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Ata da Quinquagésima Nona Reunião Ordinária do Conselho Universitário da Universidade1

Federal de São João del-Rei – UFSJ.2

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de março de 2017 (dois mil e dezessete), às 14 horas, estavam presentes3

para a 59ª (quinquagésima nona) reunião ordinária do Conselho Universitário da Universidade Federal de4

São João del-Rei, na sala de Reuniões dos Conselhos Superiores – Campus Santo Antônio, os seguintes5

conselheiros: professor Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira, Reitor e presidente do Conselho;6

professor Marcelo Pereira de Andrade, Vice-Reitor; os professores: Alberto Ferreira da Rocha Júnior,7

Claudiney Nunes de Lima, Claudio Manoel Ferreira Leite, Daniel Nogueira Cortez, Elder José Reioli8

Cirilo, Eliane Prado Cunha Costa dos Santos, Fábio de Barros Silva, Fernanda Nascimento Corghi, Frank9

Pereira de Andrade, Giann Braune Reis, Glauco Manuel dos Santos, Henrique Tadeu Castro Cardias, Iura10

de Rezende Ferreira Sobrinho, Ivair Gomes, José Augusto Ferreira Perez Villar, Lincoln Cardoso Brandão,11

Luis Antônio Scola, Maria Aparecida Arruda, Maria Rita Rocha do Carmo, Maristela Nascimento Duarte,12

Raquel Moreira Pires dos Santos Melo, Renato da Silva Vieira, Rodrigo Chavez Penha, Rogério Martins13

Maurício, Sálvio de Macedo Silva, Sérgio Marinho Soares, Talles Girardi de Mendonça e Wilson Camilo14

Chaves; os servidores técnico-administrativos: Gustavo Henrique Almeida e Maria Mônica Reis Mondani;15

a discente do ensino de graduação: Jéssica Stéphanie de Paula; e o discente do ensino de pós-graduação:16

Victor Diego Cupertino Costa. Havendo quorum, o presidente do Conselho deu início à reunião, dando17

posse aos professores: Lincoln Cardoso Brandão, representante do Departamento de Engenharia18

Mecânica (DEMEC); Rogério Martins Maurício, representante do Departamento de Engenharia de19

Biossistemas (DEPEB); Talles Girardi de Mendonça, representante do Departamento de Ciências20

Econômicas (DCECO); e Wilson Camilo Chaves, representante do Departamento de Psicologia (DPSIC).21

Na sequência, apresentou as justificativas de ausência dos conselheiros: Eduardo Sérgio da Silva, por22

estar viajando a serviço do MEC/INEP; Juliano de Carvalho Cury, por motivos de saúde; e Jhonatan23

Rafael de Oliveira Bianchi, também por motivos de saúde. Aceitas as justificativas, foi aprovada, por24

unanimidade, a ata das reunião extraordinária ocorrida em 6 (seis) de fevereiro de 2017 (dois mil e25

dezessete). Aprovada a ata, o presidente fez a leitura das seguintes Mensagens, de 27 (vinte e sete) de26

março de 2017 (dois mil e dezessete), encaminhadas pela Reitoria à Secretaria dos Conselhos Superiores27

solicitando ao Conselho Universitário: 1) Mensagem nº 012/2017/UFSJ/REITORIA – Referendar a28

Decisão nº 003 (três), de 7 (sete) de fevereiro de 2017 (dois mil e dezessete), que aprovou o nome do29

professor Ricardo de Carvalho Falcão (DEFIM) em substituição ao nome do professor Stélio Maia30

Menezes (DTECH) para compor a Comissão de Avaliação de Progressão Docente para promoção à Classe31

D, denominada Associado, do professor Sérgio de Oliveira, do Departamento de Tecnologia em32

Engenharia Civil, Computação e Humanidades (DTECH), pois o referido professor se encontrava em33

licença médica por 45 (quarenta e cinco) dias a partir do dia 31 (trinta e um) de janeiro de 2017 (dois mil34
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e dezessete) – aprovada por unanimidade; 2) Mensagem nº 013/2017/UFSJ/REITORIA – Referendar a35

Decisão nº 004 (quatro), de 10 (dez) de fevereiro de 2017 (dois mil e dezessete), que aprovou os nomes36

dos professores Ricardo de Carvalho Falcão (DEFIM), Denis Gouvêa Ladeira (DEFIM) e Sidiney37

Geraldo Alves (DEFIM), indicados pelo Departamento de Física e Matemática (DEFIM), a fim de38

comporem a Comissão de Avaliação de Progressão Docente para promoção à Classe D, denominada39

Associado, do professor José Eloy Ottoni, nos termos do parágrafo 4º (quarto) do artigo 5º (quinto) da40

Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro), de 13 (treze) de outubro de 2014 (dois mil e quatorze) –41

aprovada por unanimidade; 3) Mensagem nº 014/2017/UFSJ/REITORIA – Referendar a Decisão nº 00542

(cinco), de 10 (dez) de fevereiro de 2017 (dois mil e dezessete), que aprovou os nomes dos professores43

abaixo, indicados pelo Departamento de Engenharia Elétrica (DEPEL), a fim de comporem as Comissões44

de Avaliação de Progressão Docente para promoção à Classe D, nos termos do parágrafo 4º (quarto) do45

artigo 5º (quinto) da Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro), de 13 (treze) de outubro de 2014 (dois46

mil e quatorze), dos seguintes professores: 1- Márcio Falcão Santos Barroso - Comissão Avaliadora:47

Erivelton Geraldo Nepomuceno, Tereza Cristina Bessa Nogueira Assunção e Gleison Fransoares48

Vasconcelos Amaral; e 2- Fernando Lessa Tófoli - Comissão Avaliadora: Jorgeson Oliveira49

Rodrigues dos Santos, Luiz Antônio da Fonseca Manso e Leônidas Chaves de Resende – aprovada por50

unanimidade; 4) Mensagem nº 015/2017/UFSJ/REITORIA – Referendar a Decisão nº 006 (seis), de 1351

(treze) de fevereiro de 2017 (dois mil e dezessete), que aprovou os nomes dos professores José Carlos de52

Moraes Rufini, João Carlos Borges Júnior e Cidália Gabriela Santos Marinho, indicados pelo53

Departamento de Ciências Agrárias (DCIAG), a fim de comporem a Comissão de Avaliação de54

Progressão Docente para promoção à Classe D, denominada Associado, da professora Daniela de55

Carvalho Lopes, nos termos do parágrafo 4º (quarto) do artigo 5º (quinto) da Resolução/CONSU nº 03456

(trinta e quatro), de 13 (treze) de outubro de 2014 (dois mil e quatorze) – aprovada por unanimidade; 5)57

Mensagem nº 016/2017/UFSJ/REITORIA – Referendar a Decisão nº 007 (sete), de 13 (treze) de58

fevereiro de 2017 (dois mil e dezessete), que aprovou os nomes dos professores Sílvia Maria Jardim59

Brügger, Moisés Romanazzi Tôrres e Manuel Jauará, indicados pelo Departamento de Ciências Sociais60

(DECIS), a fim de comporem a Comissão de Avaliação de Progressão Docente para promoção à Classe D,61

denominada Associado, do professor Luiz Francisco Albuquerque de Miranda, nos termos do62

parágrafo 4º (quarto) do artigo 5º (quinto) da Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro), de 13 (treze) de63

outubro de 2014 (dois mil e quatorze) – aprovada por unanimidade; 6) Mensagem nº64

017/2017/UFSJ/REITORIA – Referendar a Decisão nº 008 (oito), de 23 (vinte e três) de fevereiro de65

2017 (dois mil e dezessete), que aprovou os nomes dos professores Francinildo Nobre Ferreira (DEMAT),66

Carlos Alberto Raposo da Cunha (DEMAT) e Eugênio Afonso Pinto Merhi (DEMAT), indicados pelo67

Departamento de Matemática e Estatística (DEMAT), a fim de comporem a Comissão de Avaliação de68
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Progressão Docente para promoção à Classe D, denominada Associado, do professor Jorge Andres Julca69

Ávila, nos termos do parágrafo 4º (quarto) do artigo 5º (quinto) da Resolução/CONSU nº 034 (trinta e70

quatro), de 13 (treze) de outubro de 2014 (dois mil e quatorze) – aprovada por unanimidade; 7)71

Mensagem nº 018/2017/UFSJ/REITORIA – Referendar a Decisão nº 009 (nove), de 23 (vinte e três) de72

fevereiro de 2017 (dois mil e dezessete), que aprovou os nomes dos professores Marcelo da Silva Batista73

(DEQUI), Henrique Tadeu Castro Cardias (DEQUI) e Antônio Helvécio Tótola (DQBIO), indicados pelo74

Departamento de Engenharia Química (DEQUI), a fim de comporem a Comissão de Avaliação de75

Progressão Docente para promoção à Classe D, denominada Associado, da professora Renata Carolina76

Zanetti Lofrano, nos termos do parágrafo 4º (quarto) do artigo 5º (quinto) da Resolução/CONSU nº 03477

(trinta e quatro), de 13 (treze) de outubro de 2014 (dois mil e quatorze) – aprovada por unanimidade; 8)78

Mensagem nº 019/2017/UFSJ/REITORIA – Referendar a Decisão nº 010 (dez), de 14 (quatorze) de79

março de 2017 (dois mil e dezessete), que aprovou os nomes dos professores Alberto Ferreira da Rocha80

Júnior, Suely da Fonseca Quintana e Maria Ângela de Araújo Resende, indicados pelo Departamento de81

Letras, Artes e Cultura (DELAC), a fim de comporem a Comissão de Avaliação de Progressão Docente82

para promoção à Classe D, denominada Associado, da professora Marília de Carvalho Caetano83

Oliveira, nos termos do parágrafo 4º (quarto) do artigo 5º (quinto) da Resolução/CONSU nº 034 (trinta e84

quatro), de 13 (treze) de outubro de 2014 (dois mil e quatorze) – aprovada por unanimidade; 9)85

Mensagem nº 020/2017/UFSJ/REITORIA – Referendar a Decisão nº 011 (onze), de 14 (quatorze) de86

março de 2017 (dois mil e dezessete), que aprovou os nomes dos professores Alberto Ferreira da Rocha87

Júnior, Dylia Lysardo-Dias e Maria Ângela de Araújo Resende, indicados pelo Departamento de Letras,88

Artes e Cultura (DELAC), a fim de comporem as Comissões de Avaliação de Progressão Docente para89

promoção à Classe D, denominada Associado, dos professores Adilson Roberto Siqueira, Jairo Faria90

Mendes, Luiz Ademir de Oliveira e Luiz Manoel da Silva Oliveira, nos termos do parágrafo 4º (quarto)91

do artigo 5º (quinto) da Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro), de 13 (treze) de outubro de 201492

(dois mil e quatorze) – aprovada por unanimidade; 10) Mensagem nº 021/2017/UFSJ/REITORIA –93

Aprovar os nomes, indicados pelo Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO), dos professores abaixo, a94

fim de comporem as Comissões de Avaliação de Progressão Docente para promoção à Classe D,95

denominada Associado, nos termos do parágrafo 4º (quarto) do artigo 5º (quinto) da Resolução/CONSU96

nº 034 (trinta e quatro), de 13 (treze) de outubro de 2014 (dois mil e quatorze), dos seguintes professores:97

1- Docente Avaliada: Beatriz Alves Ferreira – Comissão Avaliadora: Eduardo Sérgio da Silva, Stênio98

Nunes Alves e Hérica de Lima Santos; 2- Docente Avaliada: Cláudia Di Lorenzo Oliveira – Comissão99

Avaliadora: Eduardo Sérgio da Silva, Stênio Nunes Alves e Hérica de Lima Santos; 3- Docente Avaliado:100

Gustavo Henrique Ribeiro Viana – Comissão Avaliadora: Eduardo Sérgio da Silva, Stênio Nunes Alves101

e Hérica de Lima Santos; 4- Docente Avaliado: Luís Fernando Soares – Comissão Avaliadora: Eduardo102
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Sérgio da Silva, Moacyr Comar Júnior e Renata Cristina da Penha Silveira; 5- Docente Avaliado: Paulo103

Afonso Granjeiro – Comissão Avaliadora: Eduardo Sérgio da Silva, Moacyr Comar Júnior e Renata104

Cristina da Penha Silveira; 6- Docente Avaliado: Fábio Vieira dos Santos – Comissão Avaliadora:105

Eduardo Sérgio da Silva, Moacyr Comar Júnior e Renata Cristina da Penha Silveira; 7- Docente Avaliada:106

Michele Conceição Pereira – Comissão Avaliadora: Eduardo Sérgio da Silva, Moacyr Comar Júnior e107

Renata Cristina da Penha Silveira; e 8- Docente Avaliado: José Augusto Ferreira Perez Villar –108

Comissão Avaliadora: Eduardo Sérgio da Silva, Stênio Nunes Alves e Hérica de Lima Santos – aprovada109

por unanimidade; 11) Mensagem nº 022/2017/UFSJ/REITORIA – Aprovar os nomes, indicados pelo110

Departamento de Ciências Naturais (DCNAT), dos professores Patrícia Benedini Martelli, Stella Maris111

Resende e Valdir Mano, a fim de comporem a Comissão de Avaliação de Progressão Docente para112

promoção à Classe D, denominada Associado, do professor Arnaldo César Pereira, nos termos do113

parágrafo 4º (quarto) do artigo 5º (quinto) da Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro), de 13 (treze) de114

outubro de 2014 (dois mil e quatorze) – aprovada por unanimidade; 12) Mensagem nº115

023/2017/UFSJ/REITORIA – Aprovar os nomes, indicados pelo Departamento de Ciências Naturais116

(DCNAT), dos professores Honória de Fátima Gorgulho, Marco Antônio Schiavon e Patrícia Benedini117

Martelli, a fim de comporem a Comissão de Avaliação de Progressão Docente para promoção à Classe D,118

denominada Associado, do professor Josefredo Rodriguez Pliego Júnior, nos termos do parágrafo 4º119

(quarto) do artigo 5º (quinto) da Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro), de 13 (treze) de outubro de120

2014 (dois mil e quatorze) – aprovada por unanimidade; 13) Mensagem nº121

024/2017/UFSJ/REITORIA – Aprovar os nomes, indicados pelo Departamento de Ciências Naturais122

(DCNAT), dos professores Aparecida Célia dos Santos, Liliam Midori Ide e Priscila Correia Fernandes, a123

fim de comporem a Comissão de Avaliação de Progressão Docente para promoção à Classe D,124

denominada Associado, do professor André Flávio Soares Ferreira Rodrigues, nos termos do parágrafo125

4º (quarto) do artigo 5º (quinto) da Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro), de 13 (treze) de outubro126

de 2014 (dois mil e quatorze) – aprovada por unanimidade; 14) Mensagem nº127

025/2017/UFSJ/REITORIA – Aprovar os nomes, indicados pelo Departamento de Ciência da128

Computação (DCOMP), dos professores Jorge Nei Brito, Alexandre Carlos Eduardo e Luiz Antônio Scola,129

a fim de comporem a Comissão de Avaliação de Progressão Docente para promoção à Classe D,130

denominada Associado, do professor Leonardo Chaves Dutra da Rocha, nos termos do parágrafo 4º131

(quarto) do artigo 5º (quinto) da Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro), de 13 (treze) de outubro de132

2014 (dois mil e quatorze) – aprovada por unanimidade; 15) Mensagem nº133

026/2017/UFSJ/REITORIA – Aprovar os nomes, indicados pelo Departamento de Química,134

Biotecnologia e Engenharia de Bioprocessos (DQBIO), dos professores Dane Tadeu Cestarolli, Ana135

Cláudia Bernardes Silva e Antônio Helvécio Tótola, a fim de comporem as Comissões de Avaliação de136
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Progressão Docente para promoção à Classe D, denominada Associado, dos professores Ana Maria de137

Oliveira e José Carlos de Magalhães, nos termos do parágrafo 4º (quarto) do artigo 5º (quinto) da138

Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro), de 13 (treze) de outubro de 2014 (dois mil e quatorze) –139

aprovada por unanimidade; 16) Mensagem nº 027/2017/UFSJ/REITORIA – Aprovar os nomes,140

indicados pelo Departamento de Zootecnia (DEZOO), dos professores Hewerson Zansávio Teixeira,141

Emerson Zumpichiatti Arruda e Mario Wilian Dávila Dávila, a fim de comporem a Comissão de142

Avaliação de Progressão Docente para promoção à Classe D, denominada Associado, do professor143

Gabriel de Menezes Yazbeck, nos termos do parágrafo 4º (quarto) do artigo 5º (quinto) da144

Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro), de 13 (treze) de outubro de 2014 (dois mil e quatorze) –145

aprovada por unanimidade; 17) Mensagem nº 028/2017/UFSJ/REITORIA – Aprovar os nomes,146

indicados pelo Departamento de Ciências Sociais (DECIS), dos professores Luiz Francisco Albuquerque147

de Miranda, Danilo José Zioni Ferretti e Letícia Martins de Andrade, a fim de comporem a Comissão de148

Avaliação de Progressão Docente para promoção à Classe D, denominada Associado, da professora149

Patrícia Castro Mattos – retirada de pauta, por não cumprir os requisitos dos termos do parágrafo 4º150

(quarto) do artigo 5º (quinto) da Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro), de 13 (treze) de outubro de151

2014 (dois mil e quatorze); 18) Mensagem nº 029/2017/UFSJ/REITORIA – Aprovar os nomes,152

indicados pelo Departamento de Ciências Administrativas e Contábeis, dos professores Bezamat de Souza153

Neto, Fernando Pacheco Cortez e Reinaldo Aparecida Fonseca, a fim de comporem a Comissão de154

Avaliação de Progressão Docente para promoção à Classe D, denominada Associado, do professor155

Fabrício Molica de Mendonça, nos termos do parágrafo 4º (quarto) do artigo 5º (quinto) da156

Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro), de 13 (treze) de outubro de 2014 (dois mil e quatorze) –157

aprovada por unanimidade; 19) Mensagem nº 030/2017/UFSJ/REITORIA – Aprovar os nomes,158

indicados pelo Departamento de Ciências Administrativas e Contábeis (DECAC), dos professores159

Bezamat de Souza Neto, Fernando Pacheco Cortez e Reinaldo Aparecida Fonseca, a fim de comporem a160

Comissão de Avaliação de Progressão Docente para promoção à Classe D, denominada Associado, do161

professor Benedito Anselmo Martins de Oliveira, nos termos do parágrafo 4º (quarto) do artigo 5º162

(quinto) da Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro), de 13 (treze) de outubro de 2014 (dois mil e163

quatorze) – aprovada por unanimidade. Dando continuidade à reunião e considerando o inciso III (três) do164

artigo 1º (primeiro) da Resolução CONSU nº 045 (quarenta e cinco), de 4 (quatro) de julho de 2011 (dois165

mil e onze), alterada pelas Resoluções CONSU nº 020, de 22 (vinte e dois) de abril de 2013 (dois mil e166

treze), e nº 026, de 8 (oito) de julho de 2013 (dois mil e treze), que define os casos em que se admite a167

deliberação em regime simplificado, fez-se ainda a leitura da MENSAGEM Nº168

002/2017/UFSJ/REITORIA/SOCES/CONSU, encaminhada pela Presidência do Conselho à Secretaria169

dos Conselhos Superiores, solicitando ao Conselho Universitário autorizar a manutenção de vaga docente170
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para o Departamento de Ciências Agrárias (DCIAG), em função da exoneração do professor Bruno171

Montoani Silva, na mesma área de Pedologia e Microbiologia do Solo, mediante abertura de concurso172

público para a mesma área, conforme Processo nº 23122.004849/2017-28. A Mensagem foi aprovada por173

unanimidade. Decididos os itens do expediente do dia, foi então colocada em discussão a pauta. No174

momento da aprovação, a pedido dos conselheiros relatores, foram excluídos os itens 4 (quatro), que trata175

da solicitação do DEQUE de alteração de perfil de vaga docente em função da redistribuição do prof.176

Gustavo Matheus de Almeida; 9 (nove), que trata do pedido de manutenção de vaga docente do DEZOO177

com alteração de área; 10 (dez), que trata do anteprojeto de Resolução que regulamenta o processo de178

afastamento do País no âmbito da UFSJ; e 16 (dezesseis), que trata da proposta de Programa de Pós-179

graduação Stricto Sensu em Filosofia – Nível Mestrado. Aprovada a pauta, iniciaram-se os trabalhos.180

Item um: Processo no 23122.015183/2016-52 – Proposta de Regimento da Flexibilização de Jornada181

dos Servidores Técnico-administrativos em Educação da UFSJ. Interessada: PROGP, relatado pelo182

conselheiro Wilson Camilo Chaves. O relator leu o mérito de seu parecer informando que, em 28 de183

novembro de 2016 (dois mil e dezesseis), a pró-reitora de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, senhora184

Geunice Tinoco Scola, encaminhou para apreciação do Conselho Universitário o Regimento de185

Flexibilização de Jornada dos Servidores Técnico-administrativos em Educação da UFSJ, uma vez que se186

aprovou neste Conselho o anteprojeto de Resolução que regulamenta a flexibilização da jornada de187

trabalho de 30 (trinta) horas semanais para Servidores Técnico-administrativos em Educação no âmbito188

da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). Neste caso, observou que o Regimento trata-se,189

portanto, de documento complementar à Resolução na forma de anexo. Esclareceu que a proposta de190

Regimento da Flexibilização de Jornada dos Servidores Técnico-administrativos em Educação da UFSJ191

contém 6 (seis) capítulos, 21 (vinte e um) artigos e 5 (cinco) anexos. De acordo com a proposta, afirmou192

que se têm claramente os objetivos do Regimento, quais sejam: “regulamentar os procedimentos para a193

jornada flexível de trabalho dos servidores técnico-administrativos em educação da Universidade194

Federal de São João del-Rei, tendo em vista o Decreto n° 1.590/1995, (mil quinhentos e noventa / mil195

novecentos e noventa e cinco), alterado pelo Decreto nº 4.836/2003 (quatro mil, oitocentos e trinta e seis196

/ dois mil e três)”, e “determinar a adoção da jornada de trabalho flexibilizada de 6 ( seis) horas197

diárias e carga horária de 30 ( trinta) horas semanais de trabalho, sem intervalo para refeições e sem198

redução da remuneração aos técnicos-administrativos, excetuando-se os cargos com jornadas de199

trabalho estabelecidas em lei específica”. Na sequência, o relator fez uma apresentação do Regimento,200

destacando artigo por artigo da proposta. Após as discussões, informou que foram sugeridas pelo plenário201

algumas alterações, as quais foram acatadas e destacadas pelo relator. Na fase de esclarecimentos, o202

presidente do Conselho informou que estava presente à reunião a chefe do Normas e Orientação Técnica203

de Pessoal (NOPES), senhora Cristiane Aparecida da Silva, representando a Pró-reitoria de Gestão e204
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Desenvolvimento de Pessoas (PROGP), para esclarecimentos a este processo. Solicitou permissão para205

que ela pudesse falar quando necessário, o que foi acatado. Presentes também à reunião vários servidores206

técnico-administrativos. Colocado o assunto em discussão, alguns questionamentos acerca dos critérios a207

serem adotados para a implantação da flexibilização da jornada de trabalho nos setores/unidades da UFSJ208

foram levantados pelos conselheiros, bem como a preocupação sobre a viabilização e o funcionamento209

desta implantação. Alguns conselheiros também questionaram se este é o melhor momento para a210

implantação desta flexibilização de jornada tendo em vista a situação política e econômica atual vivida211

pelo País. A servidora Cristiane respondeu a alguns questionamentos levantados e observou que ainda há212

muito trabalho a se fazer. Esclareceu, por exemplo, que será criado pela PROGP um banco de213

movimentação de servidores que possibilitará ao servidor se candidatar a um setor/unidade onde será214

permitida a jornada flexibilizada. Esse banco também possibilitará ao servidor se candidatar a um215

setor/unidade com o qual ele tenha mais afinidade e de acordo com o seu perfil. Esclareceu ainda que,216

aprovado o Regimento, a Comissão realizará um estudo a respeito dos setores/unidades onde será possível217

a aplicação da jornada flexibilizada, ou seja, setores/unidades que necessitam do funcionamento de 12218

(doze) horas ininterruptas, em função do atendimento ao público usuário, e que comprovem a necessidade219

do serviço neste intervalo. Por fim, esclareceu que funcionários terceirizados não entrarão no cômputo220

para definir se um setor/unidade possui funcionários suficientes para poder realizar a jornada flexibilizada.221

Em relação às preocupações dos conselheiros, o presidente do Conselho esclareceu que o que está sendo222

implantado é algo que já é permitido por lei. O conselheiro Marcelo Pereira de Andrade lembrou ainda223

que não está sendo regulamentado nada que o Decreto nº 1.590/1995, (mil, quinhentos e noventa / mil,224

novecentos e noventa e cinco) não permite. Por fim, o conselheiro Gustavo Henrique Almeida, que faz225

parte da comissão que redigiu a proposta de Regimento, destacou que a Comissão de Flexibilização irá226

trabalhar de forma que atenda da melhor forma possível tanto os técnicos-administrativos quanto a227

Instituição. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Pelo exposto no228

mérito, sou de parecer favorável ao Regimento da Comissão de Flexibilização da Jornada dos Servidores229

Técnico-administrativos em Educação da UFSJ. Este é meu voto, salvo melhor juízo”. Decisão do230

Plenário: o parecer do relator foi aprovado por 29 (vinte e nove) votos favoráveis e 3 (três) abstenções,231

dando origem à Resolução nº 003 (três), de 27 (vinte e sete) de março de 2017 (dois mil e dezessete), que232

passa a fazer parte do processo. Item dois: Processo no 23122.005492/2017-03 – Relatório de Gestão233

2016. Interessada: PPLAN, relatado pelo conselheiro Sálvio de Macedo Silva. O relator leu o mérito234

de seu parecer informando que o Relatório de Gestão do exercício de 2016 (dois mil e dezesseis) da235

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) apresenta conformidade com as orientações estatutárias,236

atendendo também à previsão constitucional em termos de fiscalização contábil e às instruções237

normativas oriundas do Tribunal de Contas da União (TCU). É composto por 9 (nove) itens:238
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Apresentação, Visão Geral, Planejamento Organizacional e Resultados, Governança, Áreas Especiais da239

Gestão, Relacionamento com a Sociedade, Desempenho Financeiro e Informações Contábeis,240

Conformidade da Gestão e Demandas de Órgãos de Controle, e Anexos e Apêndices. Iniciou destacando a241

realidade vivida pela Instituição no ano de 2016 (dois mil e dezesseis) como sendo um ano de término da242

gestão da Reitora profa. Valéria Kemp e início da gestão do prof. Sérgio Cerqueira, caracterizando uma243

situação de transição organizacional em diversos níveis. Outros fatos importantes ocorridos no decorrer244

do ano de 2016 (dois mil e dezesseis) que destacou foram a greve dos três segmentos (técnicos-245

administrativos, alunos e docentes) e uma crise orçamentária, consequência do contingenciamento de246

parte das despesas de custeio e capital. Ainda assim, afirmou que a UFSJ empreendeu a reformulação dos247

projetos pedagógicos de todos os seus cursos de graduação, obteve a aprovação e início de 6 (seis)248

programas de pós-graduação stricto sensu, buscou o fortalecimento das ações de internacionalização e249

concluiu obras de infraestrutura. Destacou ainda o depósito de 17 (dezessete) pedidos de patente nas áreas250

de biotecnologia, engenharia mecânica, tecnologia da informação, química e eletrônica, além do registro251

de 2 (dois) softwares. Em termos de gestão pública, informou que a definição de 5 (cinco)252

macroprocessos – Ensino, Assuntos Estudantis, Pesquisa, Extensão, e Desenvolvimento Institucional –253

reafirma a preocupação com a melhoria contínua dos métodos e processos desenvolvidos na UFSJ. No254

mesmo sentido, informou que se teve a continuidade das ações previstas em relação aos objetivos255

estratégicos direcionados à melhoria da qualidade do trabalho na Instituição, reestruturação e ampliação256

da infraestrutura física e administrativa, adequação de processos e procedimentos acadêmicos e257

administrativos, condições de ingresso, permanência e êxito escolar, ampliação e consolidação dos cursos258

de graduação e pós-graduação, ampliação da produção técnico-científica e de inovação tecnológica,259

ampliação das ações de interlocução entre a UFSJ e as regiões de influência, aprimoramento dos canais de260

comunicação internos e externos, e fortalecimento e ampliação das relações entre a UFSJ e demais261

instituições. No que se refere ao desempenho orçamentário, informou que a UFSJ encerrou o exercício de262

2016 (dois mil e dezesseis) com a realização das ações previstas dentro dos limites orçamentários263

implementados para o referido exercício. Informou ainda que as ações de governança foram mantidas por264

intermédio da Auditoria Interna, Ouvidora-geral, Comissão Própria de Avaliação (CPA), além da ação dos265

órgãos de deliberação da administração (CONSU, CONEP e CONDI). No que se refere à gestão de266

pessoas, cujo quadro de pessoal da UFSJ totaliza 1.487 (um mil, quatrocentos e oitenta e sete) pessoas,267

sendo 128 (cento e vinte e oito) terceirizados, 544 (quinhentos e quarenta e quatro) técnicos-268

administrativos e 815 (oitocentos e quinze) docentes, ressaltou que foi observada, no ano de 2016 (dois269

mil e dezesseis), uma situação de insuficiência quantitativa de servidores técnico-administrativos. Ainda,270

em termos de gestão de pessoas, destacou que foram realizadas ações para a melhoria da qualidade de271

vida visando à minimização dos impactos negativos oriundos muitas vezes da sobrecarga de trabalho para272
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a saúde do trabalhador. Em relação à gestão do patrimônio e da infraestrutura, informou que se observa a273

gestão da frota de veículos própria e terceirizada e a existência de um plano de renovação de frota com274

uma estrutura de controle das viagens por meio de Requisições de Transporte. Em termos de Gestão da275

Tecnologia da Informação, observou-se, no segundo semestre de 2016 (dois mil e dezesseis), a conclusão276

do Plano Diretor de Tecnologia da Informação. Destacou também a existência do Plano de Gestão de277

Logística Sustentável, que busca sistematizar as boas práticas de sustentabilidade na UFSJ. Quanto à278

Conformidade da Gestão e Demandas de Órgãos de Controle, esclareceu que não houve durante o ano de279

2016 (dois mil e dezesseis) nenhum acórdão emitido especificamente à UFSJ por parte do TCU, tendo o280

Relatório de Gestão apresentado justificativa para todas as deliberações do referido órgão e que ainda não281

foram cumpridas. Esclareceu que o cumprimento deste quesito ainda se encontra comprovado pelo282

Parecer da Unidade de Auditoria Interna, que conclui de modo afirmativo em relação à constituição deste283

Relatório de Gestão e também a sua adequação à legislação pertinente. Na fase de esclarecimento, o284

presidente do Conselho informou que estava presente à reunião o pró-reitor de Planejamento e285

Desenvolvimento, prof. Gustavo Melo Silva, para esclarecimentos. Solicitou permissão para que ele286

pudesse falar quando necessário, o que foi acatado. O presidente agradeceu ainda o relator, que se287

disponibilizou a fazer este relato de forma a tornar possível o envio do Relatório ao TCU, cujo prazo se288

encerra no próximo dia 31 (trinta e um) de março. O pró-reitor enfatizou também que um fato que tem289

preocupado muito é a redução do orçamento das Universidades a cada ano que se passa. Citou, por290

exemplo, que o orçamento da UFSJ para 2017 (dois mil e dezessete) está menor em torno de 9 (nove)291

milhões comparado ao ano de 2016 (dois mil e dezesseis) e há a expectativa ainda de mais corte durante o292

decorrer do ano. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Diante do293

exposto no mérito e considerando a correção e transparência apresentadas, sou de parecer favorável à294

aprovação do Relatório de Gestão do Exercício de 2016 da UFSJ (PROCESSO Nº. 23122.005492/2017-295

03). Este é o meu parecer, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por296

31 (trinta e um) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção, dando origem à Resolução nº 004 (quatro), de 27297

(vinte e sete) de 2017 (dois mil e dezessete), que passa a fazer parte do processo. Item três: Processo nº298

23122.005896/2017-99 – Concessão da Medalha Tancredo Neves Interessada: REITORIA, relatado299

pelo conselheiro Lincoln Cardoso Brandão. Antes de ler o mérito de seu parecer, o relator esclareceu300

que, por indicação da presidência do CONSU, foi montada uma comissão ad hoc para analisar os nomes301

indicados pela Reitoria para concessão da Medalha Tancredo Neves no próximo dia 21 (vinte e um de302

abril). A comissão foi composta por ele, como presidente, e pelos conselheiros Luiz Antônio Scola e303

Maria Mônica Reis Mondaini. O relator leu o mérito de seu parecer informando que o presente processo304

trata da concessão da Medalha Tancredo de Almeida Neves que foi instituída pela Resolução/CONSU nº305

043 (quarenta e três), de 18 (dezoito) de setembro de 2006 (dois mil e seis), e é outorgada a306
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personalidades nacionais e estrangeiras que tenham se destacado nos setores da educação, ciência e artes307

ou que tenham atuado em prol da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). Esclareceu que a308

Medalha Tancredo de Almeida Neves é entregue no dia 21 (vinte e um) de abril, data do aniversário da309

UFSJ, em reunião solene do Conselho Universitário. Para as comemorações do aniversário de 30 (trinta)310

anos da UFSJ, destacou que foram indicados os 5 (cinco) últimos diretores e reitores da UFSJ, a saber:311

João Bosco de Castro Teixeira, José Raimundo Facion, Mario Neto Borges, Helvécio Luiz Reis e Valéria312

Heloisa Kemp. Segundo o relator, a data de aniversário da UFSJ, a história da Universidade e a história313

das pessoas indicadas nesta edição se misturam ao longo destes últimos 30 (trinta) anos de existência da314

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). Para isto, o relator voltou no tempo e lembrou a315

atuação que cada indicado teve ao longo da história da UFSJ. Iniciou informando que a Universidade316

Federal de São João del-Rei (UFSJ) foi instituída pela Lei nº 7.555 (sete mil, quinhentos e cinquenta e317

cinco), de 18 (dezoito) de dezembro de 1986 (mil, novecentos e oitenta e seis), como Fundação de Ensino318

Superior de São João del-Rei (Funrei), sendo resultado da união e federalização de três instituições: a319

Faculdade Dom Bosco de Filosofia, Ciências e Letras, cujas atividades iniciaram em 1954 (mil,320

novecentos e cinquenta e quatro), mantidas pela Inspetoria de São João Bosco; e a Fundação Municipal321

de São João del-Rei, mantenedora da Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis322

(FACEAC) e da Faculdade de Engenharia Industrial (FAEIN), cujas atividades iniciaram-se em 1972 (mil,323

novecentos e setenta e dois) e 1976 (mil, novecentos e setenta e seis), respectivamente. Na sequência, o324

relator fez uma breve apresentação do crescimento da Instituição do momento da sua federalização até os325

dias atuais, destacando o período e a atuação de cada membro indicado e sua contribuição para a326

consolidação da UFSJ. Finalizada a apresentação, o relator informou que atualmente a UFSJ conta com327

três campi na cidade de São João del-Rei e três campi denominados fora de sede, nas cidades de328

Divinópolis, Ouro Branco e Sete Lagoas, totalizando 50 (cinquenta) cursos de graduação e 27 (vinte e329

sete) cursos de pós-graduação, além de 4 (quatro) cursos de graduação e 8 (oito) cursos de especialização330

na modalidade ensino a distância. Afirmou que todo este potencial foi construído ao longo destes 30331

(trinta) anos devido ao esforço e à dedicação que cada uma das pessoas homenageadas teve quando atuou332

como gestor na UFSJ. Portanto, considerando as diferentes épocas pelas quais a UFSJ passou, sendo333

sempre administrada pelos seus gestores com um profundo conhecimento de sua realidade, observando,334

principalmente, os preceitos de sua criação e sua organização, como funciona e como se desenvolveu e se335

desenvolve até hoje, ressaltou que nada mais justo e coerente que a indicação ao recebimento da medalha336

Tancredo de Almeida Neves a todos os gestores anteriores da UFSJ. Durante a fase de esclarecimentos, os337

conselheiros Rodrigo Chavez Penha e Victor Diego Cupertino Costa solicitaram a possibilidade da338

entrega da Medalha também para os professores que atuaram como Vice-Diretores e Vice-Reitores nos339

mandatos anteriores. Considerando a sugestão, o presidente do Conselho, tendo em vista que exerceu o340

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7555.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7555.htm
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cargo de Vice-Reitor no mandato anterior, se retirou da reunião para que o Conselho pudesse discutir as341

novas indicações, passando a Presidência para o Vice-Reitor, prof. Marcelo Pereira de Andrade. Durante a342

discussão, houve também indicação de outros nomes a serem homenageados. O relator esclareceu que no343

momento a indicação dos homenageados se restringem aos ex-dirigentes da Instituição em comemoração344

aos 30 (trinta) anos da Universidade, não cabendo incluir neste momento nomes de outros servidores.345

Encerrada a discussão, o prof. Marcelo, presidente do Conselho em exercício, colocou em votação a346

proposta de inclusão dos nomes dos vice-Diretores e vice-Reitores, sendo a mesma aprovada por347

unanimidade. Portanto, ficou definido que a Medalha será também concedida aos ex-vice-Diretores e ex-348

vice-Reitores da UFSJ, a saber: Magda Mara Assis, Frederico Ozanan Neves, Maria do Carmo Narciso349

Silva Gonçalves, Wlamir José da Silva e Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira. Ainda, em relação à350

indicação da inclusão de outros nomes, decidiu-se que em uma próxima concessão de Medalhas os351

indicados possam ser também escolhidos pelos próprios pares. Dados os esclarecimentos e discutida a352

matéria, o relator leu o seu parecer: “Considerando o exposto no mérito, sou de parecer favorável à353

concessão da Medalha Tancredo de Almeida Neves a todos os Diretores e Reitores e seus respectivos354

Vice-Diretores e Vice-Reitores anteriores a esta administração. Este é meu parecer sub censura deste355

Conselho”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade, dando origem à356

Resolução nº 005 (cinco), de 27 (vinte e sete) de março de 2017 (dois mil e dezessete), que passa a fazer357

parte do processo. A conselheira Maria Aparecida Arruda justificou que votou a favor informando não ser358

contra a concessão de Medalha aos Reitores e Vice-Reitores, mas alegou, no entanto, que pessoas comuns359

(que não possuem cargos na Instituição) também devem ser lembradas nesse tipo de evento, uma vez que360

elas também ajudaram a construir a história da Instituição, motivos alegados para a condecoração dos361

Reitores e Vice-Reitores. Às 18 (dezoito) horas e 5 (cinco) minutos, tendo se chegado ao teto da reunião,362

o Conselho decidiu por encerrá-la e continuar os outros itens da pauta em uma próxima reunião. Assim,363

nada mais havendo a tratar, o presidente do Conselho encerrou a reunião. E, para constar, eu, Maria da364

Penha Resende Rodrigues, secretária, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por todos os365

conselheiros presentes à reunião. São João del-Rei, 27 (vinte e sete) de março de 2017 (dois mil e366

dezesseis).367

Prof. Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira368

Prof. Marcelo Pereira de Andrade369

Prof. Alberto Ferreira da Rocha Júnior370

Prof. Claudiney Nunes de Lima371

Prof. Claudio Manoel Ferreira Leite372

Prof. Daniel Nogueira Cortez373

Prof. Elder José Reioli Cirilo374
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