São João del-Rei, 18 de junho de 2015. 
 
 
 
 
 

Profª VALÉRIA HELOISA KEMP 
Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

 
 
Publicada nos quadros da UFSJ em 18/06/2015. 
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RESOLUÇÃO No 019, de 20 de agosto de 2015. 
 
 

Regulamenta os Comitês de Ética em Pesquisa 
Envolvendo Seres Humanos no âmbito da UFSJ e 
dá outras providências. 

 
 
 A PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, e 
considerando: 
 
 I – a Resolução nº 466/2012, e a Norma Operacional nº 001/2013, do Conselho 
Nacional de Saúde / Ministério da Saúde; 
 II – a necessidade de adequação à legislação vigente devido à existência de mais 
de um Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos na UFSJ, gerando conflitos de 
jurisdição; 
 III – o MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 2/2015 – CEPSJ, de 19 de agosto de 
2015; 
 IV – o que consta no processo nº 23122009722/2015-33. 
  
  
 RESOLVE: 
 
 
 Art. 1º O Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos (CEP) é parte 
integrante do Sistema CEP/CONEP/CNS/MS, sendo estrutura de caráter deliberativo, normativo 
e definidor de diretrizes sobre a matéria, nos termos das normas emanadas do Ministério da 
Saúde (MS), bem como das determinações emanadas do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e 
da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP/CNS), em seu âmbito de atuação. 
 
 § 1º O Sistema CEP/CONEP/CNS/MS utiliza mecanismos, ferramentas e 
instrumentos próprios de inter-relação, num trabalho cooperativo que visa, especialmente, à 
proteção dos participantes de pesquisa do Brasil, de forma coordenada e descentralizada, por 
meio de um processo de acreditação. 
 
 § 2º A UFSJ pode apoiar um CEP em cada município onde mantiver unidades 
educacionais. 
 
 § 3º Cabe aos Comitês de Ética a responsabilidade de zelar pelo cumprimento 
das leis, normas e demais atos que defendam os direitos, interesses, integridade e dignidade 
dos participantes da pesquisa em seu âmbito de atuação. 
 
 § 4º A submissão dos projetos de pesquisa aos Comitês de Ética deve ser 
realizada mediante o sistema oficial “Plataforma Brasil”. 
 
 Art. 2º Para os fins desta Resolução, entende-se por: 
 
 I – Pesquisa envolvendo seres humanos: é aquela que, individual ou 
coletivamente, tenha como participante o ser humano, em sua totalidade ou partes dele, e o 
envolva de forma direta ou indireta, incluindo o manejo de seus dados, informações ou materiais 
biológicos; 
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 II – Instituição proponente de pesquisa: organização, pública ou privada, 
legitimamente constituída e habilitada, à qual o pesquisador responsável está vinculado; 
 III – Instituição coparticipante de pesquisa: organização, pública ou privada, 
legitimamente constituída e habilitada, na qual alguma das fases ou etapas da pesquisa se 
desenvolve; 
 IV – Pesquisador: membro da equipe de pesquisa, corresponsável pela 
integridade e bem-estar dos participantes da pesquisa; 
 V – Pesquisador responsável: pessoa responsável pela coordenação da pesquisa 
e corresponsável pela integridade e bem-estar dos participantes da pesquisa; 
 VI – Participante da pesquisa: indivíduo que, de forma esclarecida e voluntária, ou 
sob o esclarecimento e autorização de seu(s) responsável(is) legal(is), aceita ser pesquisado. 
 
 Art. 3º As pesquisas envolvendo seres humanos apenas serão admissíveis 
quando: 
 
 I – objetivarem a produção de conhecimento necessário para a compreensão, 
prevenção ou solução de um problema que afete o bem-estar dos participantes da pesquisa ou 
outros indivíduos; 
 II – o benefício esperado justifique o risco assumido. 
 
 Art. 4º O pesquisador responsável será obrigado a suspender suas atividades 
sempre que: 
 
 I – tomar conhecimento de algum risco ou dano ao participante da pesquisa, 
consequente à mesma, previsto ou não no termo de consentimento; 
 II – constatar a superioridade de um método de estudo sobre outro, oferecendo a 
todos os participantes da pesquisa os benefícios do melhor regime; 
 III – for solicitado pelo CEP. 
 
 § 1º A responsabilidade do pesquisador é indelegável e indeclinável e 
compreende os aspectos éticos e legais. 
 
 § 2º Toda pesquisa com seres humanos envolve risco em tipos e gradações 
variados que, quanto maiores e mais evidentes os riscos, maiores devem ser os cuidados para 
minimizá-los e a proteção oferecida pelo Sistema CEP/CONEP/CNS/MS aos participantes. 
 
 § 3º Devem ser analisadas possibilidades de danos imediatos ou posteriores, no 
plano individual ou coletivo, sendo a análise de risco componente imprescindível à análise ética, 
dela decorrendo o plano de monitoramento que deve ser oferecido pelo Sistema 
CEP/CONEP/CNS/MS em cada caso específico. 
 
 Art. 5º O CEP deve ser sempre informado de todos os efeitos adversos ou dos 
fatos relevantes que alterem o curso normal do estudo. 
 
 Art. 6º O pesquisador responsável, o patrocinador e a instituição devem assumir a 
responsabilidade e prestar assistência às dificuldades e aos danos decorrentes de riscos 
decorrentes da pesquisa. 
 
 Art. 7º Os participantes da pesquisa que vierem a sofrer qualquer tipo de dano 
previsto ou não no termo de consentimento livre e esclarecido ou no termo de assentimento em 
consequência de sua participação, além do direito à assistência, terão direito à cobertura 
material e financeira. 
 
 Art. 8º Não poderá ser exigido do participante da pesquisa, sob qualquer 
argumentação, renúncia ao direito à indenização por dano. 
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 Parágrafo único. O “termo de consentimento livre e esclarecido” não conterá 
nenhuma ressalva que dispense a responsabilidade da instituição, do órgão promotor ou do 
pesquisador responsável que leve os participantes da pesquisa nela envolvidos à renúncia de 
seus direitos legais. 
 
 Art. 9º A pesquisa envolvendo seres humanos, em qualquer área de 
conhecimento, deverá ser submetida à apreciação de CEP, por meio de protocolo específico 
instruído com os documentos exigidos pela legislação vigente, conforme instruções 
disponibilizadas na página específica do Portal da UFSJ na internet e na Plataforma Brasil. 
 
 Art. 10. Cada CEP deve ser constituído por, no mínimo, 7 (sete) membros, sendo 
destes, obrigatoriamente, 6 (seis) membros da comunidade universitária da UFSJ, e por 1 (um) 
representante de usuários, conforme definido no Regulamento de cada CEP, aprovado em seu 
âmbito e homologado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEP/UFSJ). 
 
 § 1º Cada CEP deverá ser constituído por pessoas de ambos os sexos, não 
sendo permitido que nenhuma categoria profissional tenha representação superior à metade dos 
seus membros. 
 
 § 2º Pelo menos metade dos membros deve possuir experiência em pesquisa e 
representar as diversas áreas de atuação da Instituição.  
 
 § 3º Os membros não podem ser remunerados, podendo, apenas, receber 
ressarcimento de despesas efetuadas com transporte, hospedagem e alimentação, sendo 
imprescindível que sejam dispensados nos horários de seu trabalho nos CEP e de outras 
obrigações nas instituições e/ou organizações às quais prestam serviço dado o caráter de 
relevância pública da função. 
 
 § 4º O mandato dos membros de cada CEP é de 3 (três) anos, sendo permitidas 
reconduções automáticas, a pedido por escrito, do membro. 
 
 § 5º Não é recomendada, a cada mandato, a renovação de mais de 1/3 (um terço) 
dos membros de cada CEP. 
 
 § 6º O Regulamento de cada CEP deve ser submetido à homologação do 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEP/UFSJ) e definirá sua composição e seu 
funcionamento, e regulará o protocolo de pesquisas no âmbito de sua competência e outras 
definições que forem pertinentes, devendo ser observadas esta Resolução e demais normas 
vigentes. 
 
 Art. 11. Cada CEP pode contar com consultores ad hoc, pessoas pertencentes ou 
não à Instituição, com a finalidade de fornecer subsídios técnicos. 
 
 § 1º O consultor ad hoc é aquele que, não participando do Comitê, é convidado a 
dar seu parecer para assessorar o CEP.  
 
 § 2º A busca da manifestação de um consultor ad hoc pode ter uma série de 
funções: ajudar a garantir o pluralismo do CEP, garantir competência técnica ou especializada e 
promover a justiça e a equidade na tomada de decisões.  
 
 § 3º Constitui boa prática explicitar para o consultor ad hoc os aspectos sobre os 
quais se requer a sua manifestação, esclarecendo, ainda, que esta é submetida ao Comitê. 
 
 § 4º Ao CEP cabe o acolhimento ou não do parecer do consultor ad hoc e a 
responsabilidade da decisão final, por isso nem os relatores membros do Comitê, nem os 
consultores ad hoc devem ter sua identificação divulgada fora do CEP. 
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 Art.12. O apoio da UFSJ se dará por meio de dotação, a cada CEP, de espaço 
físico e apoio de pessoal para o funcionamento e manutenção do sigilo dos documentos 
arquivados. 
 
 Art. 13. As Resoluções CONSU nº 059, de 27 de novembro de 2006, e nº 005, de 
17 de fevereiro de 2014, que estabelecem, respectivamente, os regimentos internos dos Comitê 
de Ética em pesquisa envolvendo seres humanos das unidades educacionais da sede (CEPSJ) 
e da unidade educacional Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CEPCO), serão revogadas 
automaticamente quando o CONEP/UFSJ homologar versão atualizada do regulamento 
submetido pelo respectivo comitê. 
 
 Art. 14. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 Art. 15. Revogam-se as Resoluções CONSU nº 050, de 30 de outubro de 2006, e 
nº 016, de 07 de maio de 2007.  

 
 
 
 

São João del-Rei, 20 de agosto de 2015. 
 
 
 
 
 

Prof.ª VALÉRIA HELOISA KEMP 
Presidente do Conselho Universitário 

 
 
Publicada nos quadros da UFSJ em 20/08/2015. 
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RESOLUÇÃO No 023, de 28 de outubro de 2015. 
 

 
Aprova o Regulamento do Comitê de Ética em 
Pesquisa Envolvendo Seres Humanos – 
Unidades Educacionais de São João del-Rei 
(CEPSJ).  

 
 

 O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E 
EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ, no uso de suas 
atribuições, na forma do que dispõe o art. 24, incisos II, III, VII e XII, e o art. 55 do Estatuto 
aprovado pela Portaria/MEC no 2.684, de 25 de setembro de 2003 – DOU de 26 de setembro de 
2003, e considerando o art. 10 da Resolução/CONSU nº 019, de 20 de agosto de 2015, e o 
Parecer no 058, de 28/10/2015, deste mesmo Conselho; 
 
 
 
 RESOLVE: 
 
 
 
 Art. 1º Aprovar o Regulamento do Comitê de Ética em Pesquisa 
Envolvendo Seres Humanos – Unidades Educacionais de São João del-Rei (CEPSJ) 
anexo a esta Resolução. 
 
 Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 
 

São João del-Rei, 28 de outubro de 2015. 
 
 
 
 
 

Prof. SÉRGIO AUGUSTO ARAÚJO DA GAMA CERQUEIRA 
Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, 

em exercício 
 

 
 
Publicada nos quadros da UFSJ em 03/11/2015. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 2 

CONEP – UFSJ 
Parecer No 058/2015 

Aprovado em 28/10/2015 

 
 
 

REGULAMENTO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA ENVOLVENDO SERES 
HUMANOS 

 
UNIDADES EDUCACIONAIS DE SÃO JOÃO DEL-REI 

 
(CEPSJ) 

 
 

CAPÍTULO I 
DO OBJETIVO E SUAS FINALIDADES 

 
 
 Art. 1o O Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos das Unidades 
Educacionais da Universidade Federal de São João del-Rei, localizadas em São João del-Rei 
(CEPSJ), é registrado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), pelo Conselho 
Nacional de Saúde (CNS) e pelo Ministério da Saúde (MS), e visa a orientar, analisar e avaliar 
as implicações éticas nas pesquisas científicas que envolvam seres humanos e julgar os casos 
de infração ao Código de Ética em seu âmbito de competência. 
 
 § 1º O CEPSJ encontra-se instalado na Sala 3.27B, Prédio da Biblioteca do 
Campus Santo Antônio, na Praça Frei Orlando, 170, Centro, São João del-Rei, Minas Gerais, 
CEP 36307-352. 
 
 § 2º O CEPSJ atenderá ao público em geral e aos pesquisadores, em dias úteis, 
no período das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17h30 no local supracitado. 
 
 § 3º O CEPSJ é encarregado da avaliação ética de projetos de pesquisa 
envolvendo seres humanos que sejam realizados por docentes, técnicos e discentes das 
unidades educacionais da UFSJ localizadas em São João del-Rei, assim como de projetos de 
outras instituições e quando solicitado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). 
 
 § 4º O CEPSJ deve emitir pareceres consubstanciados sobre os aspectos éticos 
das atividades de pesquisa envolvendo seres humanos, prevendo o impacto de tais atividades 
sobre o bem-estar geral e os direitos fundamentais de indivíduos e populações humanas. 
 
 § 5º O CEPSJ emitirá parecer consubstanciado inicial no prazo máximo de 30 
(trinta) dias a partir da aceitação na integralidade dos documentos do protocolo, cuja checagem 
documental deverá ser realizada em até 10 (dez) dias após a submissão, exceto para os 
projetos submetidos fora do período determinado na home page do CEPSJ. 
 
 § 6º O CEPSJ é responsável por emitir pareceres consubstanciados, 
exclusivamente, sobre os aspectos éticos das atividades de pesquisa envolvendo seres 
humanos, conforme legislação e normas vigentes. 
 
 § 7º O CEPSJ é responsável pela promoção da educação em ética em pesquisa 
envolvendo seres humanos, voltada para o público em geral e para a comunidade acadêmica e 
científica. 
 
 Art. 2º Todo e qualquer projeto de pesquisa que envolver seres humanos deve 
obedecer às recomendações destas normas e outras constantes da Resolução CNS/MS 
466/2012. 
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 § 1º As atribuições do CEPSJ obedecem às disposições da Resolução CNS/MS 
466/2012, bem como às das legislações complementares, expedidas pelo CNS, que 
estabelecem as diretrizes e normas reguladoras de pesquisas envolvendo seres humanos. 
 
 § 2º Os membros do CEPSJ têm independência de ação no exercício de suas 
funções no Comitê,  mantendo sob caráter confidencial as informações recebidas, não podendo, 
em nenhuma hipótese, sofrer qualquer tipo de pressão por parte de superiores hierárquicos ou 
pelos interessados em determinada pesquisa, devendo isentar-se de envolvimento financeiro, e 
não devem estar submetidos a conflitos de interesse. 
 
 § 3º O conteúdo tratado durante todo o procedimento de análise dos protocolos 
tramitados no CEPSJ é de ordem estritamente sigilosa, e suas reuniões serão sempre fechadas 
ao público, devendo os membros do CEPSJ e qualquer indivíduo que tiver acesso aos 
documentos, inclusive virtuais, e reuniões manter sigilo, comprometendo-se, por declaração 
escrita, sob pena de responsabilidade. 
 
 § 4º É vedado, aos membros do CEPSJ, exercer atividades nas quais interesses 
privados possam comprometer o interesse público e sua imparcialidade no exercício de suas 
atividades no sistema CEP/CONEP/CNS/MS. 
 
 § 5º Os membros do sistema CEP/CONEP/CNS/MS deverão apresentar 
declaração, por escrito, comprovando a sua autonomia e independência no exercício como 
membro já no momento da sua candidatura ou aceitação de indicação. 
 
 Art. 3º O CEPSJ é uma instância colegiada, interdisciplinar e independente, de 
relevância pública, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, criado para defender os 
interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no 
desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. 
 
 Art. 4º A UFSJ deve proporcionar os meios adequados para o funcionamento do 
CEPSJ. 
 
 Art. 5º O CEPSJ mantém relações institucionais com a Comissão Nacional de 
Ética em Pesquisa (CONEP/CNS/MS) e organizações afins. 
 

CAPÍTULO II 
DA COMPOSIÇÃO 

 
 Art. 6º O CEPSJ é constituído por, no mínimo, 7 (sete) membros, sendo que, a 
cada 7 (sete) membros deve haver, respeitando-se a proporcionalidade pelo número de 
membros: 
 

a) 1 (um) representante de usuários indicado, preferencialmente, pelo Conselho 
Municipal de Saúde de São João del-Rei ou por movimentos sociais e/ou por 
entidades representativas de usuários; 

b) 5 (cinco) docentes; 
c) 1 (um) discente regularmente matriculado na UFSJ. 

 
 § 1º As vagas serão disponibilizadas mediante edital publicado pelo CEPSJ. 
 
 § 2º Os membros do CEPSJ receberão capacitação quanto aos aspectos éticos 
da pesquisa com seres humanos, modus operandi das reuniões e do sistema 
CEP/CONEP/CNS/MS, antes de exercerem suas funções no comitê e de forma permanente, 
anualmente. 
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 § 3º O CEPSJ deverá ser constituído por pessoas de ambos os sexos, não sendo 
permitido que nenhuma categoria profissional tenha uma representação superior à metade dos 
seus membros. 
 
 § 4º Pelo menos metade dos membros deve possuir experiência em pesquisa. 
 
 Art. 7º A nomeação dos membros do CEPSJ ocorre por portaria da Reitoria. 
 
 § 1º O mandato dos membros do CEPSJ é de 3 (três) anos, sendo permitidas 
reconduções, a pedido, por escrito, do membro ao Comitê e aceitas pelos pares. 
 
 § 2º Não é permitida, a cada mandato, a recondução de mais de 1/3 (um terço) 
dos membros do CEPSJ. 
 
 § 3º Caso mais de 1/3 (um terço) dos membros manifeste interesse por 
recondução de mandato no CEPSJ, será considerado o fator maior tempo de trabalho na CEPSJ 
como excludente. 
 
 § 4º O CEPSJ é presidido por um coordenador e seu respectivo vice, eleitos pelos 
seus pares, em reunião ordinária, e o tempo de duração dos mandatos será de 3 (três) anos, 
sendo permitidas reconduções, a pedido, por escrito, do membro ao Comitê e aceitas pelos 
pares. 
 
 Art. 8º Fica dispensado e substituído o membro que não comparecer, sem 
justificativa aceita pelo CEPSJ, a 2 (duas) reuniões ordinárias no mesmo ano ou a 4 (quatro), 
mesmo que justificadas. 
 
 § 1º É obrigatória a apresentação de justificativa verbal 48 (quarenta e oito) horas 
antes da realização da reunião ordinária e por escrito até o prazo máximo de 10 (dez) dias após 
a data da reunião ordinária. 
 
 § 2º A não apresentação de justificativa verbal será aceita a partir de 
apresentação de atestado de médico ou de saúde até no máximo 10 (dez) dias da data da 
reunião ordinária. 
 
 § 3º Caso o relator apresente algum projeto sob sua responsabilidade e justifique 
sua ausência, ele deverá encaminhar o parecer finalizado do projeto sob sua responsabilidade 
para o coordenador do CEPSJ apresentar o relato. 
 
 Art. 9º O corpo técnico de apoio às atividades administrativas e de secretariar as 
reuniões do CEPSJ é indicado pela Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 
(PROGP). 
 

CAPÍTULO III 
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO 

 
 Art. 10. O CEPSJ reúne-se, ordinariamente, 1 (uma) vez por mês, desde que haja 
matéria em pauta para deliberação, exceto nos meses de janeiro e julho. 
 
 § 1º Os membros do CEPSJ reúnem-se, no mínimo, 10 (dez) vezes por ano. 
 
 § 2º O CEPSJ instala-se e delibera com a presença de, no mínimo, metade mais 
um de seus membros, devendo ser verificado o quorum em cada sessão. 
 
 § 3º Caso não haja quorum para a instalação do CEPSJ, uma nova reunião 
deverá ser marcada em um prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 
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 § 3º O controle de presença dos membros será realizado mediante a ata das 
reuniões, elaborada pelo secretário do CEPSJ. 
 
 § 4º Durante as reuniões, será lavrada a referida ata, que deverá ser 
disponibilizada a todos os membros dos CEPSJ, no prazo de até 30 (trinta) dias após a reunião, 
na qual deverão constar: as deliberações da plenária, a data e horário de início e término da 
reunião, o registro nominal dos presentes e as justificativas das ausências. 
 
 § 5º As decisões tomadas ad referendum são encaminhadas ao plenário do 
CEPSJ para deliberação na primeira sessão seguinte. 
 
 § 6º É facultado ao coordenador e aos membros do Comitê solicitar o reexame de 
qualquer decisão exarada na reunião anterior, justificando possível ilegalidade, inadequação 
técnica ou de outra natureza. 
 
 § 7º As votações são nominais. 
 
 Art. 11. O CEPSJ pode ser convocado de forma extraordinária por seu 
coordenador, ou pela maioria simples de seus membros, por motivo relevante, sendo que seus 
membros devem ser comunicados por escrito e nominalmente com antecedência mínima de 48 
(quarenta e oito) horas, considerando-se somente os dias úteis. 
 
 Art. 12. Os protocolos de pesquisa recebidos via Plataforma Brasil, sistema oficial 
para tramitação dos protocolos, fora do prazo máximo estabelecido para submissão, disposto na 
home page do  CEPSJ, serão apreciados apenas na reunião do mês subsequente. 
 
 Parágrafo único. O relator recebe o processo para relatar com antecedência 
mínima de 7 (sete) dias úteis da reunião na qual é apresentado, exceto quando anuir em prazo 
menor em função de urgência devidamente fundamentada por escrito e incluída no processo. 
 
 Art. 13. Não há voto por nenhum meio que exclua a presença do votante. 
 
 Art. 14. O membro do Comitê que o desejar pode apresentar, durante a votação, 
por escrito, voto discordante do apresentado pelo relator ou de consenso do plenário e registrá-
lo na ata da reunião em que o pronunciou. 
 
 Art. 15. A sequência das reuniões é a seguinte: 
 
 I – verificação da presença e existência de quorum; 
 II – abertura dos trabalhos pelo coordenador e, em caso de ausência, pelo vice-
coordenador; 
 III – votação da ata da reunião anterior; 
 IV – leitura e despacho do expediente; 
 V – palavra ao coordenador; 
 VI – palavra aos membros; 
 VII – ordem do dia compreendendo leitura, discussão e votação dos pareceres; 
 VIII – comunicação breve e franqueamento da palavra. 
 
 Parágrafo único. Em caso de urgência ou de relevância de alguma matéria, o 
CEPSJ, por voto da maioria, pode alterar a sequência estabelecida neste artigo. 
 
 Art. 16. A Ordem do Dia será organizada com os Protocolos de Pesquisa 
apresentados para discussão, acompanhados dos pareceres e súmulas. 
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 Parágrafo único. A Ordem do Dia é comunicada previamente a todos os 
membros, com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis para as reuniões ordinárias e de 24 
(vinte e quatro) horas para as extraordinárias. 
 
 Art. 17. Ao corpo técnico de apoio ao CEPSJ, compete: 
 
 I – assistir às reuniões; 
 II – encaminhar e preparar o expediente do CEPSJ; 
 III – manter controle dos prazos legais e regimentais referentes aos processos 
que devam ser examinados nas reuniões do Comitê; 
 IV – providenciar o cumprimento das diligências determinadas; 
 V – registrar e assinar as atas das sessões e registros de deliberações, 
rubricando-os e mantendo-os sob vigilância; 
 VI – elaborar, sob supervisão do coordenador, relatório semestral das atividades 
do Comitê a ser encaminhado à CONEP/CNS/MS; 
 VII – lavrar e imprimir as atas de reuniões do Comitê; 
 VIII – providenciar, por determinação do coordenador, a convocação das sessões 
extraordinárias; 
 IX – distribuir aos integrantes do CEPSJ a pauta das reuniões. 
 
 Parágrafo único. Os relatórios de atividades do CEPSJ deverão indicar 
informações qualitativas, como relato das atividades desenvolvidas, abordando tópicos como 
reuniões, estrutura e funcionamento, acompanhamento dos projetos de pesquisa e papel 
consultivo e educativo, bem como informações quantitativas, tais como quadro-resumo contendo 
número de reuniões e número de protocolos de pesquisa e de desenvolvimento, analisados pelo 
CEPSJ e que deverão ser enviados para a CONEP/CNS/MS no primeiro bimestre de cada 
semestre. 
 

CAPÍTULO IV 
DAS COMPETÊNCIAS 

 
 Art. 18. Compete ao CEPSJ: 
 
 I – revisar os protocolos de pesquisa envolvendo seres humanos sob aspectos 
descritos no art. 1° deste Regulamento; 
 II – deliberar em quaisquer controvérsias quanto ao desenvolvimento e/ou 
suspensão de pesquisas; 
 III – emitir parecer para todos os protocolos de pesquisa envolvendo seres 
humanos encaminhados, respeitados os prazos previstos na legislação vigente e, quando for o 
caso, emitindo a respectiva "certidão de aprovação" para sua implantação; 
 IV – apreciar as pesquisas, obedecendo à legislação em vigor; 
 V – manter comunicação regular e permanente com a Comissão Nacional de 
Ética em Pesquisa, do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde; 
 VI – receber, dos participantes da pesquisa ou de qualquer outra parte, denúncias 
de abusos ou notificação sobre eventos adversos que possam alterar o curso normal da 
investigação, decidindo pela continuidade, modificação ou suspensão da pesquisa, devendo, se 
necessário, solicitar a adequação do termo de “consentimento livre e esclarecido”; 
 VII – considerar como antiética a pesquisa descontinuada sem justificativa; 
 VIII – requerer, à direção de instituição, a instauração de sindicância em caso de 
denúncias de irregularidades de natureza ética, nas pesquisas e, em havendo comprovação, 
comunicar à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Ministério da Saúde e a outras 
instâncias; 
 IX – desempenhar papel consultivo e educativo, fomentando a reflexão em torno 
da ética na ciência; 
 X – prestar, quando solicitado, ou julgado pertinente, as informações necessárias 
para o pleno exercício das suas competências; 
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 XI – acompanhar a legislação correspondente e propor alterações; 
 XII – acompanhar o desenvolvimento dos projetos por meio de relatórios 
semestrais dos pesquisadores, uma vez que é atribuição do CEPSJ solicitar relatórios 
semestrais e finais aos pesquisadores, conforme Capítulo X, item 1-3c da Res CNS/MS 
466/2012. 
 
 § 1º O parecer deve ser elaborado de forma clara, objetiva, detalhada e estar 
suficientemente motivado para subsidiar a decisão do plenário, com ênfase nos seguintes 
pontos: análise ética do protocolo; risco-benefício da pesquisa e sua relevância social; processo 
de recrutamento; inclusão e exclusão dos participantes da pesquisa; processo de obtenção do 
TCLE; justificativa para a dispensa do TCLE, se couber; procedimentos aptos à efetivação da 
garantia do sigilo e confidencialidade; proteção dos participantes da pesquisa, quando 
pertinente; orçamento para realização da pesquisa; e cronograma de execução, devendo o 
parecer ser validado no sistema oficial devido durante os trabalhos da reunião. 
 
 § 2º Ao CEPSJ, cabe a suspensão do projeto quando se sentir incapacitado de 
acompanhar o desenvolvimento do projeto pela ausência dos respectivos relatórios. 
 
 § 3º A suspensão de projeto é comunicada ao superior imediato do responsável 
pelo desenvolvimento do projeto, à CONEP/CNS/MS e à Instituição Financiadora do Projeto, se 
houver. 
 

CAPÍTULO V 
DAS ATRIBUIÇÕES 

 
 Art. 19. Ao coordenador, e em sua ausência, ao vice-coordenador, compete 
dirigir, coordenar e supervisionar as atividades do CEPSJ e, especificamente: 
 
 I – representar o CEPSJ em suas relações internas e externas; 
 II – instalar o Comitê e presidir suas reuniões; 
 III – suscitar pronunciamento do CEPSJ quanto às questões relativas aos projetos 
de pesquisa; 
 IV – promover as convocações das reuniões; 
 V – tomar parte nas discussões e votações; 
 VI – indicar membros do CEPSJ para realização de estudos, levantamentos e 
emissões de pareceres necessários à consecução da finalidade do Comitê; 
 VII – elaborar resoluções decorrentes de deliberações do Comitê ad referendum 
deste nos casos de manifesta urgência; 
 VIII – encaminhar semestralmente à CONEP/CNS/MS o relatório semestral das 
atividades do CEPSJ; 
 IX – designar membros e consultores ad hoc, pertencentes ou não à Instituição, 
com a finalidade de fornecer subsídios técnicos para suas decisões. 
 
 Art. 20. Aos membros do CEPSJ, compete: 
 
 I – estudar e relatar, no prazo de 30 (trinta) dias, as matérias que lhes forem 
atribuídas pelo coordenador; 
 II – relatar projetos de pesquisa, proferindo voto ou pareceres e manifestando-se 
a respeito de matérias em discussão; 
 III – requerer votação de matéria em regime de urgência; 
 IV – verificar a instrução do protocolo de pesquisa, a garantia dos procedimentos 
estabelecidos, a documentação e registro dos dados gerados no decorrer da pesquisa, o acervo 
de dados obtidos, os recursos humanos envolvidos e os relatórios parciais e finais da pesquisa; 
 V – desempenhar atribuições que lhes forem designadas pelo coordenador; 
 VI – apresentar proposições sobre as questões referentes ao Comitê; 
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 VII – isentar-se de votação/participação na reunião quando o projeto a ser 
avaliado for de seu interesse direto ou indireto; 
 VIII – indicar a necessidade de consultores ad hoc, pertencentes ou não à 
Instituição, com a finalidade de fornecer subsídios técnicos para suas decisões. 
 
 Art. 21. A responsabilidade do pesquisador é indelegável e indeclinável e 
compreende os aspectos éticos e legais, devendo ser observadas as disposições e normas 
vigentes, competindo, ainda: 
 
 I – apresentar ao CEPSJ o protocolo da pesquisa a ser realizada, devidamente 
instruído, aguardando o pronunciamento deste, antes de iniciá-lo; 
 II – desenvolver o projeto conforme delineado; caso haja alteração, esta deve ser 
submetida e apreciada pelo CEPSJ por meio do Sistema CEP/CONEP/CNS/MS; 
 III – elaborar e apresentar os relatórios parciais e final ao CEPSJ; 
 IV – elaborar e apresentar os relatórios de pesquisa, semestralmente, 
comunicando ao CEPSJ a ocorrência de quaisquer riscos esperados ou não esperados e, 
imediatamente, os eventos adversos sérios; 
 V – manter em arquivo, sob sua guarda, por 5 (cinco) anos, os dados da 
pesquisa, contendo fichas individuais e todos os demais documentos recomendados pelo 
CEPSJ; 
 VI – comunicar o CEPSJ, caso ocorra interrupção do projeto. 
 
 Parágrafo único. Por eventos adversos sérios (EAS), entende-se que seja 
qualquer ocorrência médica desfavorável que resulta em morte; ameaça ou risco de vida; 
hospitalização ou prolongamento de uma hospitalização preexistente, excetuando-se as 
cirurgias eletivas e as internações previstas no protocolo; incapacidade persistente ou 
significativa; anomalia congênita ou defeito de nascimento; e ocorrência médica significativa 
que, baseada em julgamento médico apropriado, possa prejudicar o paciente e/ou requerer 
intervenção médica ou cirúrgica para prevenir quaisquer das demais ocorrências supracitadas. 
 

CAPÍTULO VI 
DO PROTOCOLO DE PESQUISA 

 
 Art. 22. Protocolo de pesquisa é o conjunto de documentos, que pode ser variável 
a depender do tema, incluindo o projeto, e que apresenta a proposta de uma pesquisa a ser 
analisada pelo Sistema CEP/CONEP/CNS/MS. 
 
 § 1º O protocolo a ser submetido à revisão ética somente será apreciado se for 
apresentada toda documentação solicitada pelo Sistema CEP/CONEP/CNS/MS, consideradas a 
natureza e as especificidades de cada pesquisa, sendo a Plataforma Brasil o sistema oficial de 
lançamento de pesquisas para análise e monitoramento do Sistema CEP/CONEP/CNS/MS. 
 
 § 2º O CEPSJ poderá, se entender oportuno e conveniente, no curso da revisão 
ética, solicitar informações, documentos e outros, necessários ao perfeito esclarecimento das 
questões, ficando suspenso o procedimento até a vinda dos elementos solicitados. 
 
 Art. 23. Todos os protocolos de pesquisa devem conter: 
 

a) Folha de rosto: todos os campos devem ser preenchidos, datados e 
assinados, com identificação dos signatários; as informações prestadas 
devem ser compatíveis com as do protocolo; a identificação das assinaturas 
deve conter, com clareza, o nome completo e a função de quem assina, 
preferencialmente, indicado por carimbo; o título da pesquisa será 
apresentado em língua portuguesa e será idêntico ao do projeto de pesquisa; 

b) Declarações pertinentes, conforme a lista de checagem apresentada no 
Anexo II da Norma Operacional 001/2013 CNS/MS, devidamente assinadas; 
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c) Declaração de compromisso do pesquisador responsável, devidamente 
assinada, de anexar os resultados da pesquisa na Plataforma Brasil, 
garantindo o sigilo relativo às propriedades intelectuais e patentes industriais; 

d) Garantia de que os benefícios resultantes do projeto retornem aos 
participantes da pesquisa, seja em termos de retorno social, acesso aos 
procedimentos, produtos ou agentes da pesquisa; 

e) Orçamento financeiro: detalhar os recursos, fontes e destinação; apresentar 
forma e valor da remuneração do pesquisador; apresentar em moeda nacional 
ou, quando em moeda estrangeira, com o valor do câmbio oficial em Real, 
obtido no período da proposição da pesquisa; apresentar previsão de 
ressarcimento de despesas do participante e seus  acompanhantes, quando 
necessário, tais como transporte e alimentação e compensação material nos 
casos ressalvados no item II.10 da Resolução do CNS 466/12; 

f) Cronograma que descreva a duração total e as diferentes etapas da pesquisa, 
com compromisso explícito do pesquisador de que a pesquisa somente será 
iniciada a partir da aprovação pelo Sistema CEP/CONEP/CNS/MS; 

g) Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) é um documento público 
específico para cada pesquisa, incluindo informações sobre as circunstâncias 
sob as quais o consentimento será obtido, sobre o responsável por obtê-lo e 
sobre a natureza da informação a ser fornecida aos participantes da pesquisa, 
ou a dispensa do TCLE deve ser justificadamente solicitada pelo pesquisador 
responsável ao Sistema CEP/CONEP/CNS/MS, para apreciação; 

h) Descrição do Assentimento Livre e Esclarecido para anuência do participante 
vulnerável da pesquisa (criança, adolescente ou legalmente incapaz), livre de 
vícios (simulação, fraude ou erro), dependência, subordinação ou intimidação; 
tais participantes devem ser esclarecidos sobre a natureza da pesquisa, seus 
objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que 
esta possa lhes acarretar, na medida de sua compreensão e respeitados em 
suas singularidades; 

i) Declaração da existência de infraestrutura necessária e apta ao 
desenvolvimento da pesquisa e para atender a eventuais problemas dela 
resultantes, com documento que expresse a concordância da instituição e/ou 
organização por meio de seu responsável maior com competência;  

j) Outros documentos que se fizerem necessários, de acordo com a 
especificidade da pesquisa; 

k) Declaração do pesquisador de manter arquivados os dados coletados e 
demais documentos, inclusive digitalizados, pelo prazo mínimo de (5) cinco 
anos; 

l) Projeto de pesquisa original na íntegra. 
 
 Art. 24. O projeto de pesquisa é o documento fundamental para que o Sistema 
CEP/CONEP/CNS/MS possa proceder a análise ética da proposta, devendo ser formulado pelo 
pesquisador e, em caso de projetos multicêntricos internacionais, revisados, interpretados e 
corretamente traduzidos para o português, podendo os itens do projeto variarem de acordo com 
sua natureza e procedimentos metodológicos utilizados, mas devendo conter, obrigatoriamente: 
 
 I – Tema: contido no título; 
 II – Objeto da pesquisa: o que se pretende pesquisar; 
 III – Relevância social: importância da pesquisa em seu campo de atuação, 
apresentada pelo pesquisador; 
 IV – Objetivos: propósitos da pesquisa; 
 V – Local de realização da pesquisa: com detalhamento das instalações, serviços, 
centros, comunidades e instituições nas quais se processarão as várias etapas da pesquisa, 
deve ser apresentada lista de centros brasileiros participantes, constando o nome do 
pesquisador responsável, instituição, Unidade Federativa (UF) a que a instituição pertence e o 
CEP responsável pelo acompanhamento do estudo em cada um dos centros, ou, ainda, em 
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caso de estudos das Ciências Sociais e Humanas, o pesquisador, quando for o caso, deve 
descrever o campo da pesquisa, caracterizando-o geográfica, social e/ou culturalmente, 
conforme o caso; 
 VI – População a ser estudada: características esperadas da população, tais 
como: tamanho, faixa etária, sexo, cor/raça (classificação do IBGE) e etnia, orientação sexual e 
identidade de gênero, classes e grupos sociais, e outras que sejam pertinentes à descrição da 
população e que possam, de fato, ser significativas para a análise ética da pesquisa; na 
ausência da delimitação da população, deve ser apresentada justificativa para a não 
apresentação da descrição da população e das razões para a utilização de grupos vulneráveis, 
quando for o caso; 
 VII – As especificidades éticas das pesquisas com população indígena, dadas as 
suas particularidades, são contempladas em Resolução Complementar do Conselho Nacional 
de Saúde/CNS; 
 VII – Garantias éticas aos participantes da pesquisa: medidas que garantam a 
liberdade de participação, a integridade do participante da pesquisa e a preservação dos dados 
que possam identificá-lo, garantindo, especialmente, a privacidade, sigilo e confidencialidade e o 
modo de efetivação; protocolos específicos da área de ciências humanas que, por sua natureza, 
possibilitam a revelação da identidade dos seus participantes de pesquisa, poderão estar isentos 
da obrigatoriedade da garantia de sigilo e confidencialidade, desde que o participante seja 
devidamente informado e dê o seu consentimento; 
 VIII – Método a ser utilizado: descrição detalhada dos métodos e procedimentos 
justificados com base em fundamentação científica; a descrição da forma de abordagem ou 
plano de recrutamento dos possíveis indivíduos participantes, os métodos que afetem direta ou 
indiretamente os participantes da pesquisa e que possam, de fato, ser significativos para a 
análise ética; 
 IX – Cronograma: informando a duração total e as diferentes etapas da pesquisa, 
em número de meses, com compromisso explícito do pesquisador de que a pesquisa somente 
será iniciada a partir da aprovação pelo Sistema CEP/CONEP/CNS/MS; 
 X – Orçamento: apresentado de acordo com o item 3.3 da Norma Operacional 
001/2013 CNS/MS; 
 XI – Critérios de inclusão e exclusão dos participantes da pesquisa: devem ser 
apresentados de acordo com as exigências da metodologia a ser utilizada; 
 XII – Riscos e benefícios envolvidos na execução da pesquisa: o risco, avaliando 
sua gradação e descrevendo as medidas para sua minimização e proteção do participante da 
pesquisa; as medidas para assegurar os necessários cuidados, no caso de danos aos 
indivíduos; os possíveis benefícios, diretos ou indiretos, para a população estudada e a 
sociedade; 
 XIII – Critérios de encerramento ou suspensão de pesquisa: devem ser 
explicitados, quando couber; 
 XIV – Resultados do estudo: garantia do pesquisador de que os resultados do 
estudo serão divulgados para os participantes da pesquisa e instituições nas quais os dados 
foram obtidos. 
 XV – Divulgação dos resultados: garantia pelo pesquisador de encaminhar os 
resultados da pesquisa para publicação, com os devidos créditos aos autores; 
 XVI – Declarações de responsabilidade, devidamente assinadas, do pesquisador, 
do responsável maior com competência da instituição, do promotor e do patrocinador; 
 XVII – Declaração assinada por responsável institucional, disponibilizando a 
existência de infraestrutura necessária ao desenvolvimento da pesquisa e para atender a 
eventuais problemas dela resultantes. 
 
 § 1º  Nos casos que envolverem patenteamento, possíveis postergações da 
divulgação dos resultados devem ser notificadas e autorizadas pelo Sistema 
CEP/CONEP/CNS/MS. 
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 § 2º  Se o propósito for testar um produto ou dispositivo para a saúde, novo no 
Brasil, de procedência estrangeira ou não, deverá ser indicada a situação atual de registro junto 
às agências regulatórias do país de origem, se houver. 
 
 § 3º  O pesquisador responsável deverá ainda identificar as fontes materiais de 
pesquisa, tais como espécimes, registros e dados, a serem obtidos de seres humanos, 
indicando se esse material será obtido especificamente para os propósitos da pesquisa ou se, 
também, será usado para outros fins. 
 
 § 4º  O pesquisador responsável deverá explicitar a relação das instituições 
participantes, na dependência do protocolo proposto, devendo em: 
 

a) Protocolos multicêntricos no Brasil: elencar o centro coordenador e os centros 
participantes (indicando o pesquisador responsável pela pesquisa no centro e 
o Comitê de Ética em Pesquisa – CEP – que acompanhará o andamento do 
estudo); 

b) Protocolos com centros coparticipantes: elencar, além do centro proponente 
do estudo, os centros coparticipantes; 

c) Pesquisas com coordenação e/ou patrocínio originados fora do Brasil com 
copatrocínio do Governo Brasileiro deverão explicitá-lo por meio de anuência 
oficial emitida pelo Gestor Federal de Ciência, Tecnologia e Insumos 
Estratégicos em Saúde. 

 
 Art. 25. Os protocolos de pesquisa são enquadrados em uma das seguintes 
categorias: 
 
 I – Aprovado: quando o protocolo encontra-se totalmente adequado para 
execução; 
 II – Com pendência: quando a decisão é pela necessidade de correção, hipótese 
em que serão solicitadas alterações ou complementações do protocolo de pesquisa. Por mais 
simples que seja a exigência feita, o protocolo continua em “pendência” enquanto esta não 
estiver completamente atendida; 
 III – Não Aprovado: quando a decisão considera que os óbices éticos do protocolo 
são de tal gravidade que não podem ser superados pela tramitação em “pendência”; 
 V – Arquivado: quando o pesquisador descumprir o prazo para enviar as 
respostas às pendências apontadas ou para recorrer; 
 V – Suspenso: quando a pesquisa aprovada, já em andamento, deve ser 
interrompida por motivo de segurança, especialmente referente ao participante da pesquisa; 
 VI – Retirado: quando o Sistema CEP/CONEP/CNS/MS acatar a solicitação do 
pesquisador responsável mediante justificativa para a retirada do protocolo antes de sua 
avaliação ética. Neste caso, o protocolo é considerado encerrado. 
 
 Art. 26. Emenda é toda proposta de modificação ao projeto original, apresentada 
com a justificativa que a motivou, sendo que as emendas devem ser apresentadas ao CEPSJ, 
via Plataforma Brasil, de forma clara e sucinta, identificando a parte do protocolo a ser 
modificado e suas justificativas. 
 
 Art. 27. Extensão é a proposta de prorrogação ou continuidade da pesquisa 
solicitada ao CEPSJ, via Plataforma Brasil, com os mesmos participantes recrutados, sem 
mudança essencial nos objetivos e na metodologia do projeto original. Havendo modificações 
importantes de objetivos e métodos, deve ser apresentado outro protocolo de pesquisa. 
 
 Art. 28. Se o parecer for de pendência, o pesquisador terá o prazo de (30) trinta 
dias, contados a partir de sua emissão na Plataforma Brasil, para atendê-la. Decorrido esse 
prazo, o CEPSJ terá (30) trinta dias para emitir o parecer final, aprovando ou reprovando o 
protocolo. 
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 Art. 29.  Das decisões de não aprovação caberá recurso ao próprio CEPSJ, no 
prazo de 30 (trinta) dias, sempre que algum fato novo for apresentado para fundamentar a 
necessidade de uma reanálise.  
 
 Parágrafo único. Se o CEPSJ indeferir o recurso de reconsideração, o 
pesquisador poderá interpor recurso à CONEP/CNS/MS, como última instância, no prazo de 30 
(trinta) dias. 
 
 Art. 30. O CEPSJ poderá determinar o “arquivamento” do protocolo de pesquisa 
nos casos em que o pesquisador responsável não atender, no prazo estipulado, às solicitações 
que lhe foram feitas.  
 

CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
 Art. 31. O CEPSJ deve ser registrado na CONEP/CNS/MS. 
 
 Art. 32. O CEPSJ mantém em arquivo o projeto, o protocolo e os relatórios 
correspondentes, por 5 (cinco) anos após o encerramento do estudo, podendo esse 
arquivamento processar-se em meio digital. 
 
 Parágrafo único. Os protocolos anteriores à implementação da Plataforma Brasil 
serão digitalizados e arquivados por meio digital por um período de 5 (cinco) anos após o 
encerramento do estudo. 
 
 Art. 33. O CEPSJ convidará pessoas ou entidades que possam colaborar com o 
desenvolvimento dos seus trabalhos, sempre que julgar necessário, podendo criar 
subcomissões para assuntos específicos. 
 
 Art. 34. O relator ou qualquer membro pode requerer ao coordenador, a qualquer 
tempo, que solicite o encaminhamento ou diligências de processos ou de consultas a outras 
pessoas ou instituições públicas ou privadas, nacionais e internacionais, para estudo, pesquisa 
ou informações necessárias à solução dos assuntos que lhes forem distribuídos, bem como 
solicitar o comparecimento de qualquer pessoa às reuniões para prestar esclarecimentos. 
 
 Art. 35. É vedada a revelação dos nomes dos relatores designados para a análise 
dos Protocolos de Pesquisa. 
 
 Art. 36. A responsabilidade do pesquisador é indelegável, indeclinável e 
compreende os aspectos éticos e legais. 
 
 Art. 37. Uma vez aprovado o projeto, o CEPSJ passa a ser corresponsável no que 
se refere aos aspectos éticos da pesquisa. 
 
 Parágrafo único. O CEPSJ assumirá, com o pesquisador, a corresponsabilidade 
pela preservação de condutas eticamente corretas no projeto e no desenvolvimento da 
pesquisa, cabendo-lhe, ainda, comunicar à CONEP/CNS/MS, à ANVISA e ao  Comitê Nacional 
de Segurança do Paciente a ocorrência de eventos adversos graves. 
 
 Art. 38. Consideram-se autorizados para execução os projetos aprovados pelo 
CEPSJ, exceto os que se enquadram nas áreas temáticas especiais definidas pela legislação 
em vigor, os quais, após aprovação pelo CEPSJ, são enviados à CONEP/CNS/MS, que dá o 
devido encaminhamento. 
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 Art. 39. As pesquisas com novos medicamentos, vacinas, testes diagnósticos, 
equipamentos e dispositivos para a saúde são encaminhadas pelo CEPSJ à CONEP/CNS/MS. 
 

CAPÍTULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
 Art. 40. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente 
Regulamento são dirimidas pelo coordenador do CEPSJ. 
 
 Art. 41. O presente Regulamento pode ser alterado mediante proposta dos 
membros, considerando-se o quorum mínimo de 2/3 (dois terços) dos membros do CEPSJ e a 
homologação pelo CONEP/UFSJ. 
 
 Art. 42. Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 
 

São João del-Rei, 28 de outubro de 2015. 
 
 
 
 
 

Prof. SÉRGIO AUGUSTO ARAÚJO DA GAMA CERQUEIRA 
Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, 

em exercício 
 

 
 



Relatório de Autoavaliação Institucional 2015 – UFSJ 

Comissão Própria de Avaliação – CPA UFSJ 2014/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.1.9 – Resolução CONEP Nº 025, de 11 de novembro de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1 

CONEP – UFSJ 
Parecer No 068/2015 

Aprovado em 11/11/2015 

 
 

RESOLUÇÃO No 025, de 11 de novembro de 2015. 
 

 
Regulamenta a política de estágio dos discentes 
de graduação da UFSJ. 

 
 

 A PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ, no uso de suas atribuições e na 
forma do que dispõem o art. 24, incisos II, III, VII e XII; o art. 15, inciso V; e o art. 55 do 
Estatuto aprovado pela Portaria/MEC no 2.684, de 25 de setembro de 2003 – DOU de 26 de 
setembro de 2003, e considerando o Parecer no 068, de 11/11/2015, deste mesmo Conselho; 
 
 
 RESOLVE: 
 
 
 Art. 1º Estágio é o ato educativo acadêmico supervisionado integrante do 
itinerário formativo do discente, desenvolvido no ambiente de trabalho e que visa à preparação 
dos discentes de graduação para o trabalho produtivo. 
 
 Art. 2º O estágio, como componente curricular, deve fazer parte do Projeto 
Pedagógico do Curso (PPC) e ser realizado sob a orientação de um docente da UFSJ e sob a 
supervisão de um profissional designado pela unidade concedente, com formação ou 
experiência profissional na área de conhecimento do curso do discente estagiário. 
 
 Parágrafo único. Unidade concedente é a instituição pública ou privada que tem 
condições de proporcionar experiência prática na área de formação do discente e que oferece 
a vaga de estágio em que o discente realizará suas atividades. 
 
 Art. 3º O estágio deve: 
 
 I – ser um componente curricular, de espaço privilegiado da articulação entre 
teoria e prática, devendo guardar coerência com o PPC do curso do discente; 
 II – pautar-se na articulação entre a educação superior e a área de formação do 
discente, objetivando a formação geral e específica dos egressos profissionais e indicando 
competências comuns gerais para o perfil de formação; 
 III – servir para o desenvolvimento de competências, habilidades e cidadania em 
situações de aprendizagem conduzidas articuladamente entre a UFSJ e o ambiente 
profissional; 
 IV – ser uma atividade educativa, cuja proposta se dá de acordo com a 
especificidade da formação profissional e cidadã do discente, conforme a legislação vigente; 
 V – ser um dos instrumentos de avaliação previstos no PPC e de verificação da 
articulação entre todas as unidades curriculares e demais atividades do curso; 
 VI – contemplar, de acordo com o PPC, as competências e habilidades comuns 
dos profissionais de cada área e competências e habilidades específicas de cada profissão; 
 VII – proporcionar, em cada área, a inserção do discente na comunidade, de 
acordo com as diretrizes pedagógicas de cada curso; 
 VIII – buscar, por meio das diretrizes institucionais, maior integração entre os 
cursos; 
 IX – ser instrumento de valorização e desenvolvimento docente desde o seu 
planejamento até os processos de organização das ações educativas; 
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 X – promover maior articulação entre os cursos, para que se tenha melhor 
planejamento e desenvolvimento de suas práticas que acontecem em uma mesma unidade 
concedente; 
 XI – levar o discente a compreender a unidade concedente também como um 
espaço de ensino, a fim de que sejam estabelecidas relações de proximidade entre os serviços 
prestados e a UFSJ; 
 XII – considerar, como contrapartida, a educação continuada dos supervisores 
da unidade concedente na relação entre empresa e a UFSJ; 
 XIII – estimular a Universidade a caminhar para a construção de espaços que 
contribuam para a formação dos discentes; 
 XIV – garantir, em sua supervisão, a reflexão sobre a prática profissional, 
possibilitando a construção da identidade profissional; 
 XVI – conceber-se como ato educativo, reconhecendo seus princípios de relação 
entre teoria e prática, reflexão do processo de formação profissional, construção de 
responsabilidade social e, sobretudo, construção da concepção do trabalho na área de 
formação, como o cuidado com a vida humana, nas condições de nossa realidade social. 
 
 Art. 4º O estágio se classifica como: 
 
 I – Obrigatório: aquele definido como tal no PPC, cuja carga horária mínima é 
exigida para aprovação e obtenção de diploma; 
 II – Não obrigatório: aquele realizado pelo discente como atividade 
complementar de sua formação, sem necessidade de previsão no respectivo PPC. 
 
 Art. 5º Os instrumentos jurídicos que regulamentam o estágio são: 
 
 I – o Termo de Compromisso de Estágio; 
 II – o Plano de Estágio. 
 
 § 1º O Termo de Compromisso de Estágio é um acordo tripartite celebrado entre 
o discente estagiário, a unidade concedente do estágio e a UFSJ, representada pelo 
coordenador do curso de matrícula do discente, prevendo as condições de adequação do 
estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e ao tipo da formação acadêmica deste e ao 
horário e ao Calendário Acadêmico da UFSJ. 
 
 § 2º Deverá ser celebrado um Aditivo ao Termo de Compromisso de Estágio 
firmado entre a unidade concedente, a UFSJ e o estagiário sempre que houver necessidade de 
alteração, devendo ser anexado ao documento original. 
 
 § 3º O Plano de Estágio é um documento elaborado em comum acordo entre o 
discente estagiário, o orientador de estágio e a unidade concedente, devendo constar suas 
assinaturas. 
 
 § 4º É permitida a celebração de convênio entre a UFSJ e a unidade concedente 
do estágio, cuja minuta será elaborada pelo Setor de Estágios (SESTA) da UFSJ ou, 
alternativamente, pela unidade concedente, garantindo-se o cumprimento das normas 
institucionais. 
 
 Art. 6º A realização do estágio, obrigatório ou não é precedida da contratação de 
seguro contra acidentes pessoais em favor do estagiário, durante todo o período de realização 
deste, nos termos da legislação vigente.  
 
 § 1º O número da apólice do seguro e o nome da seguradora deverão constar no 
Termo de Compromisso de Estágio. 
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 § 2º A contratação do seguro é de responsabilidade da unidade concedente, 
podendo, alternativamente, ser assumida pela UFSJ, no caso de estágio obrigatório. 
 
 Art. 7º A jornada de atividade em estágio é definida em comum acordo entre a 
UFSJ, a unidade concedente e o discente estagiário, devendo constar no Termo de 
Compromisso e ser compatível com as atividades acadêmicas do estagiário. 
 
 § 1º A jornada de atividade de que trata o caput do artigo não deverá ultrapassar 
6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais. 
 
 § 2º O estágio relativo a cursos que alternam teoria e prática, nos períodos em 
que não estão programadas aulas presenciais, poderá ter a jornada de até 40 (quarenta) horas 
semanais, desde que isso esteja previsto no PPC. 
 
 § 3º Nos períodos de férias acadêmicas, a jornada de estágio é estabelecida de 
comum acordo entre o estagiário e a unidade concedente, sempre com a interveniência do 
coordenador de curso. 
 
 Art. 8º O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza e o 
estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada, 
sendo obrigatória a sua concessão, bem como auxílio-transporte, nos casos de estágio não 
obrigatório. 
 
 Art. 9º Os discentes regularmente matriculados e frequentes na UFSJ poderão 
realizar estágio no exterior, nos termos da legislação vigente e desta Resolução, desde que 
seja na área de formação de seu curso. 
 
 Art. 10. O Colegiado de Curso regulará a matéria no âmbito do curso e disporá 
sobre: 
 
 I – inserção do estágio no PPC; 
 II – carga horária, duração e jornada de estágio, respeitada a legislação vigente; 
 III – condições para caracterização e definição dos campos de estágio; 
 IV – sistemática de organização, orientação, supervisão e avaliação do estágio. 
 
 § 1º As atividades de extensão, de monitoria e de iniciação científica ou 
profissionais desenvolvidas pelo discente somente poderão ser equiparadas ao estágio se 
previstas no PPC ou no documento de que trata o caput deste artigo. 
 
 § 2º É obrigatória a apresentação periódica, pelo discente, de relatório de suas 
atividades ao docente orientador, acompanhado da avaliação do supervisor de campo, em 
prazo não superior a 6 (seis) meses. 
 
 § 3º A avaliação final dos discentes estagiários é de responsabilidade do 
docente orientador do estágio. 
 
 § 4º Deve ser encaminhada ao Setor de Estágios (SESTA) 1 (uma) cópia do 
documento de que trata o caput deste artigo, após homologação pelo Colegiado do Curso, para 
conhecimento e arquivo. 
 
 Art. 11. Em nenhuma hipótese, poderá ser cobrada do discente qualquer taxa 
administrativa referente à obtenção e realização do estágio. 
 
 Art. 12. A UFSJ, desde que atendida a demanda de estágio de seus discentes, 
pode também oferecer vagas para estágio obrigatório a discentes de outras instituições de 
ensino. 
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 § 1º O preenchimento das vagas de que trata o caput deste artigo é feito por 
meio de edital do setor ou da unidade acadêmica interessado(a). 
 
 § 2º Deve ser encaminhada ao Setor de Estágios (SESTA) 1 (uma) cópia do 
edital de que trata o caput deste artigo, para conhecimento, divulgação e arquivo. 
 
 § 3º A seguinte documentação é exigida para a realização de estágio por 
estudantes de outras instituições: 
 
 I – documento da instituição cedente que comprove matrícula e frequência do 
estudante, com data não superior a 6 (seis) meses; 
 II – carta de apresentação do estudante, fornecida pela instituição requerente; 
 III – apólice de seguro contra acidentes pessoais em favor do estagiário, 
contratada pela instituição requerente. 
 
 § 4º A UFSJ pode oferecer vagas para estágio não obrigatório, desde que haja 
disponibilidade orçamentária. 
 
 Art. 13. O SESTA poderá recorrer à intermediação de agentes de integração, 
entre o sistema de ensino e os setores de produção, serviços, comunidades e governo, 
mediante condições acordadas em instrumento jurídico adequado, que atuarão com a 
finalidade de: 
 

a) identificar, preferencialmente, para o SESTA, as oportunidades de estágio 
junto a entidades públicas e privadas; 

b) facilitar o ajuste das condições de estágio, a constarem do instrumento 
jurídico próprio; 

c) prestar serviços administrativos de cadastramento de discentes, campos e 
oportunidades de estágio, bem como de execução do pagamento de bolsas, 
e outros solicitados pela instituição de ensino. 

 
 Parágrafo único. Entende-se por agente de integração a instituição pública ou 
particular que promova a interlocução entre a instituição de ensino, o estagiário e a unidade 
concedente da realização do estágio. 
 
 Art. 14. Os casos não previstos nesta Resolução são deliberados pela Pró-
reitoria de Ensino de Graduação (PROEN) da UFSJ. 
 
 Ar. 15. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 
 

São João del-Rei, 11 de novembro de 2015. 
 
 
 
 
 

Prof.ª VALÉRIA HELOISA KEMP 
Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

 
 
Publicada nos quadros da UFSJ em 17/11/2015. 



Relatório de Autoavaliação Institucional 2015 – UFSJ 

Comissão Própria de Avaliação – CPA UFSJ 2014/2016 
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RESOLUÇÃO No 025, de 28 de setembro de 2015. 
 
 

Estabelece a Política de Esportes 
da UFSJ. 

 
 
 A PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ, no uso de suas atribuições, na forma do que 
dispõem o art. 24, incisos II, III, VII e XII, o art. 11, inciso I, e o art. 55 do Estatuto aprovado pela 
Portaria/MEC 2.684, de 26 de setembro de 2003, e considerando o Parecer no 063, de 
28/09/2015, deste mesmo Conselho; 
 
 
  
 RESOLVE: 
 
 
 
 Art. 1º Instituir a Política de Esportes como parte das atividades da Pró-Reitoria 
de Assuntos Estudantis (PROAE) e da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários 
(PROEX) com o objetivo de regulamentar e fomentar a prática esportiva na UFSJ. 
 
 Art. 2º A presente Resolução compreende os esportes a partir das seguintes 
dimensões: 
 
 I – Esporte de Participação: tem por objetivo evitar a seletividade e a 
competitividade, com a finalidade de alcançar o desenvolvimento integral e a formação para a 
cidadania e o lazer; 
 II – Esporte de Rendimento: praticado segundo normas e regras nacionais e 
internacionais, visando à integração e à promoção do esporte universitário. 
 

CAPÍTULO I 
DOS OBJETIVOS E FINALIDADES 

 
 Art. 3º São objetivos e finalidades da Política de Esportes da UFSJ: 
 
 I – apoiar a participação em eventos esportivos oficiais; 
 II – avaliar a viabilidade de projetos de atividades esportivas na UFSJ; 
 III – criar mecanismos de incentivo à prática esportiva entre a comunidade 
acadêmica; 
 IV – dar suporte à elaboração de atividades esportivas na UFSJ; 
 V – democratizar o acesso aos esportes, nas suas diferentes áreas, entre a 
comunidade da UFSJ; 
 VI – disponibilizar e coordenar a utilização do espaço físico e de materiais 
esportivos para a realização das atividades esportivas, respeitadas as normas da respectiva 
unidade; 
 VII – disponibilizar estrutura física e recursos humanos necessários para dar 
suporte à prática de esporte para a comunidade acadêmica da UFSJ; 
 VIII – estimular e apoiar a comunidade acadêmica da UFSJ na realização de 
projetos de atividades esportivas; 
 IX – incentivar formas de participação e envolvimento permanente dos diferentes 
segmentos da UFSJ junto aos esportes; 
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 X – investir e valorizar a formação integral do estudante universitário por meio dos 
esportes; 
 XI – orientar as atividades esportivas das comunidades acadêmica e externa; 
 XII – planejar, elaborar e executar projetos de atividades esportivas com as 
comunidades acadêmica e externa; 
 XIII – promover a integração e o intercâmbio com outras instituições para a 
realização de projetos de atividades esportivas; 
 XIV – promover e organizar competições e torneios internos e externos de 
esportes nos espaços da UFSJ; 
 XV – promover e organizar programas e projetos de esportes, ofertando bolsas a 
discentes. 
 
 Art. 4º Aos programas e ações vinculados à Política de Esportes compete: 
 
 I – estimular e atender às demandas de projetos esportivos advindos dos órgãos 
representativos dos discentes; 
 II – promover a institucionalização e os critérios de utilização e funcionamento das 
instalações esportivas, a fim de garantir o desenvolvimento de programas, projetos e eventos 
esportivos; 
 III – garantir espaço físico e recursos materiais e humanos necessários para: 

a) realização de eventos esportivos para a comunidade universitária; 
b) treinamento dos discentes universitários selecionados para a participação 

institucional em competições; 
c) participação, cooperação intercâmbio esportivo entre a UFSJ e outras 

instituições. 
 

CAPÍTULO II 
DA COMISSÃO DE ESPORTES 

 
 Art. 5º Fica instituída uma Comissão de Esportes (CoEsporte), nomeada pelo 
Reitor, composta por 2 (dois) docentes, 2 (dois) técnicos-administrativos e 4 (quatro) discentes, 
presidida por um docente ou técnico-administrativo. 
 
 § 1º Os membros da CoEsporte são nomeados por portaria da Reitoria, sendo os 
docentes e técnicos-administrativos indicados conjuntamente pelo Pró-Reitor de Assuntos 
Estudantis e pelo Pró-Reitor de Assuntos Comunitários e de Extensão, e os discentes indicados 
pelo Diretório Central dos Estudantes após consulta aos órgãos representativos dos discentes 
ligados aos esportes nas várias unidades educacionais da UFSJ. 
 
 § 2º A representação estudantil na CoEsporte é composta por 4 (quatro) 
discentes regularmente matriculados em cursos da UFSJ, sendo um de cada município onde a 
UFSJ possui unidades educacionais. 
 
 § 3º O mandato dos membros é de 2 (dois) anos, permitidas reconduções por 
meio de novas portarias. 
 
 § 4º Perdem o mandato os membros que faltarem a 3 (três) reuniões 
consecutivas sem justificativas aprovadas pela CoEsporte. 
 
 Art. 6º A CoEsporte tem como objetivo principal incentivar programas e ações 
relativas aos esportes de participação e aos esportes de rendimento, que sejam capazes de 
contribuir para o processo de formação integral, melhoria da qualidade de vida e ampliação da 
integração social da comunidade acadêmica da UFSJ, competindo ainda: 
 
 I – avaliar o mérito dos programas, projetos e eventos relacionados aos esportes 
de rendimento e esportes de participação apresentados pela comunidade universitária; 
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 II – classificar as demandas relativas aos programas, projetos e eventos 
considerando-se os critérios estabelecidos pela CoEsporte; 
 III – definir critérios e prioridades de gastos a partir do orçamento aprovado pelo 
Conselho Diretor (CONDI) específico para os esportes, alocados na PROAE e na PROEX; 
 IV – definir os setores ou unidades que ficarão responsáveis pelo controle, 
manutenção, distribuição e guarda dos materiais e equipamentos esportivos; 
 V – definir o valor financeiro a ser concedido a cada uma das demandas 
aprovadas; 
 VI – elaborar regras complementares para uso de instalações físicas para a 
prática esportiva; 
 VII – emitir parecer sobre os pedidos de financiamentos e auxílios; 
 VIII – estimar e propor um orçamento anual para os esportes, para o ano 
subsequente, a ser submetido à deliberação do CONDI; 
 IX – propor a criação de novas instalações físicas em função da demanda 
existente à prática de esportes; 
 X – propor estruturas física e de recursos humanos para dar suporte às suas 
atividades administrativas; 
 XI – propor normas complementares, quando necessário, sobre os esportes, para 
serem submetidas à apreciação dos Conselhos Superiores da UFSJ; 
 XII – propor normas para manutenção e guarda dos materiais e equipamentos 
destinados aos esportes. 
 
 Parágrafo único. A CoEsporte, a seu critério, poderá lançar editais para 
programas e projetos relacionados aos esportes. 
 
 Art. 7º A CoEsporte reúne-se ordinariamente 2 (duas) vezes por semestre, ou 
extraordinariamente quando convocada por seu presidente. 
 
 Parágrafo único. Em caso de urgência, o presidente da CoEsporte pode emitir 
parecer ad referendum sobre as demandas apresentadas, devendo submetê-lo à apreciação na 
primeira reunião subsequente. 
 
 Art. 8º Os programas e os projetos destinados aos esportes de rendimento e aos 
esportes de participação devem conter: 
 
 I – introdução; 
 II – justificativa; 
 III – objetivos e metas; 
 IV – descrição de atividades previstas; 
 V – resultados esperados; 
 VI – recursos humanos necessários; 
 VII – materiais e equipamentos necessários; 
 VIII – planilha de custos; 
 IX – outras fontes de recursos; 
 X – conclusão. 
 
 § 1º Os requerimentos para participação em eventos de esportes de rendimento e 
de esportes de participação devem ser encaminhados por meio de formulário próprio elaborado 
pela CoEsporte, dispensando-se as exigências apresentadas no caput deste artigo. 
 
 § 2º Em casos de participação em eventos que demandam transporte, deve ser 
elaborado um “Plano de Viagem” em formulário próprio, contendo trajeto, horários e locais de 
saída e de retorno, além dos horários dos deslocamentos internos nos locais dos eventos, 
respeitando o período de descanso do motorista. 
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 § 3º As propostas podem ser apresentadas individualmente, por unidades 
acadêmicas ou administrativas da UFSJ, ou por entidades vinculadas aos discentes, aos 
técnicos-administrativos ou aos docentes. 
 

CAPÍTULO III 
DOS AUXÍLIOS FINANCEIROS 

 
 Art. 9º O CONDI deve estabelecer, no orçamento anual da PROAE e da PROEX, 
recursos financeiros exclusivos para as atividades previstas nesta Resolução. 
 
 Art. 10. Os requerimentos de auxílios de despesas ou de transporte para 
participação dos discentes em eventos devem ser encaminhados à PROAE, e os demais 
encaminhados à PROEX. 
 
 § 1º Os requerimentos devem ser encaminhados com antecedência mínima de 60 
(sessenta) dias do início da realização do evento. 
 
 § 2º Caso envolva somente requisição de transporte, o prazo mínimo é de 40 
(quarenta) dias. 
 
 § 3º Após receber os requerimentos, a PROAE e a PROEX têm 3 (três) dias úteis 
para abrir processo e repassá-los à CoEsporte. 
 
 § 4º No caso de transporte, não é necessário abrir processo, bastando somente o 
envio do requerimento à CoEsporte. 
 
 § 5º A CoEsporte tem 20 (vinte) dias, a contar do recebimento do processo ou do 
requerimento, para dar parecer e retorná-lo à respectiva Pró-Reitoria para efetuar os 
pagamentos, requisição de transporte ou demais providências. 
 
 § 6º Os requerimentos devem ser encaminhados em formulário próprio, elaborado 
pela CoEsporte e disponibilizado em sua página no portal da UFSJ na internet, acompanhados 
de fôlder ou documento que contenha a programação do evento, ou outros documentos, a 
critério da CoEsporte. 
 
 § 7º Os requerimentos e demais solicitações encaminhados fora do prazo serão 
indeferidos. 
 
 Art. 11. Antes de aprovar o pagamento de despesas, a CoEsporte deve verificar 
se há orçamento disponível, bem como previsões de demais gastos para o restante do ano. 
 
 Parágrafo único. As demandas podem ser atendidas parcialmente ou na 
totalidade. 
 
 Art. 12. Os pagamentos de demandas aprovadas pela CoEsporte são de 
responsabilidade da PROAE, no caso de atendimento de discentes, ou da PROEX, no caso de 
técnicos-administrativos e docentes. 
 
 Art. 13. Os recursos financeiros podem ser concedidos para: 
 
 I – aquisição de material esportivo e vestuário; 
 II – aquisição de material para premiação em eventos esportivos; 
 III – locação de espaços para a realização de eventos da UFSJ, desde que a 
UFSJ não disponha desse espaço e seja fundamentada a demanda; 
 IV – pagamento de árbitros e auxiliares de arbitragem em eventos esportivos da 
UFSJ em conformidade com a legislação vigente; 
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 V – pagamento de bolsas; 
 VI – pagamento de despesas de transporte; 
 VII – pagamento de diárias para servidores da UFSJ; 
 VIII – pagamento de passagens; 
 IX – pagamento de taxa de filiação da UFSJ a entidades esportivas; 
  X – pagamento de taxa de inscrição de equipes ou de atletas em eventos. 
 
 Art. 14. Os procedimentos legais para compra de materiais esportivos e de outros 
equipamentos destinados aos discentes devem ser realizados pela PROAE, e para os 
servidores da UFSJ pela PROEX, a partir de solicitação aprovada pela CoEsporte. 
 
 Art. 15. As despesas relativas a auxílios para compra de passagens devem ser 
comprovadas com documentos originais, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após o término 
do evento, sob pena de devolução do valor. 
 
 Parágrafo único. Despesas com passagens aéreas serão custeadas somente em 
casos excepcionais após aprovação pela CoEsporte. 
 
 Art. 16. Os proponentes de projetos, programas e ações e os beneficiários de 
auxílios para os esportes podem buscar recursos em fontes de financiamento ou de patrocínio, 
especificando o valor na apresentação das propostas. 
  
 Parágrafo único. A logomarca da UFSJ deve ser estampada nos vestuários 
esportivos, além das logomarcas dos demais patrocinadores e agentes financiadores. 
 
 Art. 17. Os recursos destinados no orçamento da UFSJ para participação em 
eventos esportivos não podem ser utilizados para pagamento de auxílio para participação em 
eventos acadêmicos ou científicos, e vice-versa. 
 
 Art. 18. O presidente da CoEsporte pode requisitar veículo da frota da UFSJ para 
participar de atividades administrativas relativas ao esporte ou para representar a comissão em 
eventos em outras localidades fora do município em que funciona sua unidade de lotação. 
 
 § 1º Caso a atividade administrativa ou evento envolver apenas discentes, a 
requisição de transporte deve ser encaminhada à PROAE, e para os demais deve ser 
encaminhada à PROEX. 
 
 § 2º As despesas de transporte são abatidas dos recursos aprovados pelo 
Conselho Diretor para os esportes. 
 
 Art. 19. Caso necessitem, e por solicitação da CoEsporte, a PROAE e a PROEX 
podem remanejar entre elas parte dos recursos aprovados pelo CONDI para os esportes, desde 
que sejam exclusivamente para esse fim. 
 

CAPÍTULO IV 
DAS DIPOSIÇÕES FINAIS 

 
 Art. 20. A interlocução com as unidades educacionais fora de São João del-Rei é 
realizada por meio dos setores representantes da PROAE e da PROEX nas respectivas 
unidades. 
 
 Art. 21. A fim de auxiliar na execução e na orientação dos programas, projetos e 
eventos esportivos, podem ser selecionados discentes em estágio curricular ou voluntários, 
bolsistas ou não, conforme a legislação vigente. 
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 Art. 22. O esporte de rendimento deve ser organizado e praticado em regime 
amador, sem remuneração salarial, à exceção de possíveis pagamentos de bolsas e 
premiações. 
 
 Art. 23. A CoEsporte pode propor convênios com outras instituições, podendo 
utilizar-se, por tempo determinado, de especialistas autônomos ou vinculados a essas 
instituições. 
 
 Art. 24. A lavagem, limpeza e demais cuidados com materiais esportivos da UFSJ 
são de responsabilidade dos usuários, que devem devolvê-los às respectivas unidades 
responsáveis por sua guarda no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após o encerramento do 
evento. 
 
 Art. 25. Os casos especiais ou não previstos nesta Resolução são resolvidos pela 
CoEsporte, pelo Pró-Reitor de Assuntos Estudantis ou pelo Pró-Reitor de Extensão e Assuntos 
Comunitários. 
 
 Art. 26. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 Art. 27. Revogam-se a Resolução/CONDS nº 020, de 9 de dezembro de 2002, e 
as Resoluções/CONDI nº 006, de 8 de setembro de 2008, e nº 012, de 6 de setembro de 2011. 
 
 
 
 

São João del-Rei, 28 de setembro de 2015. 
 
 
 
 
 

Prof.ª VALÉRIA HELOISA KEMP 
Presidente do Conselho Universitário 

 
 
 
Publicada nos quadros da UFSJ em 01/10/2015. 
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RESOLUÇÃO No 026, de 5 de outubro de 2015. 
 
 

Cria a Editora da UFSJ e aprova o seu 
Regimento Interno. 

 
 

 A PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ, no uso de suas atribuições, na forma do 
que dispõem o art. 24, incisos II, III, VII e XII; o art. 11, incisos V e XVIII; e o art. 55 do 
Estatuto aprovado pela Portaria/MEC 2.684, de 26 de setembro de 2003, e 
considerando o Parecer no 068, de 05/10/2015, deste mesmo Conselho; 
 
 
 RESOLVE: 
 
 
 Art. 1º Criar a Editora da Universidade Federal de São João del-Rei – 
EdUFSJ – e aprovar o seu Regimento Interno, anexo a esta Resolução. 
 
 Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 
 

São João del-Rei, 5 de outubro de 2015. 
 
 
 
 
 

Prof.ª VALÉRIA HELOISA KEMP 
Presidente do Conselho Universitário 

 
 
 
Publicada nos quadros da UFSJ em 08/10/2015. 
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REGIMENTO INTERNO DA  

EDITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO  DEL-REI 
 

(EdUFSJ) 
 
 

TÍTULO I 
DA NATUREZA ADMINISTRATIVA DA EDITORA UNIVERSITÁRIA 

E SEUS FINS 
 

 Art. 1º A Editora da UFSJ é uma unidade especial vinculada à Reitoria e 
tem como objetivos contribuir com a socialização dos conhecimentos acadêmico, 
tecnológico, artístico e filosófico, e publicar livros autorais, coletâneas de caráter 
acadêmico e manuais técnicos didático-pedagógicos produzidos pela comunidade 
científica nacional e internacional, desde que aprovados pelo seu Conselho Editorial. 
 

TÍTULO II 
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

 
 Art. 2º A direção superior da Editora caberá a um Conselho Editorial e a 
superintendência de todas as suas atividades à Diretoria Geral e seu órgão assessor, a 
saber, a Editoria Executiva. 
 
 Art. 3º Compõem a estrutura administrativa da Editora: 
 
 I – Conselho Editorial; 
 II – Diretoria Geral; 
 III – Editoria Executiva. 
 

TÍTULO III 
DO CONSELHO EDITORIAL 

 
 Art. 4º O Conselho Editorial, órgão deliberativo superior da Editora, será 
integrado por 9 (nove) membros designados pelo Reitor: 
 
 I – 8 (oito) membros pertencentes ao quadro docente da Universidade; 
 II – 1 (um) Diretor Geral, docente da Universidade, cuja competência 
técnico-científica possa representar efetiva contribuição às atividades da Editora. 
 
 § 1º Os membros do Conselho Editorial de que trata o inciso I devem ser 
escolhidos de forma a garantir a representatividade das grandes áreas de conhecimento 
(conforme classificação do CNPq). 
 
 § 2º Na escolha dos membros do Conselho de que trata o inciso I, a 
Reitoria considerará a indicação por unidades acadêmicas e por colegiados de curso de 
graduação e pós-graduação das respectivas áreas do conhecimento, submetendo-os à 
aprovação do Conselho Universitário. 
 
 § 3º O mandato dos membros do Conselho Editorial será de 2 (dois) anos, 
permitida uma recondução. 
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 § 4º Perderá o mandato o membro que faltar a mais de 3 (três) reuniões 
consecutivas, sem justa causa, a juízo dos membros do Conselho. 
 
 § 5º A Presidência do Conselho Editorial será exercida pelo Diretor Geral 
que, em caso de ausência temporária justificada, deverá delegar a Presidência a outro 
membro do Conselho. 
 
 § 6º O Conselho Editorial se reunirá, ordinariamente, 2 (duas) vezes a 
cada semestre e, extraordinariamente, quando convocado pelo Presidente ou por 
maioria de seus membros. 
 
  § 7º O início das reuniões se dará mediante constatação da presença da 
maioria simples dos membros que o integram. 
 
 § 8º As deliberações do Conselho se darão por maioria de votos dos 
membros presentes. 
 
 § 9º Não havendo reunião ordinária ou extraordinária por falta de número, 
será convocada nova reunião, observado o intervalo de 48 (quarenta e oito) horas, que 
será realizada com qualquer número de presentes. 
 
 § 10. A convocação de reunião extraordinária será feita com 24 (vinte e 
quatro) horas de antecedência. 
 
 § 11. A autoria dos pareceres de mérito sobre as obras apresentadas ao 
Conselho Editorial terá caráter sigiloso. 
 
 § 12. As votações sobre pareceres de mérito serão públicas no Conselho 
Editorial. 
 
 § 13. De cada reunião será lavrada uma ata, que será submetida à 
aprovação na reunião seguinte, devendo ser assinada pelo Presidente e pelos membros 
do Conselho. 
 
 § 14. O Conselho Editorial poderá, por decisão da maioria de seus 
membros, indicar editores responsáveis por coleções ou séries aprovadas pelo 
Conselho. 
 
 § 15. A cada semestre, em reunião especificamente marcada para esta 
finalidade, o Conselho Editorial decidirá pela criação ou manutenção das coleções ou 
séries e definirá os números mínimo e máximo de seus títulos a publicar ao longo do 
ano. 
 
 § 16. A análise das obras pertencentes às coleções ou séries editoriais 
obedecerá às mesmas regras de funcionamento do Conselho Editorial, sendo 
imprescindível o parecer de mérito acadêmico, bem como a aprovação de cada título em 
reunião formal devidamente registrada em ata. 
 
 § 17. Havendo necessidade, poderão ser convidados pareceristas ad hoc 
para a avaliação do mérito acadêmico das propostas de publicação. 
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 Art. 5º Compete ao Conselho Editorial: 
 
 I – alterar o Regimento Interno da Editora e submetê-lo às instâncias 
competentes; 
 II – selecionar as obras a serem publicadas pela Editora da UFSJ; 
 III – examinar propostas de coedição encaminhadas por outras editoras 
públicas ou privadas e deliberar sobre elas; 
 IV – analisar propostas de linhas e estratégias de atuação editorial. 
 

TÍTULO IV 
DA DIRETORIA GERAL 

 
 Art. 6º O Diretor Geral será indicado pelo Conselho Editorial, dentre os 
membros pertencentes ao Quadro Docente da Universidade, com titulação mínima de 
Doutor e competência técnico-científica para aprovação do Conselho Universitário e 
posterior nomeação pela Reitoria, com mandato de 2 (dois) anos, permitida a 
recondução ao cargo. 
 
 Parágrafo único. A seleção do Diretor Geral se dará por meio de lista 
tríplice encaminhada pela Reitoria ao Conselho Editorial, que, por sua vez, definirá os 
critérios para a escolha. 
 
 Art. 7º Compete ao Diretor Geral: 
 
 I – cumprir e fazer cumprir as decisões da Universidade e do Conselho 
Editorial; 
 II – representar a Editora da Universidade em todas as instâncias; 
 III – indicar assessores, membros ou não do Conselho Editorial, dentre 
docentes da Universidade ou especialistas de notório saber, para análise e emissão de 
pareceres de obras encaminhadas para deliberação do Conselho Editorial; 
 IV – promover as gestões necessárias perante as editoras públicas ou 
privadas, nacionais ou estrangeiras, para edição e coedição de obras de interesse da 
UFSJ; 
 V – promover exposições no País e no exterior e a venda das publicações 
da Editora da UFSJ em congressos, simpósios e demais eventos científicos e culturais; 
 VI – negociar a aquisição de direitos autorais de obras nacionais ou 
estrangeiras, bem como de serviços de tradução, de acordo com as diretrizes 
estabelecidas pelo Conselho Editorial; 
 VII – elaborar o relatório anual das atividades da Editora a ser submetido 
ao Conselho Editorial e, posteriormente, ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; 
 VIII – zelar pelo bom funcionamento das atividades da Editora, sendo 
responsável pela execução das ações administrativas que lhe competem e pela 
designação do Editor Executivo; 
 IX – autorizar doações e permutas de publicações, observadas as normas 
da Universidade. 
 

TÍTULO V 
DA DIRETORIA EXECUTIVA 
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 Art. 8º A Editoria Executiva é órgão assessor da Diretoria Geral, e o Editor 
Executivo, designado pelo Diretor, é o responsável pela gerência geral da Editora nos 
âmbitos administrativo, comercial e de produção editorial, com as seguintes 
competências: 
 
 I – cumprir as determinações do Conselho Editorial e do Diretor Geral; 
 II – estabelecer, em conjunto com o Diretor Geral, o plano de produção dos 
livros publicados pela Editora, bem como dos livros em coedição com editoras 
universitárias públicas ou privadas, instituições e empresas, realizando o 
acompanhamento e avaliação dos resultados de sua implantação; 
 III –  estabelecer, em conjunto com o Diretor Geral, o plano de 
comercialização dos livros publicados pela Editora, bem como dos livros em 
consignação de outras editoras, realizando o acompanhamento e avaliação dos 
resultados de sua implantação; 
 IV – supervisionar os serviços de publicação, estabelecendo critérios e 
prioridades que deverão ser obedecidos em sua execução; 
 V – supervisionar os serviços comerciais, estabelecendo critérios e 
prioridades que deverão ser obedecidos em sua execução; 
 VI – elaborar, em conjunto com os setores comercial e de divulgação, 
estratégias de marketing e vendas dos produtos da Editora;  
 VII – aprovar a escala de férias dos servidores da Editora; 
 VIII – executar todos os atos necessários ao fiel cumprimento de suas 
funções. 
 

TÍTULO VI 
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
 Art. 9º Os primeiros membros do Conselho Editorial e Diretor Geral serão 
nomeados pela Reitoria, em caráter excepcional, para a fase de implantação da Editora, 
com mandato de 2 (dois) anos, com possibilidade de recondução de seus membros sob 
as normas deste Regimento. 
 
 Art. 10. Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo 
Conselho Editorial, em consonância com o ordenamento superior da Universidade. 
 
 Art. 11. O presente Regimento entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 

São João del-Rei, 5 de outubro de 2015. 
 
 
 
 

Prof.ª VALÉRIA HELOISA KEMP 
Presidente do Conselho Universitário 

 


