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Ata da Sexagésima Reunião Ordinária do Conselho Universitário da Universidade Federal de1

São João del-Rei – UFSJ.2

Aos 15 (quinze) dias do mês de maio de 2017 (dois mil e dezessete), às 9 (nove) horas e 30 (trinta)3

minutos com continuação às 13 (treze) horas e 30 (trinta) minutos, estavam presentes para a 60ª4

(sexagésima) reunião ordinária do Conselho Universitário da Universidade Federal de São João del-5

Rei, na sala de Reuniões dos Conselhos Superiores – Campus Santo Antônio, os seguintes6

conselheiros: professor Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira, Reitor e presidente do Conselho;7

professor Marcelo Pereira de Andrade, Vice-Reitor; os professores: Cássio Corrêa Benjamim,8

Claudiney Nunes de Lima, Claudio Manoel Ferreira Leite, Daniel Nogueira Cortez, Elder José Reioli9

Cirilo, Eliane Prado Cunha Costa dos Santos, Fernanda Nascimento Corghi, Gabriel de Castro10

Fonseca, Guilherme Gomes da Silva, Henrique Tadeu Castro Cardias, José Augusto Ferreira Perez11

Villar, Lincoln Cardoso Brandão, Luis Antônio Scola, Maria Aparecida Arruda, Maria Rita Rocha do12

Carmo, Maristela Nascimento Duarte, Pedro Cláudio Guaranho Moraes, Raquel Moreira Pires dos13

Santos Melo, Renato da Silva Vieira, Rodrigo Chavez Penha, Rogério Martins Maurício, Sálvio de14

Macedo Silva, Sérgio Marinho Soares, Talles Girardi de Mendonça e Wilson Camilo Chaves; os15

servidores técnico-administrativos: Adriana Amorim da Silva, Adriano Guimarães Parreira, Gustavo16

Henrique Almeida, Maria Mônica Reis Mondani e Matheus Gomes de Almeida; o discente do ensino17

de pós-graduação: Victor Diego Cupertino Costa; e o membro da classe empresarial: José Primeiro18

Teixeira Neto. Havendo quorum, o presidente do Conselho deu início à reunião, dando posse aos19

professores: Pedro Cláudio Guaranho Moraes (DCNAT), Guilherme Gomes da Silva (DETEM),20

Gabriel de Castro Fonseca (DQBIO) e Cássio Corrêa Benjamim (DFIME), aos servidores técnico-21

administrativos Adriana Amorim da Silva, Adriano Guimarães Parreira e Matheus Gomes de Almeida22

e ao representante da classe empresarial José Primeiro Teixeira Neto. Na sequência, apresentou a23

justificativa de ausência dos conselheiros: Alberto Ferreira da Rocha Júnior, por estar em Toronto,24

participando de uma conferência da Associação Internacional de Autobiografia e Biografia, na York25

University; Eduardo Sérgio da Silva, por estar de férias regulamentares; Frank Pereira de Andrade,26

por estar em Belo Horizonte participando de banca de concurso público no COLTEC-UFMG; Giann27

Braune Reis, por problemas de saúde; Glauco Manoel dos Santos, também por problemas de saúde;28

Ivair Gomes da Silva, por estar retornando de viagem nesta data; Adriellen de Ávila Martins, por29

estar nesta data participando de projeto de extensão do PET; Jéssica Stéphanie de Paula, por ter30

atividades avaliativas nesta data; e Jhonatan Rafael de Oliveira Bianchi, também por ter atividades31

avaliativas nesta data. Aceitas as justificativas, foram aprovadas, por unanimidade, as atas da 59ª32

reunião ordinária ocorrida em 27 (vinte e sete) de março de 2017 (dois mil e dezessete) e da reunião33

solene ocorrida em 20 (vinte) de abril de 2017 (dois mil e dezessete). Aprovadas as atas, comunicou34

que recebeu pouco antes da realização da reunião solene do dia 20 (vinte) de abril uma35
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correspondência do prof. Wlamir José da Silva, datada de 12 (doze) de abril de 2017 (dois mil e36

dezessete), por meio da qual o professor veio declinar do recebimento da Medalha Tancredo Neves, a37

ele conferida por este Conselho. O professor apresentou como justificativa que não vê o que hoje38

comemorar ou do que se rejubilar na trajetória tomada pela Universidade Federal de São João del-Rei.39

Informou ainda que a Reitoria recebeu da mãe de uma aluna, que anteriormente entrou com recurso40

contra desvinculação neste Conselho, um e-mail no qual ela reclama que o nome de sua filha41

constava na ata da reunião publicada na página da UFSJ contendo informações pessoais que estavam42

prejudicando-a em sua vida profissional. Diante disso, comunicou que, a partir de agora, os assuntos43

referentes à vida pessoal dos interessados serão retirados da ata antes de sua publicação na internet,44

constando apenas a decisão. Continuando, comunicou que, devido ao início do estacionamento45

rotativo em São João del-Rei nesta semana, pediu à Divisão de Prefeitura de Campus para preparar46

uma proposta de reestruturação do estacionamento do Campus Santo Antônio de forma que se possa47

ter controle de entrada e saída dos carros que estacionam dentro do Campus. Justificou que o uso do48

estacionamento deve ser feito pela comunidade interna, e não pela comunidade externa à UFSJ.49

Informou que, assim que possível, trará esta proposta para ser discutida neste Conselho. A50

conselheira Maria Aparecida Arruda levantou também suas preocupações com o estacionamento do51

Campus Dom Bosco, que se encontra hoje em situação de precariedade dada a ausência de vagas, o52

que tem gerado muitos problemas para professores e funcionários que precisam trabalhar naquele53

espaço. Preocupada com essa situação, a conselheira questionou se a Reitoria não tinha nenhuma54

proposta a curto e médio prazo para o estacionamento daquele campus, visando dar uma solução para55

o problema que carece, na sua avaliação, de uma atenção especial da administração da UFSJ. O56

presidente esclareceu que, por causa do estacionamento rotativo no centro da cidade, inicialmente,57

esse controle será feito apenas no Campus Santo Antônio. Posteriormente, poderá ser estendido para58

os outros campi. Por fim, informou que, em breve, fará uma visita a todos os campi para conversar59

com a comunidade acadêmica sobre a situação econômica da Universidade em 2017 (dois mil e60

dezessete) e o reflexo disso para 2018 (dois mil e dezoito). O presidente prestou, então, alguns61

esclarecimentos acerca das restrições orçamentárias impostas à UFSJ pelo Governo Federal para o62

ano de 2017 (dois mil e dezessete) e reforçou que será um ano de muita dificuldade e terá que fazer63

um esforço muito grande para administrar a Universidade com um orçamento tão restrito. Sobre 201864

(dois mil e dezoito), ressaltou que será um ano extremamente difícil, ainda mais que entrará em vigor65

a Emenda Parlamentar que limita os gastos públicos. O conselheiro Marcelo Pereira de Andrade66

pediu, assim, o apoio de todos e que passem essas informações para seus pares no sentido de que67

todos se unam com o objetivo de resistir a essa crise. O conselheiro José Augusto Ferreira Perez68

Villar sugeriu que talvez fosse o caso de o CONSU fazer um documento divulgando essas69

informações para a comunidade acadêmica. Dando continuidade à reunião, o presidente fez a leitura70
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das seguintes Mensagens, de 15 (quinze) de maio de 2017 (dois mil e dezessete), encaminhadas pela71

Reitoria à Secretaria dos Conselhos Superiores solicitando ao Conselho Universitário: 1) Mensagem72

nº 031/2017/UFSJ/REITORIA – referendar a Decisão nº 014 (quatorze), de 31 (trinta e um) de73

março de 2017 (dois mil e dezessete), que aprovou os nomes dos professores Sílvia Maria Jardim74

Brugger, Danilo José Zioni Ferreti e Manuel Jauará, indicados pelo Departamento de Ciências75

Sociais (DECIS), a fim de comporem a Comissão de Avaliação de Progressão Docente para76

promoção à Classe D, denominada Associado, da professora Patrícia Castro Matos, nos termos do77

parágrafo 4º (quarto) do artigo 5º (quinto) da Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro), de 13 (treze)78

de outubro de 2014 (dois mil e quatorze) – aprovada por unanimidade; 2) Mensagem nº79

032/2017/UFSJ/REITORIA – referendar a Decisão nº 016 (dezesseis), de 24 de abril de 2017 (dois80

mil e dezessete), que aprovou os nomes dos professores Vânia Regina Velloso Silva, Frederico81

Ozanan Neves e Alexandre Carlos Eduardo, indicados pelo Departamento de Engenharia Mecânica82

(DEMEC), a fim de comporem a Comissão de Avaliação de Progressão Docente para promoção à83

Classe D, denominada Associado, do professor Túlio Hallak Panzera, nos termos do parágrafo 4º84

(quarto) do artigo 5º (quinto) da Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro), de 13 (treze) de outubro85

de 2014 (dois mil e quatorze) – aprovada por unanimidade; 3) Mensagem nº86

033/2017/UFSJ/REITORIA – referendar a Decisão nº 018 (dezoito), de 2 (dois) de maio de 201787

(dois mil e dezessete), que aprovou os nomes dos professores Jorgeson Oliveira Rodrigues dos88

Santos, Luiz Antônio da Fonseca Manso e Leônidas Chaves de Resende, indicados pelo89

Departamento de Engenharia Elétrica (DEPEL), a fim de comporem a Comissão de Avaliação de90

Progressão Docente para promoção à Classe D, denominada Associado, do professor Vinícius Rosa91

Cota, nos termos do parágrafo 4º (quarto) do artigo 5º (quinto) da Resolução/CONSU nº 034 (trinta e92

quatro), de 13 (treze) de outubro de 2014 (dois mil e quatorze) – aprovada por unanimidade; 4)93

Mensagem nº 034/2017/UFSJ/REITORIA – referendar a Decisão nº 019 (dezenove), de 3 (três) de94

maio de 2017 (dois mil e dezessete), que aprovou os nomes dos professores Francinildo Nobre95

Ferreira, Carlos Alberto Raposo da Cunha, Eugênio Afonso Pinto Merhi e Romélia Mara Alves Souto96

(suplente), a fim de comporem a Comissão de Avaliação de Progressão Docente para promoção à97

Classe D, denominada Associado, da professora Andréa Cristiane dos Santos Delfino, nos termos98

do parágrafo 4º (quarto) do artigo 5º (quinto) da Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro), de 1399

(treze) de outubro de 2014 (dois mil e quatorze) – aprovada por unanimidade; 5) Mensagem nº100

035/2017/UFSJ/REITORIA – aprovar os nomes, indicados pelo Departamento de Ciências101

Administrativas e Contábeis (DECAC), dos professores Bezamat de Souza Neto, Fernando Pacheco102

Cortez e Reinaldo Aparecida Fonseca, a fim de comporem a Comissão de Avaliação de Progressão103

Docente para promoção à Classe D, denominada Associado, da professora Valéria Maria Martins104

Judice, nos termos do parágrafo 4º (quarto) do artigo 5º (quinto) da Resolução/CONSU nº 034 (trinta105
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e quatro), de 13 (treze) de outubro de 2014 (dois mil e quatorze) – aprovada por unanimidade; 6)106

Mensagem nº 036/2017/UFSJ/REITORIA – aprovar os nomes, indicados pelo Departamento de107

Ciências Administrativas e Contábeis (DECAC), dos professores Bezamat de Souza Neto, Fernando108

Pacheco Cortez e Reinaldo Aparecida Fonseca, a fim de comporem a Comissão de Avaliação de109

Progressão Docente para promoção à Classe D, denominada Associado, da professora Maria do110

Carmo Santos Neta, nos termos do parágrafo 4º (quarto) do artigo 5º (quinto) da Resolução/CONSU111

nº 034 (trinta e quatro), de 13 (treze) de outubro de 2014 (dois mil e quatorze) – aprovada por112

unanimidade; 7) Mensagem nº 037/2017/UFSJ/REITORIA – aprovar os nomes, indicados pelo113

Departamento de Ciências Sociais (DECIS), dos professores Luiz Francisco Albuquerque de Miranda,114

Sílvia Maria Jardim Brugger e Marcos Ferreira de Andrade, a fim de comporem a Comissão de115

Avaliação de Progressão Docente para promoção à Classe D, denominada Associado, da professora116

Cássia Rita Loro Palha, nos termos do parágrafo 4º (quarto) do artigo 5º (quinto) da117

Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro), de 13 (treze) de outubro de 2014 (dois mil e quatorze) –118

aprovada por unanimidade; 8) Mensagem nº 038/2017/UFSJ/REITORIA – aprovar os nomes,119

indicados pelo Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO), dos professores abaixo relacionados, a fim120

de comporem as Comissões de Avaliação de Progressão Docente para promoção à Classe D,121

denominada Associado, nos termos do parágrafo 4º (quarto) do artigo 5º (quinto) da122

Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro), de 13 (treze) de outubro de 2014 (dois mil e quatorze),123

dos seguintes professores: 1- Docente Avaliada: Débora de Oliveira Lopes – Comissão Avaliadora:124

Eduardo Sérgio da Silva, Stênio Nunes Alves e Moacyr Comar Júnior; 2- Docente Avaliada: Rosy125

Iara de Azambuja Ribeiro – Comissão Avaliadora: Eduardo Sérgio da Silva, Renata Cristina da126

Penha Silveira e Hérica de Lima Santos; 3- Docente Avaliada: Mariane Cristina Schnitzler –127

Comissão Avaliadora: Eduardo Sérgio da Silva, Moacyr Comar Júnior e Renata Cristina da Penha128

Silveira; 4- Docente Avaliada: Angelita Cristine de Melo – Comissão Avaliadora: Eduardo Sérgio129

da Silva, Hérica de Lima Santos e Moacyr Comar Júnior; 5- Docente Avaliada: Valéria Ernestância130

Chaves – Comissão Avaliadora: Eduardo Sérgio da Silva, Moacyr Comar Júnior e Hérica de Lima131

Santos – aprovada por unanimidade; 9) Mensagem nº 039/2017/UFSJ/REITORIA – aprovar os132

nomes, indicados pelos Departamento de Zootecnia (DEZOO), dos professores Hewerson Zansávio133

Teixeira, Emerson Zumpichiatti Arruda e Mario Willian Dávila Dávila, a fim de comporem a134

Comissão de Avaliação de Progressão Docente para promoção à Classe D, denominada Associado, da135

professora Leila de Gênova Gaya, nos termos do parágrafo 4º (quarto) do artigo 5º (quinto) da136

Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro), de 13 (treze) de outubro de 2014 (dois mil e quatorze) –137

aprovada por unanimidade; 10) Mensagem nº 040/2017/UFSJ/REITORIA – aprovar os nomes,138

indicados pelo Departamento de Ciências Sociais (DECIS), dos professores Luiz Francisco139

Albuquerque de Miranda, Afonso de Alencastro Graça Filho e Moisés Romanazzi, a fim de140
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comporem a Comissão de Avaliação de Progressão Docente para promoção à Classe D, denominada141

Associado, da professora Maristela Nascimento Duarte, nos termos do parágrafo 4º (quarto) do142

artigo 5º (quinto) da Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro), de 13 (treze) de outubro de 2014143

(dois mil e quatorze – aprovada por com uma abstenção; 11) Mensagem nº144

041/2017/UFSJ/REITORIA – aprovar o nome do senhor Ivan Martins de Oliveira para compor o145

Conselho Curador da Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei – FAUF, nos146

termos do inciso IV (quatro) do artigo 14 (quatorze) do Estatuto da referida Fundação – aprovada por147

unanimidade; 12) Mensagem nº 042/2017/UFSJ/REITORIA – aprovar o nome do prof. Modesto148

Flávio Fonseca para compor o Conselho Curador da Fundação Centro de Referência Musicológica149

José Maria Neves (FCerem), nos termos do artigo 13 (treze) do Estatuto da referida Fundação –150

aprovada por unanimidade; 13) Mensagem nº 043/2017/UFSJ/REITORIA – aprovar os nomes,151

indicados pelo Departamento de Ciências Administrativas e Contábeis (DECAC), dos professores152

Bezamat de Souza Neto, Fernando Pacheco Cortez e Reinaldo Aparecida Fonseca, a fim de153

comporem a Comissão de Avaliação de Progressão Docente para promoção à Classe D, denominada154

Associado, do professor Roberto do Nascimento Ferreira, nos termos do parágrafo 4º (quarto) do155

artigo 5º (quinto) da Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro), de 13 (treze) de outubro de 2014156

(dois mil e quatorze) – aprovada por unanimidade; e 14) Mensagem nº157

044/2017/UFSJ/REITORIA – aprovar os nomes, indicados pelo Departamento de Ciências158

Térmicas e dos Fluidos (DCTEF), para aprovação do Conselho Universitário, dos professores159

Gilberto Fernando Fisch, Gustavo Cesar Rachid Bodstein (UFRJ), Roberto Fernando da Fonseca160

Lyra (UFAL) e Vânia Regina Velloso Silva (UFSJ), a fim de comporem a Comissão de Avaliação de161

Progressão Docente para promoção à Classe E, denominada Titular, do professor Cláudio de Castro162

Pellegrini, nos termos do parágrafo 5º (quinto) do artigo 5º (quinto) da Resolução/CONSU nº 034163

(trinta e quatro), de 13 (treze) de outubro de 2014 (dois mil e quatorze) – aprovada por unanimidade.164

Na sequência, considerando o artigo 1º (primeiro) e incisos da Resolução CONSU nº 045 (quarenta e165

cinco), de 4 (quatro) de julho de 2011 (dois mil e onze), alteradas pelas Resoluções CONSU nº 020,166

de 22 (vinte e dois) de abril de 2013 (dois mil e treze), e nº 026, de 8 (oito) de julho de 2013 (dois mil167

e treze), que define os casos em que se admite a deliberação em regime simplificado, o presidente fez168

ainda a leitura das seguintes Mensagens encaminhadas pela Presidência do Conselho à Secretaria dos169

Conselhos Superiores, solicitando ao Conselho Universitário: 1) MENSAGEM Nº170

003/2017/UFSJ/REITORIA/SOCES/CONSU: autorizar a dispensa da exigência de título de171

Doutor em concursos na área de “Processos de Fabricação”, do Departamento de Engenharia172

Mecânica (DEMEC), conforme Processo nº 23122.008594/2017-72 – aprovada por unanimidade; e 2)173

MENSAGEM Nº 004/2017/UFSJ/REITORIA/SOCES/CONSU: referendar a Resolução/CONSU174

nº 006 (seis), de 27 (vinte e sete) de abril de 2017 (dois mil e dezessete), que suspendeu as atividades175
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acadêmicas da UFSJ no dia 28 (vinte e oito) de abril de 2017 (dois mil e dezessete), conforme176

Processo nº 23122.008690/2017-11 – a Resolução foi referendada por unanimidade. Decididos os177

itens do expediente do dia, foi, então, colocada em discussão a pauta. No momento da aprovação, o178

presidente do Conselho propôs que os itens 22 (vinte e dois) a 39 (trinta e nove), que tratam de179

recursos contra desvinculação, fossem retirados de pauta e que os relatores se reunissem para fazer180

uma pré-análise dos processos antes de eles serem apreciados pelo Conselho, facilitando, assim, a181

análise quando entrarem em pauta novamente. Acatada a sugestão, ficou definido como presidente da182

Comissão o conselheiro Elder José Reioli Cirilo. O conselheiro Renato da Silva Vieira solicitou a183

exclusão do item 3 (três), que trata da solicitação do DEQUE de alteração de perfil de vaga docente,184

o que também foi acatado. O conselheiro pediu ainda que o item 15 (quinze), cujo processo relataria185

e que trata do anteprojeto de Resolução que regulamenta o processo de afastamento do País, passasse186

para o início da pauta, ficando definido, então, como item 10 (dez). Ainda, a conselheira Maria187

Mônica Reis Mondaini solicitou que o item 21 (vinte e um), cujo processo relataria e que trata da188

proposta de criação do Setor de Suporte a Projetos Estudantis, também passasse para o início, ficando189

definido como item 9 (nove). Aprovada a pauta, iniciaram-se os trabalhos. Item um: Processo nº190

23122.016751/2016-32 – Recurso contra desvinculação acadêmica. Interessado:191

XXXXXXXXXXXXX, relatado pela conselheira Maristela Nascimento Duarte. A relatora leu o192

mérito de seu parecer informando que o aluno em questão foi desvinculado por estar ausente durante193

dois períodos do seu curso e por não ter feito matrícula. Esclareceu que, de acordo com o aluno, ao194

entrar em contato com o seu tutor, não obteve maiores esclarecimentos de como realizar o195

trancamento da matrícula. Posteriormente, informou que houve trocas de mensagens por e-mail entre196

o solicitante, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, e a secretária do Curso de Licenciatura em Filosofia –197

EAD/UFSJ, XXXXXXXXXXXXXXXXX, sendo informado pela secretária sobre os passos de como198

entrar na Plataforma Moodle do Curso de Filosofia. Porém, observou que alguns desses contatos199

foram sem sucesso. Diante disso, após algumas tentativas, informou que o solicitante entrou em200

contato com a Ouvidoria da UFSJ e manifestou seu interesse em retornar ao Curso. O solicitante201

também recebeu mensagem, via e-mail, da Secretaria do Curso de Licenciatura em Filosofia –202

EAD/UFSJ de como realizar inscrição e retornar às atividades. O aluno, porém, foi impedido diante203

de mensagem, enviada por e-mail, da Divisão de Acompanhamento de Controle Acadêmico204

(DICON), informando que o seu nome constava na listagem relativa à desvinculação de alunos na205

UFSJ. Assim, a DICON orientou o solicitante de que este deveria esperar publicação de Portaria para206

entrar com recurso requerendo a sua reintegração. A relatora informou que o aluno entrou, então, com207

recurso, apresentando como justificativa ter dificuldades de acompanhamento das atividades208

acadêmicas em função de ocupar o cargo de agente de segurança penitenciário, bem como ter209

dificuldades familiar, já que possui pais idosos que precisam de seus cuidados. Diante de tais210
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dificuldades, a relatora entendeu que XXXXXXXXXXXXXXXX ficou limitado de realizar as211

atividades do curso, levando-o ao seu afastamento por dois semestres, porém não impedido de fazer212

sua matrícula, que é on line. O solicitante, agora, manifesta a sua vontade de continuar o Curso e213

requer que a UFSJ considere o seu pedido de não desvinculação acadêmica do Curso de Licenciatura214

em Filosofia, modalidade a distância. Após consulta na DICON, a relatora constatou de que o215

solicitante tem como terminar o curso em tempo hábil. Na fase de esclarecimentos, o conselheiro216

Rodrigo Chavez Penha ressaltou a necessidade de que processos desse tipo inicialmente passem pela217

apreciação dos colegiados de curso, vindo a este Conselho somente em forma de recurso. Para isso, o218

presidente lembrou que é necessário alterar o Regimento Geral da UFSJ. Ainda, considerando os219

argumentos do aluno de ter tido dificuldades de fazer sua matrícula, o conselheiro Lincoln Cardoso220

Brandão questionou o fato de como um aluno de educação a distância não tem tempo, por exemplo,221

de acessar a internet para fazer sua matrícula no curso. Dados os esclarecimentos e discutida a222

matéria, a relatora leu o seu parecer: “Considerando que XXXXXXXXXXXXXXX tem condições223

de efetivar o término do curso em tempo hábil; considerando que estamos vivenciando no Brasil um224

desmonte de cursos e a oferta de disciplinas no Ensino Médio que levam os alunos ao225

desenvolvimento de sua consciência crítica; considerando que um dos objetivos do Curso de226

Licenciatura em Filosofia/UFSJ é oferecer condições de levar o aluno a obter o desenvolvimento de227

atitudes reflexivas, investigativas e de diálogo em torno das questões e dos objetos de conhecimento,228

bem como propor e fazer a experiência da formação do educador como um processo contínuo, a229

relatora deste processo propõe aos membros do CONSU a aprovação favorável da retirada do nome230

do aluno da lista de desvinculação acadêmica, possibilitando que XXXXXXXXXXXXXXXX231

continue cursando o Curso de Licenciatura em Filosofia, modalidade a distância”. Decisão do232

Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por 29 (vinte e nove) votos favoráveis, 1 (um) voto233

contrário e 4 (quatro) abstenções. Item dois: Processo no 23122.021728/2016-60 – Pedido de234

redistribuição de docente da UFJF, Campus Governador Valadares, para o Curso de235

Bioquímica do CCO. Interessada: Maisa Silva, relatado pelo conselheiro Rogério Martins236

Maurício. O relator leu o mérito de seu parecer informando que o presente processo refere-se à237

solicitação de redistribuição expedida pela professora Maisa Silva, da Universidade Federal de Juiz238

de Fora (UFJF), para a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), em específico para o Curso239

de Bioquímica do Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO). Destacou que a referida professora irá240

suprir as funções exercidas pela docente Maria Emília Soares dos Santos, que foi redistribuída para a241

Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM). Considerando a documentação analisada, o242

relator informou que a UFSJ irá ceder uma vaga à UFJF, oriunda da redistribuição da docente Maria243

Emília para UFTM, a qual será destinada à redistribuição da docente Maisa Silva. Por fim,244

acrescentou que este processo atende aos critérios da Resolução/CONSU nº 005/2009 (cinco / dois245
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mil e nove), que estabelece normas de redistribuição de docentes de outras IFES para a UFSJ. Na246

fase de esclarecimentos, em relação à vaga que será usada como contrapartida para a redistribuição247

da professora, o conselheiro José Augusto Ferreira Perez Villar, docente do Curso de Bioquímica do248

CCO, informou que existe uma discussão para a reestruturação do referido Curso, podendo o perfil249

dessa vaga passar por alterações já que ela não foi discutida por todos os docentes do Curso.250

Esclareceu ainda que, da forma como o Curso hoje está estruturado, o perfil desta vaga atende a ele,251

mas, com a sua reestruturação, não se sabe como vai ficar. Diante disso, o conselheiro Marcelo252

Pereira de Andrade perguntou ao professor se este processo de redistribuição foi discutido pelo253

Grupo de Atuação Docente (GAD) da área. O professor informou que foi discutido e aprovado pelo254

GAD Bioquímica. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Em255

função do que consta no mérito e salvo melhor juízo, sou de parecer favorável à redistribuição da256

profa. Maisa Silva da UFJF para a UFSJ/Campus Centro-Oeste Dona Lindu, com cessão de vaga257

para a UFJF”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por 30 (trinta) votos favoráveis258

e 4 (quatro) abstenções. Item três: Processo no 23122.000740/2017-11 – Decisão Ad Referendum259

nº 001/2017, de 17/01/2017, que autoriza a manutenção de vaga docente para o Curso de260

Medicina do CCO em função da exoneração do professor Raphael Abreu Sepulcri. Interessada:261

Congregação/CCO, relatado pelo conselheiro Luis Antônio Scola. O relator leu o mérito de seu262

parecer informando que o presente processo refere-se à Decisão Ad Referendum do CONSU que263

aprovou a manutenção de vaga docente para o Curso de Medicina do Campus Centro-Oeste Dona264

Lindu (CCO), decorrente da exoneração do prof. Raphael Abreu Sepulcri, da área de Cirurgia. Em 6265

(seis) de fevereiro de 2017 (dois mil e dezessete), por sua indicação, informou que o processo266

retornou à origem para que fossem anexados os seguintes documentos: 1) substituição da folha três,267

que não estava assinada; e 2) substituição das folhas seis e sete, pois estas referiam-se a outro268

concurso. Retornando o processo, destacou que as suas solicitações foram atendidas e, sendo assim,269

considerou-se satisfeito com a composição do processo. Dados os esclarecimentos e discutida a270

matéria, o relator leu o seu parecer: “Com base no exposto no mérito, sou de parecer favorável à271

aprovação da Decisão Ad Referendum nº 001/2017 dada pelo presidente do CONSU em 17/01/2017,272

este é meu voto, s.m.j.”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por 24 (vinte e quatro)273

votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. Item quatro: Processo no 23122.006045/2017-63 – Decisão274

Ad Referendum nº 015/2017, de 06/04/2017, que autoriza a manutenção de vaga docente para o275

DECAC em função da aposentadoria do prof. Helvécio Luiz Reis. Interessado: DECAC,276

relatado pelo conselheiro Eduardo Sérgio da Silva e apresentado pelo conselheiro José Augusto277

Ferreira Perez Villar. O conselheiro leu o mérito do parecer do relator informando que o processo278

refere-se à manutenção da vaga docente ocupada pelo prof. Helvécio Luiz Reis, do Departamento de279

Ciências Administrativas e Contábeis (DECAC), em virtude de sua aposentadoria. Informou que as280
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justificativas para o pedido de manutenção da vaga foram apresentadas pelo atual chefe do281

Departamento, prof. Fabrício Molica de Mendonça. De acordo com o chefe do DECAC, a282

importância da manutenção da vaga justifica-se para que o Departamento continue atendendo, com a283

habitual qualidade, a todos os encargos didáticos de sua responsabilidade nos diferentes cursos da284

UFSJ. Foi informado ainda que o referido professor pertencia originalmente à área de Administração285

e que a reposição será na mesma área. Concluindo, ressaltou que, ao analisar a ata da reunião em que286

foi pautada a discussão sobre a manutenção da vaga e da área, verificou-se a unanimidade dos287

professores presentes em garantir a manutenção destas. Assim sendo, para o relator, os requisitos para288

a manutenção da vaga foram cumpridos. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o289

conselheiro leu o parecer do relator: “Pelo exposto no mérito, este relator vota pela aprovação do AD290

REFERENDUM do Conselho Universitário nº 015/2017 conferido pelo Presidente do Conselho291

Universitário, Prof. Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira, em 06/04/2017. Este é o meu voto,292

s.m.j.”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Item cinco:293

Processo no 23122.003854/2017-13 – Decisão Ad Referendum nº 017/2017, de 24/04/2017, que294

autoriza a manutenção de vaga docente para o DCECO em função da aposentadoria da295

professora Eneida Maria Goddi Campos. Interessado: DCECO, relatado pelo conselheiro296

Wilson Camilo Chaves. O relator leu o mérito de seu parecer esclarecendo que o então conselheiro297

prof. Iura de Rezende Sobrinho foi nomeado relator deste processo, mas que, devido ao término do298

seu mandato neste Conselho, o seu parecer não foi relatado. Em seu relato, datado de 27 (vinte e sete)299

de março de 2017 (dois mil e dezessete), o prof. Iura informa que o presente processo refere-se à300

manutenção da vaga da profa. Eneida Maria Goddi Campo, em virtude da aposentadoria dela. As301

justificativas para o pedido de manutenção da vaga foram apresentadas em um documento redigido302

pelo Departamento de Ciências Econômicas (DCECO). Esse documento explica que o DCECO é303

dividido em três grandes áreas e que seu corpo docente está devidamente lotado entre estas.304

Considerando-se a carga horária anual de 288 (duzentas e oitenta e oito) horas/aula por cada305

professor, a de Economia Aplicada encontra-se com saldo negativo de 114 (cento e quatorze) horas306

na relação de horas por professores e que, mesmo considerando a vaga a ser preenchida, este número307

ainda ficará negativo em 14 (quatorze) horas. O prof. Iura esclarece ainda que é justamente nesta área308

em que a profa. Eneida Maria Goddi Campos atuava neste Departamento ministrando as disciplinas309

de: Engenharia Econômica, Estatística Econômica e Fundamentos de Economia para Engenharia,310

Econometria I, e como optativas: Econometria II e Economia Ecológica. Também, o Departamento311

esclarece que, no Edital CPD de nº 046 (quarenta e seis) de docente efetivo para o DCECO de 2015312

(dois mil e quinze), foram aprovados dois candidatos, sendo que o primeiro colocado já foi efetivado.313

Tal concurso foi direcionado a um candidato que pudesse atuar nos campos de estudos da Economia314

Aplicada, de maneira convergente ao perfil da docente aposentada. Sendo assim, de acordo com o315
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Departamento, para o preenchimento desta vaga não haverá a necessidade de realização de concurso,316

mas apenas a nomeação do segundo colocado. Adicionalmente, o prof. Iura destaca que a Chefia do317

DCECO obteve registro formal do segundo colocado de interesse em assumir o cargo de docente318

efetivo do DCECO tão logo seja feita a nomeação deste. Com o término do mandato do prof. Iura, o319

conselheiro informou que foi, então, nomeado relator deste processo. Depois disso, em 24 (vinte e320

quatro) de abril de 2017 (dois mil e dezessete), o DCECO encaminhou um Memorando Eletrônico à321

Secretaria dos Conselhos Superiores solicitando a aprovação ad referendum da manutenção da vaga322

da profa. Eneida, alegando, entre outros argumentos, que, com a previsão de reunião do CONSU323

apenas no mês de maio, havia um receio de que a tramitação para nomeação do segundo colocado324

demorasse substancialmente e que a área de disciplina da qual a profa. Eneida fazia parte (Economia325

aplicada) tivesse prejuízo de maior sobrecarga no segundo semestre letivo. Outras razões são326

elencadas, entre as quais se destaca o fato de a própria profa. Aline se afastar para pós-doutoramento327

em agosto do corrente ano, sendo ela da área de Economia Aplicada. Sendo assim, destacou que a328

manutenção da vaga foi aprovada ad referendum do CONSU. Dados os esclarecimentos e discutida a329

matéria, o relator leu o seu parecer: “Pelo exposto no Mérito, sou de parecer favorável que se aprove330

o ad referendum do Presidente do Conselho Universitário que autoriza ‘a manutenção de vaga331

docente para o Departamento de Ciências Econômicas (DCECO) em função da aposentadoria da332

professora Eneida Maria Goddi Campos, da área de Economia Aplicada, mediante abertura de333

concurso público para a mesma área’. Este é meu parecer, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário:334

o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Item seis: Processo no 23122.009131/2017-28 –335

Manutenção de vaga docente em função da aposentadoria do Prof. Durval Uchôas Braga.336

Interessado: DEMEC, relatado pelo conselheiro Sérgio Marinho Soares. O relator leu o mérito337

de seu parecer informando que o presente processo trata da solicitação de manutenção de vaga338

decorrente da aposentadoria do prof. Durval Uchôas Braga, do Departamento de Engenharia339

Mecânica (DEMEC), área de Processos de Fabricação. Esclareceu que, entre os motivos que340

sustentam a solicitação da vaga, destaca-se, em primeiro lugar, que a subárea de processos de341

fabricação é responsável por 640 (seiscentas e quarenta) horas no Curso de Engenharia Mecânica,342

144 (cento e quarenta e quatro) horas no Curso de Engenharia de Produção e 150 (cento e cinquenta)343

horas no Mestrado em Engenharia Mecânica. Em segundo lugar, o relator informou que o344

Departamento destaca que, se a vaga do prof. Durval não for mantida na área de Processos de345

Fabricação, haverá aumento dos encargos didáticos para 12 (doze) e 13,5 (treze vírgula cinco) horas346

por professor relativos ao primeiro e segundo semestres, respectivamente. Ainda, na justificativa, é347

ressaltado que tal aumento irá influenciar na qualidade do ensino das unidades curriculares de348

graduação e nas atividades de pesquisa desenvolvidas pelos professores que atuam no mestrado em349

Engenharia Mecânica sob responsabilidade do DEMEC. Por fim, o relator ressaltou que não consta350
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neste processo cópia da ata da Assembleia Departamental do DEMEC apreciando a decisão ad351

referendum do chefe do Departamento. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu352

o seu parecer: “De acordo com as informações apresentadas no mérito, voto para que o processo353

baixe em diligência à unidade de origem até que a decisão Ad Referendum supracitada seja avaliada354

pela Assembleia Departamental do Departamento de Engenharia Mecânica – DEMEC – e uma cópia355

da ata da reunião, realizada para tal fim, seja anexada ao processo em questão”. Decisão do Plenário:356

o parecer do relator foi aprovado por 28 (vinte e oito) votos favoráveis e 3 (três) abstenções. Item357

sete: Processo no 23122.013755/2016-69 – Anteprojeto de Resolução que trata dos Programas de358

Residência Médica, Residência Multiprofissional em Saúde e Residência em Área Profissional359

da Saúde. Interessada: PROPE, relatado pelo conselheiro Rodrigo Chavez Penha. O relator leu360

o mérito de seu parecer informando que o presente processo trata de matéria relativa à legislação,361

bem como normas e regulamentos da UFSJ, no qual se aprecia a proposta de Regulamento dos362

Programas de Pós-graduação Lato Sensu em Residência Médica, Residência Multiprofissional em363

Saúde e Residência em Área Profissional da Saúde, da Universidade Federal de São João del-Rei364

(UFSJ). De acordo com a Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PROPE), os Programas de365

Residência, ainda que atualmente sigam a Resolução/CONSU no 047/2006 (quarenta e sete / dois mil366

e seis), apresentam características próprias distintas da pós-graduação lato sensu. Assim, esclareceu367

que a Residência Médica e a Residência Multiprofissional da Saúde estão sujeitas a regulamentações368

específicas, bem como às normativas da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) ou da369

Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS) e, principalmente,370

distinguem-se dos demais cursos lato sensu na UFSJ pela perenidade e periodicidade de sua oferta. O371

relator explicitou ainda que as características deste modelo de pós-graduação não são observadas nos372

demais cursos de pós-graduação da UFSJ, que devem ser submetidos e aprovados pelo Conselho de373

Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEP) como projetos específicos, de duração limitada no tempo374

(ainda que passíveis de renovação), e os aspectos ligados às Residência Médica e Residência em375

Área Profissional se assemelham mais às características de cursos stricto sensu, assim constituindo376

Programas e não Projetos. Atualmente, informou que a Residência Médica é regida pela Lei Federal377

no 6.932 (seis mil, novecentos e trinta e dois), de 7 (sete) de julho de 1981 (mil, novecentos e oitenta378

e um), e suas atualizações, que a definem como “modalidade de ensino de pós-graduação, destinada379

a médicos, sob a forma de cursos de especialização, caracterizada por treinamento em serviço,380

funcionando sob a responsabilidade de instituições de saúde, universitárias ou não, sob a orientação381

de profissionais médicos de elevada qualificação ética e profissional.” Destacou que esta definição382

clássica é acompanhada pela manutenção de outras, que claramente distinguem esta modalidade de383

pós-graduação das outras, como: a submissão à Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM),384

bem como à Comissão Estadual de Residência Médica (CEREM) e à Comissão de Residência385
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Médica (COREME), órgãos vinculados ao Ministério da Educação; vedação do uso do termo386

Residência Médica para pós-graduações que não tenham sido aprovadas pela CNRM; certificação de387

especialista pelos programas de residência médica submissa aos interesses do Sistema Único de388

Saúde (SUS); direitos descritos na legislação como licença maternidade, folga semanal e asseguração389

de recebimento de bolsa com valor determinado por legislação federal e de responsabilidade da390

instituição provedora do programa; carga horária máxima de 60 (sessenta) horas semanais, incluído391

um plantão de 24 (vinte e quatro) horas; e conferência de título de especialista para fins legais junto a392

instituições de ensino e ao Conselho Federal de Medicina. No que se refere à Residência em Área393

Profissional da Saúde, informou que esta foi criada pela Lei Federal no 11.129 (onze mil, cento e394

vinte e nove), de 30 (trinta) de junho de 2005 (dois mil e cinco), e suas alterações, que a define como395

“modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu, voltada para a educação em serviço e396

destinada às categorias profissionais que integram a área de saúde, excetuada a médica.” Segundo o397

relator, esta definição, bem como suas normativas posteriores, se assemelha a muitas determinações398

da Residência Médica, com destaque para a existência da Comissão Nacional de Residências399

Multiprofissional em Saúde (CNRMS), de papel semelhante ao da CNRM, só que com vinculação do400

Ministério da Saúde, além do Ministério da Educação. Informou ainda que as normas posteriores,401

vindas por meio de Portarias Interministeriais diversas e Resoluções da CNRMS, determinam que,402

além de algumas das regras já mencionadas, os Programas de Residência em Área Profissional da403

Saúde, assim nomeados quando abrangem apenas uma categoria profissional da saúde (excetuada a404

médica), poderão ser realizados também como Programas de Residência Multiprofissional em Saúde,405

quando abrangem mais de uma categoria profissional da saúde, excetuada a categoria médica; terão406

carga horária de 60 (sessenta) horas semanais; são executados em regime de dedicação exclusiva;407

deverão contar com um Núcleo Docente Assistencial Estruturante (NDAE); e possuírem na sua408

estrutura Tutores e Preceptores com papéis diferenciados. Para efeito deste processo, o relator409

lembrou que existem na UFSJ o Programa de Residência em Enfermagem na Atenção Básica/Saúde410

da Família e o Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Adolescente, atualmente411

sediados no Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO), além do Programa de Residência Médica em412

Medicina de Família e Comunidade, atualmente sediado no Campus Dom Bosco. Tais Programas413

encontram-se em funcionamento sem uma regra geral dentro da UFSJ que preveja as especificidades414

destes modelos de formação. Por isso, afirmou que se espera, com esta normativa, que os Programas415

de Residência Médica e de Residência em Área Profissional da Saúde incluam-se formal e416

regularmente na estrutura da UFSJ, por meio da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PROPE),417

que, segundo seu Regimento Interno, tem como atribuição supervisionar e avaliar o funcionamento418

dos cursos de pós-graduação. Dessa forma, o relator apresentou uma nova versão da proposta de419

regulamentação dos Programas de Residência da UFSJ, a qual afirmou que poderá trazer benefícios a420
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todas as partes envolvidas. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer:421

“Pelo que no mérito está exposto, sou de parecer favorável à aprovação da versão anexa da minuta de422

Resolução, que aprova o Regulamento dos Programas de Residência Médica, de Residência423

Multiprofissional em Saúde e de Residência em Área Profissional da Saúde, salvo melhor juízo”.424

Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade, dando origem à Resolução425

nº 007 (sete), de 15 (quinze) de maio de 2017 (dois mil e dezessete), que passa a fazer parte do426

processo. Item oito: Processo no 23122.025097/2016-58 – Extinção do Curso de Bacharelado427

Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. Interessada: PROEN, relatado pelo conselheiro428

Lincoln Cardoso Brandão. O relator leu o mérito de seu parecer informando que este processo trata429

da extinção/desativação do Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BCT) do Campus Alto Paraopeba.430

Esclareceu que o referido curso iniciou suas atividades em 2007 (dois mil e sete), sendo criado por431

meio de uma comissão do MEC instaurada especialmente para discutir a concepção do Campus Alto432

Paraopeba (CAP), conforme a Portaria nº 313/2007 (trezentos e treze / dois mil e sete), da Secretaria433

de Educação Superior, SESu/MEC, de 12 (doze) de abril de 2007 (dois mil e sete). Informou que os434

trabalhos desta Comissão foram contemporâneos ao processo de constituição da Universidade435

Federal do ABC (UFABC), sediada em Santo André, na Grande São Paulo. Esclareceu que a base da436

organização da graduação na UFABC é a concepção de bacharelado interdisciplinar, denominado437

como Bacharelado em Ciência e Tecnologia, que, naquela instituição, constitui o primeiro ciclo de438

formação, ao qual se dirigem todas as vagas de ingresso na graduação. Dessa forma, observa-se,439

portanto, que o modelo instalado no CAP seria uma réplica da realidade vivida na UFABC. A440

justificativa para este modelo foi pautada na seguinte opinião: “Uma vez que as atividades científicas,441

técnicas e profissionais sofrem rápidas e grandes modificações nos tempos atuais, a diplomação442

oferecida com o BCT coloca-se como alternativa e possibilidade de uma formação mais breve e443

geral, sem cunho profissionalizante (em primeiro ciclo), sem prejuízo da oferta de diplomação444

profissionalizante em uma das cinco engenharias mencionadas (com o segundo ciclo)”. No que se445

refere à extinção do BCT do CAP, o relator informou que o processo passou pela instância do446

CONEP, sendo relatado pela profa. Renata Carolina Zanetti Lofrano, que elencou as principais447

características: 1) o Bacharelado interdisciplinar em Ciências e Tecnologia (BCT) é uma titulação448

intermediária presente no ciclo básico dos cursos do Campus Alto Paraopeba; 2) o BCT não possui449

forma de ingresso específica; e 3) o BCT está inserido nos três primeiros anos dos cinco cursos de450

Engenharia do Campus Alto Paraopeba, não sendo, portanto, o modelo implantado na UFABC. Além451

disso, a relatora do CONEP informa que existe uma impossibilidade de ocorrer a dupla diplomação,452

conforme previsto no projeto original. Entretanto, sobre isso, informou que não foi fundamentado o453

motivo deste impedimento. Assim, o CONEP votou pela extinção do curso com nove votos a favor,454

um voto contra e uma abstenção. Esclareceu que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional455
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(LDB), em momento algum, proíbe ou permite a dupla diplomação nos moldes previstos pelo BCT456

do CAP, não havendo menção a este assunto de forma clara e objetiva. Para o relator, considerando457

que o projeto original previa a possibilidade de uma diplomação do aluno ingressante nos cursos de458

Engenharia do CampusAlto Paraopeba em Bacharel em Ciências e Tecnologia (BCT), não ficou bem459

claro se, ao colar grau, o aluno do BCT perderia seu vínculo com a UFSJ, assim como ocorre com os460

alunos dos outros 49 (quarenta e nove) cursos de graduação da UFSJ. Salientou que, se o aluno461

escolher o BCT como sua primeira opção de graduação e tiver direito de continuar os seus estudos462

nos cursos de Engenharia, a UFSJ estará gerando notadamente um tratamento diferenciado dos463

alunos do BCT para os demais alunos dos cursos de graduação, pois, uma vez graduado, ele é464

enquadrado juridicamente como portador de diploma de curso superior e, pelo BCT, não precisaria465

passar por uma nova disputa de vagas para fazer um segundo curso. Portanto, o relator ressaltou que466

existe, desde o início do curso, um conflito de informações entre o curso do BCT e as Engenharias,467

pois, se todos os alunos escolhessem o BCT, não teria formandos nos cincos cursos de Engenharia do468

CAP, porque em nenhum documento da UFSJ existe uma limitação e/ou restrição para o número de469

formandos no BCT, e, na visão oposta, se todos escolherem formar-se nos cinco cursos de470

Engenharia, não teria graduandos no BCT. Dessa forma, salientou que esta situação torna-se ainda471

mais complexa devido ao fato de os alunos que escolhem o BCT como opção tem sido cada vez472

menor, gerando informações no sistema e-Mec de grande número de alunos não concluintes no BCT.473

Segundo o relator, mais complexo ainda é se considerar que, em reunião realizada entre os474

coordenadores dos cincos cursos de Engenharia do CAP, o pró-reitor de Ensino de Graduação, prof.475

Écio Antônio Portes, o pró-reitor Adjunto de Ensino de Graduação, prof. Valdir Mano, e o técnico em476

Assuntos Educacionais, senhor Márcio Eugêncio Silva Moreira, ficou definido que os cursos de477

Engenharia não cederiam vagas para o BCT, porém o curso de Engenharia de Bioprocessos foi o478

único que concordou em ceder 10 (dez) vagas, mas com o condicionante de que não aceitaria os479

alunos do BCT em seu curso. Diante disso, informou que nesta reunião ficou definido que o BCT480

deveria ser extinto e que os alunos poderiam graduar-se no BCT até o segundo semestre de 2016481

(dois mil e dezesseis) e dar continuidade aos estudos nos seus cursos de origem. Ainda em tempo, o482

relator ressaltou que chegou às suas mãos o Memorando Eletrônico nº 001/2017 – COBCT (12.33),483

de 6 (seis) de fevereiro de 2017 (dois mil e dezessete), da Coordenadoria do Curso de Bacharelado484

em Ciência e Tecnologia, assinado pelos professores Eduardo Sarquis Soares, vice-coordenador do485

BCT, Mariana Garabini Cornelissen Hoyos, Pedro Mitsuo Shiroma e Ana Paula Fonseca Maia de486

Urzedo, alegando serem contrários à extinção do BCT. Esclareceu que este documento foi487

encaminhado ao CONEP, mas acredita que, devido à data de registro do documento no SIPAC, não488

constituiu peça na composição do processo, não sendo incorporado ao processo original.489

Posteriormente, informou que foi apensado por ele ao processo. Por fim, considerando os entraves490
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gerados na extinção do BCT do CAP e a manifestação de apenas quatro professores contrários à491

extinção do BCT, o relator concluiu que a criação do Bacharelado em Ciências e Tecnologia (BCT)492

do CampusAlto Paraopeba foi uma ideia infeliz dos administradores da UFSJ na época da criação do493

referido Curso e, que este, não terá condições de sobreviver considerando os atuais problemas494

enfrentados para a formação de profissionais com alto nível de qualidade. Na fase de esclarecimentos,495

o presidente do Conselho informou que estava presente à reunião o pró-reitor de Ensino de496

Graduação, prof. Écio Antônio Portes, para esclarecimentos. Solicitou permissão para que ele497

pudesse falar quando necessário, o que foi acatado. O presidente informou ainda que presidiu a498

reunião do CONEP que aprovou a proposição da extinção do BCT e que foi uma discussão bem499

longa. Prestou, então, alguns esclarecimentos sobre o processo de criação do BCT e os motivos que500

levaram à sua extinção. O conselheiro Marcelo Pereira de Andrade esclareceu também que, durante a501

implantação do BCT, o então pró-reitor de Ensino de Graduação, prof. Murilo Cruz Leal, tinha uma502

ideia inicial da proposta. Todavia, com as discussões internas, foram feitas alterações e uma nova503

concepção de curso foi criada, o que acabou não dando certo. Outra questão que o prof. Marcelo504

levantou é que, extinguindo-se o Bacharelado, estará se extinguindo também a Coordenadoria de505

Curso. Sendo assim, os alunos passarão a ser acompanhados pelos coordenadores de seus cursos de506

Engenharia do CAP. O pró-reitor de Ensino de Graduação informou ainda que foi levado ao Campus507

três opções para o Bacharelado em Ciência e Tecnologia: a sua extinção, a liberação de 10 (dez)508

vagas para o curso do BCT por parte de cada curso de Engenharia do CAP ou então criar um BCT509

com uma entrada única. Após várias discussões, optou-se pela sua extinção. Ressaltou, ainda, que510

não se tem qualquer perspectiva com o BCT como ele está atualmente estruturado, pois ele511

compromete a matriz da Universidade perante o MEC. Concluiu afirmando que a decisão de512

extinguir o BCT em sua atual concepção não impede que sejam feitas discussões acerca de uma nova513

estrutura para este Curso. O conselheiro Claudiney Nunes de Lima observou que parece que o BCT514

acabou porque os cursos de Engenharia do CAP negaram ceder as 10 (dez) vagas para o Curso.515

Questionou, portanto, qual foi a justificativa apresentada para isso e por que eles não doaram essas516

vagas. O pró-reitor de Ensino de Graduação esclareceu que uma das justificativas apresentadas é que517

os cursos já estão estruturados e não vale a pena fazer qualquer alteração neles. O presidente do518

Conselho esclareceu ainda que a situação do BCT hoje não é viável, pois a Instituição está em519

situação irregular, já que existe uma Portaria do MEC que diz que um aluno não pode ser inscrito em520

dois cursos ao mesmo tempo e que não se pode diplomar um aluno por duas vezes. Afirmou que não521

se trata de uma rejeição ao BCT, mas sim o entendimento de que não se deve continuar da forma522

como ele está. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer:523

“Considerando o exposto no mérito e ratificando a decisão do CONEP, este relator, com a524

consciência tranquila, manifesta seu voto com base na decisão da maioria dos professores do Campus525
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Alto Paraopeba. Portanto, sou de parecer favorável à extinção/desativação do Bacharelado em526

Ciências e Tecnologia (BCT) do Campus Alto Paraopeba. Este é meu parecer sob censura deste527

Conselho”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por 28 (vinte e oito) votos528

favoráveis, 1 (um) voto contrário e 4 (quatro) abstenções, dando origem à Resolução nº 008 (oito), de529

15 (quinze) de maio de 2017 (dois mil e dezessete), que passa a fazer parte do processo. Item nove:530

Processo no 23122.007642/2017-13 – Proposta de Criação do Setor de Suporte a Projetos531

Estudantis. Interessada: PROAE, relatado pela conselheira Maria Mônica Reis Mondaini. A532

relatora leu o mérito de seu parecer informando que o processo em questão se refere à proposta de533

criação do Setor de Apoio a Projetos Estudantis (SESPE), da Pró-reitoria de Assuntos Estudantis534

(PROAE). Analisando a proposta apresentada pela PROAE, destacou que a criação do Setor é uma535

medida que se mostra extremamente necessária, dado que a reestruturação da referida Pró-reitoria536

vem no sentido de atender às demandas estudantis da Universidade Federal de São João del-Rei537

(UFSJ). Informou que o novo setor atenderá aos fins regimentais da Pró-reitoria, que está em fase de538

consolidação de sua nova estrutura. Dessa forma, o setor que se pretende criar terá por atribuição539

principal o apoio a projetos estudantis de toda ordem: culturais, acadêmicos, esportivos e sociais.540

Será, ainda, uma unidade de interlocução entre a PROAE e outras Pró-reitorias, como a Pró-reitoria541

de Extensão e Assuntos Comunitários (PROEX), a Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PROPE)542

e a Pró-reitoria de Ensino de Graduação (PROEN). De acordo com a PROAE, informou que a543

criação do setor proposto está diretamente relacionada ao cumprimento das dez ações do Programa544

Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), implantado pelo Decreto nº 7.234/2010 (sete mil,545

duzentos e trinta e quatro / dois mil e dez). Também, o novo setor terá capacidade para oferecer546

suporte a políticas estudantis da UFSJ, apoiar as ações das Empresas Juniores, das equipes de547

competições acadêmicas e não acadêmicas, assessorar os coletivos sociais e o Diretório Central dos548

Estudantes, além de organizar eventos estudantis como a Acolhida aos Calouros e a Mostra de549

Profissões. Observou que a proposta apresentada ora faz referência a Setor de Suporte, ora faz550

referência a Setor de Apoio. Dessa forma, propôs que o Setor tenha a seguinte nomenclatura: Setor de551

Suporte a Projetos Estudantis (SESPE), dado que a expressão engloba apoio e auxílio e sua sigla552

guarda compatibilidade com as siglas do organograma da UFSJ. Finalizando, a relatora apresentou553

cada item da proposta, sugerindo ainda algumas alterações para seu melhor enriquecimento. Na fase554

de esclarecimentos, o presidente do Conselho informou que estavam presentes à reunião os555

servidores da Pró-reitoria de Assuntos Estudantis, José Ricardo Braga, Flávio Henrique da Silveira e556

Denise Borges. Solicitou permissão para que eles pudessem falar quando necessário, o que foi557

acatado. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Com base no558

acima exposto e conforme sugestões apontadas, sou favorável à criação do Setor de Suporte a559

Projetos Estudantis (SESPE) como unidade integrante da estrutura da Pró-reitoria de Assuntos560
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Estudantis. Este é meu voto, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi561

aprovado por 32 (trinta e dois) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção, dando origem à Resolução no562

009 (nove), de 15 (quinze) de maio de 2017 (dois mil e dezessete), que passa a fazer parte do563

processo. Item dez: Processo no 23122.020769/2016-39 – Anteprojeto de Resolução que564

regulamenta o processo de afastamento do País no âmbito da UFSJ. Interessada: PROGP,565

relatado pelo conselheiro Renato da Silva Vieira. O relator leu o mérito de seu parecer informando566

que o presente processo trata do anteprojeto de Resolução que visa a unificar e padronizar os567

procedimentos de afastamento do País de docentes e técnicos-administrativos no âmbito da UFSJ.568

Destacou que boa parte do anteprojeto segue o que está escrito nas leis e decretos em vigor que569

tratam sobre este assunto, por isso não cabe alteração ou discussão em muitos artigos desta570

Resolução, uma vez que estão literalmente redigidos conforme essas leis. Todavia, observou que essa571

normatização atribuirá maior legalidade ao procedimento de afastamento, de forma a resguardar a572

UFSJ e também o servidor solicitante. Continuando, o relator levantou alguns pontos, sugeriu573

algumas alterações que julgou necessárias para melhorar a proposta, bem como acatou outras574

alterações propostas pelo Plenário. Por fim, ressaltou que, após a alteração dos pontos indicados, o575

referido anteprojeto de Resolução será uma norma segura e bem completa, que atenderá aos preceitos576

da lei e dará segurança tanto ao solicitante quanto ao concedente do afastamento. Na fase de577

esclarecimentos, o presidente do Conselho informou que estava presente à reunião a chefe do Setor578

de Normas e Orientação Técnica de Pessoal, senhora Cristiane Aparecida da Silva, para579

esclarecimentos. Solicitou permissão para que ela pudesse falar quando necessário, o que foi acatado.580

A chefe de Setor esclareceu que as alterações propostas pelo relator em seu relato inicial foram581

discutidas e acatadas pela Pró-reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas. Dados os582

esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Diante do exposto, voto583

favoravelmente à aprovação do anteprojeto de Resolução que regulamenta o processo de afastamento584

do País no âmbito da UFSJ. Este é o meu voto, sob censura deste Conselho”. Decisão do Plenário: o585

parecer do relator foi aprovado por unanimidade, dando origem à Resolução no 010 (dez), de 15586

(quinze) de maio de 2017 (dois mil e dezessete), que passa a fazer parte do processo. Às 17587

(dezessete) horas e 15 (quinze) minutos, tendo se chegado ao teto da reunião, o Conselho decidiu por588

encerrá-la e continuar os outros itens da pauta em uma próxima reunião. Assim, nada mais havendo a589

tratar, o presidente do Conselho encerrou a reunião. E, para constar, eu, Maria da Penha Resende590

Rodrigues, secretária, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por todos os conselheiros591

presentes à reunião. São João del-Rei, 15 (quinze) de maio de 2017 (dois mil e dezesseis).592

Prof. Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira593

Prof. Marcelo Pereira de Andrade594

Prof. Cássio Corrêa Benjamim595
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