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Ata da 51ª (Quinquagésima Primeira) Reunião Ordinária do Conselho Universitário da 1 

Universidade Federal de São João del-Rei. 2 

Aos 4 (quatro) dias do mês de maio de 2015 (dois mil e quinze), às 9 (nove) horas com continuação 3 

às 13 (treze) horas e 30 (trinta) minutos, estavam presentes para a 51ª (quinquagésima primeira) 4 

reunião ordinária do Conselho Universitário da Universidade Federal de São João del-Rei, na sala de 5 

Reuniões dos Órgãos Colegiados Superiores – Campus Santo Antônio, os seguintes conselheiros: 6 

professora Valéria Heloisa Kemp, Reitora e presidente do Conselho; professor Sérgio Augusto 7 

Araújo da Gama Cerqueira, Vice-Reitor; os professores: Aline Cristina da Cruz, Américo Calzavara 8 

Neto, Carla Regina Guimarães Brighenti, Cláudio Manoel Teixeira Vítor, Eduardo Sérgio da Silva, 9 

Elisa Tuler de Albergaria, Ênio Nazaré de Oliveira Júnior, Filomena Maria Avelina Bomfim, 10 

Francisco José Figueiredo, Glauco Manuel dos Santos, Honória de Fátima Gorgulho, Iura de 11 

Rezende Ferreira Sobrinho, Ivair Gomes, Juan Cañellas Bosch Neto, Leandro Mendes de Souza, 12 

Lincoln Cardoso Brandão, Luciana Beatriz Chagas, Rejane Correa da Rocha, Rogério Antônio Picoli, 13 

Rogério Martins Maurício, Sandro Adriano Fasolo, Sérgio Marinho Soares, Tarcísio Laerte Gontijo e 14 

Wilson Camilo Chaves; os servidores técnico-administrativos: Bruno Henrique Fernandes, Fábio 15 

Chaves e Marina Goulart da Silva; e o membro da classe empresarial: Áttila de Carvalho Godoy. 16 

Havendo quorum, a presidente do Conselho deu início à reunião, apresentando as justificativas de 17 

ausência dos conselheiros: Bernadete de Oliveira Sidney Viana Dias, por estar em Belo Horizonte, 18 

acompanhando o pai, que se encontra hospitalizado; Carlos Eduardo de Matos Jensen, por problemas 19 

de saúde; Gilberto Aparecido Damiano, também por problemas de saúde; Henrique Coutinho de 20 

Barcelos Costa, por motivos pessoais; Marconi de Arruda Pereira, por estar fazendo um curso no 21 

Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos / Instituto Nacional de Estudos Espaciais 22 

(CPTEC/INPE) de segunda a sexta-feira desta semana; Maurício Reis e Silva Júnior, por motivos 23 

pessoais; Alison de Andrade Couto, por ter uma atividade avaliativa em seu curso nesta data; Bruno 24 

Nascimento Campos, por estar em Juazeiro do Norte (Ceará), na Universidade Federal do Cariri 25 

(UFCA), para verificação dos dados do Censo do Ensino Superior de 2014 daquela Instituição; 26 

Gustavo Cardoso da Mata, por ter uma análise em laboratório para seu projeto; e João Paulo dos 27 

Santos Almeida, também por ter atividade avaliativa nesta data. Aceitas as justificativas, foram 28 

aprovadas, por unanimidade, a ata da 50ª (quinquagésima) reunião ordinária ocorrida em 9 (nove) de 29 

março de 2015 (dois mil e quinze) e das reuniões extraordinárias ocorridas em 30 (trinta) de março e 30 

13 (treze) de abril de 2015 (dois mil e quinze). No momento da aprovação das atas, a conselheira 31 

Carla comentou que fez algumas modificações e que não concordava com as alterações sugeridas por 32 

outro conselheiro, mas que não gostaria de fazer nova discussão sobre o assunto em virtude das 33 

discussões realizadas estarem registradas nas gravações. Aprovadas as atas, comunicou que atendeu, 34 

na última quinta-feira, dia 30 (trinta) de abril, a uma comissão dos alunos do Curso de Zootecnia, a 35 

qual expôs suas reivindicações para a melhoria da condição de oferta do Curso. Informou que uma 36 

das reivindicações, além da contratação de professor substituto para as disciplinas Anatomia e 37 
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Fisiologia Vegetal, que já foi resolvida, cujas aulas têm início esta semana, é a formação de uma 38 

comissão para acompanhar questões que vêm ocorrendo no Departamento e no Curso de Zootecnia. 39 

Dessa forma, sugeriu que a comissão fosse composta por conselheiros dos três Conselhos Superiores 40 

e presidida pelo Pró-Reitor de Ensino de Graduação, professor Marcelo Pereira de Andrade, sendo: 41 

dois membros do CONSU, dois membros do CONEP e um membro do CONDI e que não houvesse 42 

participação de docentes do departamento envolvido. Do CONSU, a presidente indicou os 43 

conselheiros Lincoln Cardoso Brandão e Tarcísio Laerte Gontijo para participarem da comissão, o 44 

que foi acatado. Em relação aos outros dois Conselhos, informou que enviará um convite aos seus 45 

conselheiros. O conselheiro Glauco se colocou também à disposição para compor a comissão. A 46 

conselheira Carla pediu também que esta comissão pudesse discutir a revisão do acordo que já foi 47 

solicitada ao Conselho e que tem alguns problemas também relacionados à infraestrutura para 48 

atendimento do Curso de Zootecnia. Por fim, a presidente ressaltou que os alunos lhe relataram 49 

muitos problemas que não são de responsabilidade da Reitoria, e sim do próprio Departamento ou 50 

Curso. Nesse sentido, a comissão fará um levantamento acerca de todas as questões e problemas que 51 

envolvem o Departamento e o Curso de Zootecnia com intuito de resolver essa situação. Dando 52 

continuidade, a presidente fez a leitura das seguintes Mensagens, de 4 (quatro) de maio de 2015 (dois 53 

mil e quinze), encaminhadas pela Reitoria à Secretaria dos Órgãos Colegiados Superiores solicitando 54 

ao Conselho Universitário: 1) Mensagem nº 005/2015/UFSJ/REITORIA – aprovar o nome do 55 

professor Rodrigo Russo, como representante do Departamento de Medicina (DEMED), para compor 56 

a Comissão de Ética no Uso de Animais – CEUA/UFSJ – nos termos do parágrafo 5º (quinto) do 57 

artigo 2º (segundo) da Resolução/CONSU nº 030 (trinta), de 20 (vinte) de junho de 2011 (dois mil e 58 

onze), para um mandato de 2 (dois) anos, contados da data da publicação da portaria de nomeação; 2) 59 

Mensagem nº 006/2015/UFSJ/REITORIA – referendar a Decisão Nº 003/2015 (três / dois mil e 60 

quinze), de 27 (vinte e sete) de abril de 2015 (dois mil e quinze), que aprovou os nomes dos 61 

professores Glória Maria Ferreira Ribeiro, Adelmo José da Silva e João Bosco Batista para 62 

comporem a Comissão de Avaliação de Progressão Docente para promoção à Classe D, denominada 63 

Associado, do professor Ignácio César de Bulhões, do Departamento de Filosofia e Métodos 64 

(DFIME), nos termos do parágrafo 4º (quarto) do artigo 5º (quinto) da Resolução/CONSU nº 034 65 

(trinta e quatro), de 13 (treze) de outubro de 2014 (dois mil e quatorze). As mensagens foram 66 

aprovadas por unanimidade. Na sequência, informou que no final do mês de maio haverá uma 67 

avaliação institucional para recredenciamento da UFSJ. Sobre isso, lembrou que a Comissão Própria 68 

de Avaliação (CPA) fez um trabalho muito importante. Por isso, agendará uma reunião do Conselho 69 

para que a Comissão possa apresentar o seu relatório final. Decididos os itens do expediente do dia, 70 

foi então colocada em discussão a pauta. No momento da aprovação, a presidente do Conselho 71 

solicitou a exclusão do item 13 (treze), que trata da proposta de Regimento do Programa de Pós-72 

Graduação em Ciências da Saúde, devido à justificativa de ausência do conselheiro relator, professor 73 

Gilberto Aparecido Damiano, o que foi acatado. A conselheira Luciana Beatriz Chagas solicitou a 74 
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exclusão do item 15 (quinze) da pauta, que trata da proposta de alteração do Regimento Interno do 75 

Colegiado do Curso de Química e cujo processo relataria, o que também foi acatado. Em relação aos 76 

itens 1 (um) a 4 (quatro), que tratam de pedidos de remoção de docentes do Departamento de 77 

Engenharia de Biossistemas (DEPEB) para outras unidades acadêmicas, a conselheira Carla colocou 78 

que estes professores estão incluídos no acordo de desmembramento do qual o Departamento de 79 

Zootecnia solicita revisão e, portanto, esses itens deveriam ser discutidos pela comissão que foi 80 

formada no início da reunião, pois a revisão envolve questões de encargos didáticos e espaço físico. 81 

A presidente do Conselho esclareceu à conselheira que esses professores, caso sejam removidos para 82 

outras unidades acadêmicas, levarão consigo os encargos sob suas responsabilidades. Por isso, não 83 

via problemas no fato de que os processos fossem apreciados naquele momento. O conselheiro 84 

Sérgio Cerqueira observou ainda que não via problemas que esse acordo pudesse ser revisto mesmo 85 

depois da remoção desses professores, por isso não havia necessidade de prejudicar os docentes 86 

interessados na remoção. Aprovada a pauta, iniciaram-se os trabalhos. Item um: Processo no 87 

23122103257/2014-45 – Pedido de remoção de professor do DEPEB para o DEPEL. 88 

Interessado: Prof. Vinícius Rosa Cota, relatado pelo conselheiro Leandro Mendes de Souza. O 89 

relator leu o mérito de seu parecer informando que o presente processo teve início com a carta do 90 

professor Vinícius Rosa Cota ao chefe do Departamento de Engenharia Elétrica (DEPEL) solicitando 91 

sua remoção do Departamento de Engenharia de Biossistemas (DEPEB) para esse Departamento. Em 92 

sua carta, esclareceu que o professor informa que possui formação em Engenharia Elétrica com 93 

ênfase em Computação. Informa ainda que desde o seu ingresso na UFSJ possui interesse em 94 

estreitar relações com docentes e discentes da Engenharia Elétrica e que há 3 (três) anos já 95 

desenvolve projetos em cooperação com docentes do DEPEL. Também, o professor Vinícius dispõe-96 

se a colaborar em atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas no DEPEL, relatando que 97 

já atua no Curso de Engenharia Elétrica desde 2012 (dois mil e doze), lecionando a disciplina 98 

“Programação de Computadores” aos calouros, mas que existem diversas outras disciplinas que 99 

poderia lecionar, uma vez que possui graduação em Engenharia Elétrica. Destacou que o pedido de 100 

remoção foi submetido à assembleia departamental do DEPEL, a qual foi favorável à remoção, 101 

sendo, depois disso, encaminhado ao DEPEB, para aprovação. Informou que a assembleia 102 

departamental do DEPEB também foi favorável à remoção do professor Vinícius para o DEPEL, 103 

desde que a responsabilidade pela oferta da disciplina “Programação de Computadores” no Curso de 104 

Engenharia Elétrica, nos turnos integral e noturno, fosse definitivamente transferida do DEPEB para 105 

o DEPEL. Sendo assim, informou que o acordo sugerido pelo DEPEB foi apresentado ao DEPEL e, 106 

por meio de memorando eletrônico, o Chefe do Departamento comunicou que a assembleia 107 

departamental do DEPEL foi favorável à remoção e ao acordo, aceitando, assim, a transferência das 108 

144 (cento e quarenta e quatro) horas da disciplina “Programação de Computadores” para o DEPEL. 109 

Por fim, o relator destacou que não existe impedimento legal para aprovar a remoção e o acordo 110 

firmado entre o DEPEB e o DEPEL. Contudo, sugeriu que futuramente a disciplina “Programação de 111 
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Computadores”, juntamente com a vaga, seja transferida para o Departamento de Ciência da 112 

Computação (DCOMP). Na fase de esclarecimentos, a presidente do Conselho informou que estava 113 

apresente à reunião o professor Vinícius Rosa Cota. Solicitou permissão para que ele pudesse se 114 

manifestar, caso fosse necessário dar algum esclarecimento em relação ao processo. O conselheiro 115 

Sérgio Cerqueira observou que entende que o local de lotação do professor Vinícius é o DEPEL, mas 116 

em relação à disciplina “Programação de Computadores” chamou a atenção para o fato de que esta 117 

deveria ser de competência do DCOMP. Por isso, quando houver a vacância da vaga, indicou que ela 118 

seja transferida para o DCOMP, corrigindo, assim, distorções existentes na matriz de alocação de 119 

vagas. A sugestão do conselheiro foi acatada pelo relator. A conselheira Carla enfatizou mais uma 120 

vez que aprovar a remoção do professor Vinícius neste momento, sem que seja feita a revisão dos 121 

encargos didáticos do DEPEB/DEZOO, é complicado, uma vez que esse professor foi contratado 122 

com código de vaga para atender ao Curso de Zootecnia. Por isso, afirmou que esses problemas são 123 

ainda do acordo, e quando o DEZOO pede a sua revisão é por que houve alteração dos perfis dos 124 

docentes desses Departamentos. Colocou que isso está, inclusive, previsto no próprio acordo, ou seja, 125 

caso houvesse alteração de perfil ele deveria ser repactuado. Lembrou que o acordo prevê quais 126 

seriam os encargos do DEZOO e quais seriam do DEPEB e que, como alguns professores do DEPEB 127 

estão sem aulas na graduação, o DEZOO solicita revisão para que seja avaliada a possibilidade de 128 

que algumas disciplinas que estão hoje com o DEZOO retornem para o DEPEB. A conselheira 129 

lembrou ainda da necessidade da abertura dos encargos didáticos da UFSJ que estava prevista para 130 

setembro e foi posteriormente adiada para abril. A presidente observou que a comissão montada no 131 

início da reunião fará esse trabalho e que também levantará outras questões como, por exemplo, o 132 

fato de o DEZOO ter liberado 5 (cinco) docentes para o Departamento de Ciências Naturais 133 

(DCNAT) sem nenhum encargo. A conselheira Carla esclareceu que esses professores, quando foram 134 

removidos, levaram 4 (quatro) encargos. A conselheira Rejane observou que, de acordo com o 135 

parecer do relator, o professor Vinícius levará os encargos da disciplina “Programação de 136 

Computadores”, mas lembrou que o DEPEB também é responsável pela disciplina “Métodos 137 

Numéricos” no Curso de Engenharia Elétrica. Chamou a atenção para o fato de que normalmente 138 

essa disciplina está ligada a alguém da área de Computação, por isso questionou quem vai ficar 139 

responsável por ela no DEPEB. Sugeriu, então, que talvez ela pudesse também ser transferida junto 140 

com os encargos didáticos do professor Vinícius. O conselheiro Sérgio Marinho esclareceu que o 141 

DEPEL discutiu apenas a transferência dos encargos didáticos da disciplina “Programação de 142 

Computadores”. Sobre essa outra disciplina, nada foi discutido. O relator reforçou que, caso a 143 

comissão julgue que isso deva ser revisto, poderá ser feito posteriormente. Considerando a 144 

solicitação do DEZOO de reavaliação do processo de desmembramento do DEPEB, o conselheiro 145 

Rogério Martins pediu que essa revisão seja feita desde o início da implantação do Programa de Pós-146 

Graduação em Bioengenharia (PPBE). Dessa forma, será possível entender essa questão desde o 147 

princípio. Além disso, o conselheiro indicou que esses questionamentos verbais fossem 148 
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documentados em um processo para que seja julgado e avaliado. O conselheiro Sérgio Marinho 149 

reiterou sua fala anterior e ressaltou que, caso ocorra qualquer revisão ou proposta de revisão, seja 150 

por parte da comissão ou de qualquer outra natureza, o assunto em questão deverá retornar ao 151 

DEPEL para análise, discussão e manifestação. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o 152 

relator leu o seu parecer: “Pelo exposto no mérito, sou favorável à remoção do docente Vinícius Rosa 153 

Cota, do Departamento de Engenharia de Biossistemas para o Departamento de Engenharia Elétrica 154 

da UFSJ, sem contrapartida de vagas, mas com transferência definitiva da responsabilidade de oferta, 155 

nos cursos de Engenharia Elétrica Integral e Noturno, da disciplina ‘Programação de Computadores’, 156 

ofertada no primeiro semestre do curso de Engenharia Elétrica, do DEPEB para o DEPEL, salvo 157 

melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por 27 (vinte e sete) votos 158 

favoráveis, 1 (um) voto contrário e 2 (duas) abstenções. A conselheira Carla justificou o seu voto 159 

contrário: “Sou contra a aprovação da remoção neste momento por entender que tal processo só 160 

poderia ser julgado após revisão do acordo de desmembramento DEPEB/DEZOO solicitado em 161 

2014. Essa solicitação de revisão envolve encargos didáticos entre DEPEB e DEZOO que estão com 162 

discussões pendentes no CONSU. O Prof. Vinícius, solicitante da remoção, foi contratado pelo 163 

DEPEB na época das contratações realizadas para o Curso de Zootecnia e já ministrou aulas no 164 

referido Curso, como a disciplina de Cálculo, e, portanto, poderia ser envolvido nesta discussão, já 165 

que está sendo removido para o DEPEL com apenas 4 (quatro) horas-aula semanais em média.” Item 166 

dois: Processo no 23122106221/2014-13 – Pedido de remoção de professor do DEPEB para o 167 

DEGEO. Interessado: Prof. Björn Gücker, relatado pelo conselheiro Leandro Mendes de 168 

Souza. O relator leu o mérito de seu parecer informando que o presente processo foi aberto por 169 

solicitação do Chefe do Departamento de Geociências (DEGEO) ao receber uma carta do professor 170 

Björn Gücker pedindo remoção do Departamento de Engenharia de Biossistemas (DEPEB) para esse 171 

Departamento. Em sua carta, informou que o professor relata que há grande possibilidade de 172 

cooperação técnico-científica com docentes do DEGEO e que atualmente encontra-se sem encargos 173 

didáticos na graduação e cientificamente isolado em seu Departamento. Informou também que o 174 

docente relata que, sendo a remoção aprovada, poderá contribuir com disciplinas na graduação e pós-175 

graduação, que são encargos didáticos do DEGEO, nas áreas de Ciências Ambientais e Hídricas. 176 

Ressaltou que o processo foi discutido na assembleia departamental do DEGEO e os docentes 177 

decidiram pela aprovação da remoção. Já no DEPEB, informou que o relator do processo foi 178 

favorável à aprovação da remoção do professor Björn Gücker para o DEGEO sem contrapartida de 179 

vagas. Porém, em seu voto, salientou que o referido relator exige contrapartida do DEGEO em liberar 180 

o referido professor para lecionar 72 (setenta e duas) horas semestrais no Curso de Engenharia 181 

Biológica, caso tal curso seja aprovado. Dessa forma, a assembleia do DEPEB aprovou o voto do 182 

relator por unanimidade. Depois disso, esclareceu que o processo foi encaminhado novamente ao 183 

DEGEO para pronunciamento a respeito do acordo solicitado pelo DEPEB. Sendo assim, informou 184 

que, por meio de memorando eletrônico, o chefe do Departamento comunicou que o DEGEO se 185 
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pronunciou positivamente em dar anuência para o professor Björn Gücker lecionar 72 (setenta e 186 

duas) horas semestrais, em sua área de atuação (Disciplinas de Ecologia Aplicada e Instrumentação 187 

para Ciência), caso o curso de Engenharia Biológica venha a ser aprovado. Por fim, o relator 188 

destacou que não existe impedimento legal para aprovar a remoção, mas sugeriu que a questão 189 

relacionada ao novo curso proposto seja oficializada após a sua criação. Na fase de esclarecimentos, 190 

a presidente do Conselho informou que estava apresente à reunião o professor Björn Gücker. 191 

Solicitou permissão para que ele pudesse se manifestar, caso fosse necessário dar algum 192 

esclarecimento em relação ao processo. Em relação ao memorando citado pelo relator, no qual consta 193 

que o chefe do DEGEO informa que o Departamento deu anuência para o professor Björn lecionar 194 

disciplina em um curso ainda a ser implantado, o conselheiro Ivair esclareceu que isso não foi 195 

discutido em assembleia departamental. Ressaltou que foram discutidas apenas as remoções, porém 196 

sem nenhuma contrapartida. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu 197 

parecer: “Pelo exposto no mérito, sou favorável à remoção do docente Björn Gücker, do 198 

Departamento de Engenharia de Biossistemas para o Departamento de Geociências da UFSJ, sem 199 

contrapartida de vagas, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado 200 

por 28 (vinte e oito) votos favoráveis, 1 (um) voto contrário e 1 (uma) abstenção. A conselheira Carla 201 

justificou o seu voto contrário: “Sou contra a aprovação da remoção neste momento por entender que 202 

tal processo só poderia ser julgado após revisão do acordo de desmembramento DEPEB/DEZOO 203 

solicitado em 2014. Essa solicitação de revisão envolve encargos didáticos e espaço físico entre 204 

DEPEB e DEZOO que estão com discussões pendentes no CONSU. O Prof. Björn, solicitante da 205 

remoção, foi contratado pelo DEPEB na época das contratações realizadas para o Curso de Zootecnia 206 

e já ministrou aulas no referido Curso, como a disciplina Sistemas Ecológicos (atualmente Ecologia 207 

Geral), e, portanto, poderia ser envolvido nessa discussão, já que está sendo removido para o 208 

DEGEO sem nenhum encargo didático.” Item três: Processo no 23122106222/2014-68 – Pedido de 209 

remoção de professora do DEPEB para o DEGEO. Interessada: Profa. Iola Gonçalves Boëchat, 210 

relatado pelo conselheiro Leandro Mendes de Souza. O relator leu o mérito de seu parecer 211 

informando que o presente processo foi aberto por solicitação do chefe do Departamento de 212 

Geociências (DEGEO) ao receber uma carta da professora Iola Gonçalves Boëchat pedindo remoção 213 

do Departamento de Engenharia de Biossistemas (DEPEB) para esse Departamento. Em sua carta, 214 

informou que a professora relata que há grande possibilidade de cooperação técnico-científica com 215 

docentes do DEGEO e que, atualmente, encontra-se sem encargos didáticos na graduação e 216 

cientificamente isolada em seu Departamento. Informou também que a docente relata que, sendo a 217 

remoção aprovada, poderá contribuir com disciplinas na graduação e pós-graduação, que são 218 

encargos didáticos do DEGEO, nas áreas de Ciências Ambientais e Hídricas. Esclareceu que o 219 

processo foi discutido na assembleia departamental do DEGEO e os docentes decidiram pela 220 

aprovação da remoção. No DEPEB, destacou que o relator do processo foi favorável à aprovação da 221 

remoção da professora Iola Gonçalves Boëchat para o DEGEO sem contrapartida de vagas. Porém, 222 
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em seu voto, salientou que o referido relator exige contrapartida do DEGEO em liberar a referida 223 

professora para lecionar 72 (setenta e duas) horas semestrais no Curso de Engenharia Biológica, caso 224 

ele seja aprovado. Informou que a assembleia do DEPEB aprovou o voto do relator por unanimidade. 225 

Diante disso, informou que o processo foi encaminhado novamente ao DEGEO para pronunciamento 226 

a respeito do acordo solicitado pelo DEPEB. Sendo assim, por meio de memorando eletrônico, 227 

esclareceu que o chefe do Departamento informa que o DEGEO se pronunciou positivamente em dar 228 

anuência para a professora Iola Gonçalves Boëchat lecionar 72 (setenta e duas) horas semestrais, em 229 

sua área de atuação (Disciplinas de Ecologia Aplicada e Instrumentação para Ciência), caso o Curso 230 

de Engenharia Biológica venha a ser aprovado. Por fim, o relator entendeu que não existe 231 

impedimento legal para aprovar a remoção, mas sugeriu que a questão relacionada ao novo curso 232 

proposto seja oficializada após a sua criação. Na fase de esclarecimentos, a presidente do Conselho 233 

informou que estava apresente à reunião a professora Iola Gonçalves Boëchat. Solicitou permissão 234 

para que ela pudesse se manifestar, caso fosse necessário dar algum esclarecimento em relação ao 235 

processo. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Pelo exposto 236 

no mérito, sou favorável à remoção da docente Iola Gonçalves Boëchat, do Departamento de 237 

Engenharia de Biossistemas para o Departamento de Geociências da UFSJ, sem contrapartida de 238 

vagas, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por 28 (vinte e 239 

oito) votos favoráveis e 1 (um) voto contrário. A conselheira Carla justificou o seu voto contrário: 240 

“Sou contra a aprovação da remoção neste momento por entender que tal processo só poderia ser 241 

julgado após revisão do acordo de desmembramento DEPEB/DEZOO solicitado em 2014. Essa 242 

solicitação de revisão envolve encargos didáticos e espaço físico entre DEPEB e DEZOO que estão 243 

com discussões pendentes no CONSU. A Prof. Iola, solicitante da remoção, foi contratada pelo 244 

DEPEB na época das contratações realizadas para o Curso de Zootecnia e já ministrou aulas no 245 

referido Curso, como as disciplinas Sistemas Ecológicos (atualmente Ecologia Geral) e Metodologia 246 

Científica, e, portanto, poderia ser envolvida nessa discussão, já que está sendo removida para o 247 

DEGEO sem nenhum encargo didático. Além disso, tal professora coordena o Laboratório de 248 

Ecossistemas Aquáticos, de pesquisa, salas 2.14, 2.15, 2.16 e a respectiva antessala, que, conforme o 249 

acordo de desmembramento de 2011, permaneceria, provisoriamente, no prédio da Zootecnia, no 250 

CTAN, devendo ser transferido posteriormente para o prédio de pesquisa do DEPEB, e o espaço 251 

físico disponibilizado no CTAN seria entregue ao DEZOO. Tal situação ainda não ocorreu e, apesar 252 

de várias demandas por espaço físico solicitadas pelo DEZOO, as salas continuam ocupadas pelo 253 

referido laboratório.” Item quatro: Processo no 23122001704/2015-11 – Pedido de remoção de 254 

professor do DEPEB para o DEMED. Interessado: Prof. José Batista de Jesus, relatado pelo 255 

conselheiro Leandro Mendes de Souza. O relator leu o mérito de seu parecer informando que o 256 

presente processo teve início com a carta do professor José Batista de Jesus, encaminhada ao chefe 257 

do Departamento de Medicina (DEMED) solicitando remoção do Departamento de Engenharia de 258 

Biossistemas (DEPEB) para o Departamento de Medicina (DEMED). Esclareceu que o professor 259 



 

 

8 

José Batista de Jesus relata que tem interesse em atuar no Curso de Medicina, uma vez que possui 260 

perfil acadêmico estreitamente relacionado à área médica. Assim sendo, informou que o chefe do 261 

DEMED encaminhou o pedido à assembleia departamental, que aprovou a remoção, sendo o 262 

processo encaminhado para o DEPEB. No DEPEB, informou que o relator deixa claro, em seu 263 

parecer, que o professor José Batista não atende às demandas de encargos didáticos atuais do 264 

Departamento. Assim, a assembleia departamental aprovou a remoção do professor sem 265 

contrapartida de vaga ou qualquer outro ônus para o DEMED. Na fase de esclarecimentos, a 266 

presidente do Conselho informou que estava apresente à reunião o professor José Batista de Jesus. 267 

Solicitou permissão para que ele pudesse se manifestar, caso fosse necessário dar algum 268 

esclarecimento em relação ao processo. A presidente do Conselho chamou a atenção para o fato de o 269 

DEPEB ter aprovado a remoção do professor José Batista de Jesus sem nenhum encargo, uma vez 270 

que ele leciona a disciplina “Microbiologia Geral” no Curso de Zootecnia. Sugeriu que talvez fosse 271 

necessário baixar o processo em diligência para ouvir novamente os Departamentos envolvidos sobre 272 

esta questão. Porém, durante a discussão, a conselheira Honória de Fátima pediu vista ao processo. 273 

Esclareceu que no processo não se faz qualquer menção de quais serão os encargos que o professor 274 

assumirá no DEMED. Assim, o seu pedido de vista se justifica pelo interesse em salvaguardar os 275 

acordos de anuência de encargos didáticos relacionados às áreas de competência do Departamento de 276 

Ciências Naturais (DCNAT) e o Curso de Medicina, uma vez que a formação do professor em 277 

questão é na área de Ciências Biológicas. A presidente pediu à conselheira que avalie também, em 278 

seu pedido de vista, a possibilidade de o DCNAT assumir os encargos didáticos da disciplina de 279 

“Microbiologia Geral” do Curso de Zootecnia. Item cinco: Processo no 23122106026/2014-93 – 280 

Decisão Ad Referendum Nº 016/2014, de 15/12/2014, que aprova a redistribuição de professor 281 

da UFSJ/DELAC para a UFBA. Interessada: Profa. Inês Karin Linke Ferreira, relatado pelo 282 

conselheiro Fábio Chaves. O relator leu o mérito de seu parecer informando que o processo em 283 

questão trata-se da aprovação da Decisão Ad Referendum n° 016 (dezesseis), de 15 (quinze) de 284 

dezembro de 2014 (dois mil e quatorze), emitida pelo presidente do Conselho Universitário em 285 

exercício, professor Sérgio Cerqueira, aprovando a redistribuição da professora Inês Karin Linke 286 

Ferreira do Departamento de Letras, Artes e Cultura da Universidade Federal de São João del-Rei 287 

(DELAC/UFSJ) para a Universidade Federal da Bahia (UFBA). Considerando que: no processo estão 288 

contemplada toda a documentação exigida pela Resolução/CONSU nº 021 (vinte e um / dois mil e 289 

cinco), modificada pela Resolução/CONSU nº 025/2013 (vinte e cinco / dois mil e treze), e pela Lei 290 

nº 8.112/1990 (oito mil cento e doze / mil novecentos e noventa); a redistribuição foi objeto de 291 

análise e aprovação do Colegiado de Curso de Graduação em Teatro, curso no qual a professora 292 

atuava; a redistribuição foi aprovada em assembleia departamental do Departamento de Letras, Artes 293 

e Cultura (DELAC); a tramitação do processo está de acordo com a legislação vigente; e o Ad 294 

Referendum foi motivado pela suspensão da 50ª (quinquagésima) reunião ordinária do CONSU, o 295 

relator foi favorável ao Ad Referendum emitido pela Presidência do Conselho. Dados os 296 
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esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Voto, S.M.J., pela aprovação do 297 

Ad Referendum 016/2014, que aprovou a redistribuição da Profa. Inês Karim Linke Ferreira para a 298 

UFBA, recebendo a UFSJ, como contrapartida, o código de vaga 0927206”. Decisão do Plenário: o 299 

parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Item seis: Processo no 23122103299/2014-86 – 300 

Decisão Ad Referendum Nº 017/2014, de 17/12/2014, que aprova a redistribuição de professora 301 

da UFOP para a UFSJ/CAP/DEFIM. Interessada: Profa. Letícia Ribeiro de Paiva, relatado 302 

pelo conselheiro Cláudio Manoel Teixeira Vítor. O relator leu o mérito de seu parecer informando 303 

que, no presente processo, a professora Letícia Ribeiro de Paiva solicita sua redistribuição da 304 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) para o Departamento de Física e Matemática do 305 

Campus Alto Paraopeba (CAP) da Universidade Federal de São João del-Rei (DEIM/CAP/UFSJ). 306 

Informou que a professora Letícia justifica seu pedido de redistribuição pela maior possibilidade de 307 

atuar ativamente no Programa de Pós-Graduação em Física, em implantação no CAP, em uma 308 

associação ampla UFSJ/UNIFAL/UFLA. A professora justifica também que possui grande afinidade 309 

com vários docentes que atuam no CAP e que a qualidade de vida em Ouro Branco seria melhor que 310 

em Ouro Preto, pelo alto custo de vida, microclima desfavorável e escassas opções de moradia na 311 

cidade onde atualmente reside. Esclareceu que a professora Letícia possui bacharelado em Física pela 312 

UFMG (2005), mestrado em Física Aplicada pela UFV (2007) e doutorado em Física pela UFV 313 

(2011) e que, de 2012 (dois mil e doze) a 2014 (dois mil e quatorze), foi bolsista de pós-doutorado na 314 

UFV. Esclareceu ainda que a mesma é Professora Adjunta da UFOP desde março de 2014 (dois mil e 315 

quatorze) e atua nas linhas de pesquisa: Física Teórica e Computacional – Modelos Multiescala para 316 

Tratamento de Tumores; Física Teórica e Computacional – Dinâmica de Formação de Padrões no 317 

Crescimento de Tumores; e Estudo da Morfologia de Padrões em Processos de Crescimento, além de 318 

possuir 5 (cinco) artigos completos publicados em periódicos entre os anos de 2007 (dois mil e sete) 319 

e 2013 (dois mil e treze), um capítulo de livro e 12 (doze) resumos publicados em anais de eventos. 320 

Destacou que foi criada uma comissão pelo DEFIM para analisar o processo de redistribuição da 321 

professora, composta pelos professores Kelly Beatriz Vieira Torres Dozinel, Dênis Gouvêa Ladeira e 322 

Alexandre Celestino Leite Almeida e presidida pela primeira. O parecer da Comissão foi que a 323 

professora Letícia, por possuir título de doutora em Física, se enquadra como possível candidata à 324 

vaga do DEFIM e não viu incompatibilidade no currículo da pleiteante. Depois disso, informou que 325 

houve, então, assembleia departamental do DEFIM, tendo a redistribuição da professora Letícia 326 

Ribeiro de Paiva como ponto de pauta. Por fim, informou que a Divisão de Desenvolvimento de 327 

Pessoas (DIPEP) emitiu memorando eletrônico apresentando a manifestação favorável da assembleia 328 

do DEFIM à redistribuição da professora Letícia Ribeiro de Paiva, para a vaga oriunda da remoção 329 

do professor Edson Wander Dias, que foi aprovada no CONSU. Ao final, ressaltou que foram 330 

cumpridos todos os trâmites institucionais para a redistribuição de um docente de outras Instituições 331 

Federais de Ensino Superior para a UFSJ, regulamentada pela Resolução/CONSU nº 005/2009 (cinco 332 

/ dois mil e nove), comprovados por documentos anexos ao processo. Em função da suspensão da 50ª 333 
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(quinquagésima) reunião ordinária do CONSU, que ocorreria em 15 (quinze) de dezembro de 2014 334 

(dois mil e quatorze), e de que não havia previsão de outra reunião do Conselho Universitário ainda 335 

em 2014 (dois mil e quatorze), o presidente do Conselho em exercício, professor Sérgio Cerqueira, 336 

aprovou ad referendum, a redistribuição da docente Letícia Ribeiro de Paiva, da Universidade 337 

Federal de Ouro Preto (UFOP) para o Departamento de Física e Matemática do Campus Alto 338 

Paraopeba da Universidade Federal de São João del-Rei (DEFIM/CAP/UFSJ), e, em contrapartida, a 339 

redistribuição do código de vaga nº 0294729 do Departamento de Física e Matemática do Campus 340 

Alto Paraopeba da Universidade Federal de São João del-Rei (DEFIM/CAP/UFSJ) para a 341 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o 342 

relator leu o seu parecer: “Pelo que no mérito consta, sou de parecer favorável à Decisão Ad 343 

Referendum Nº 017/2014, de 17/12/2014, que aprovou a redistribuição da Profa. Letícia Ribeiro de 344 

Paiva da UFOP para o DEFIM/CAP/UFSJ. Esse é o meu parecer, salvo melhor juízo”. Decisão do 345 

Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Item sete: Processo no 346 

23085002058/2014-12 – Decisão Ad Referendum Nº 018/2014, de 17/12/2014, que aprova a 347 

redistribuição de professor da UFSJ/CAP/DEQUE para a UFTM. Interessado: Prof. Ricardo 348 

Vieira Gonçalves, relatado pelo conselheiro Sérgio Marinho Soares. O relator leu o mérito de seu 349 

parecer informando que o presente processo trata da redistribuição do professor Ricardo Vieira 350 

Gonçalves do Departamento de Engenharia Química e Estatística do Campus Alto Paraopeba da 351 

Universidade Federal de São João del-Rei (DEQUE/CAP/UFSJ) para a Universidade Federal do 352 

Triângulo Mineiro (UFTM). Analisando as peças do processo, observou que todos os trâmites para a 353 

redistribuição foram cumpridos, havendo aprovação da assembleia departamental do DEQUE em 354 

relação à redistribuição do solicitante e faltando apenas a aprovação final do Conselho Universitário. 355 

Ressaltou apenas que na reunião da assembleia do DEQUE, na qual o pedido foi discutido, foi 356 

acatado o parecer do relator, professor Demian Patrick Fabiano, que manifestou o seu parecer 357 

favorável à redistribuição desde que o código de vaga cedido em contrapartida fosse destinado ao 358 

DEQUE. Também, em documento anexado ao processo, informou que o chefe do DEQUE, professor 359 

Alexandre Bôscaro França, procedou a uma exposição de motivos para a manutenção da vaga no 360 

DEQUE. Quanto ao ad referendum expedido pela Reitoria da UFSJ, o relator afirmou que foi 361 

totalmente justificável em virtude da suspensão da 50ª (quinquagésima) reunião ordinária do 362 

CONSU, que ocorreria em 15 (quinze) de dezembro de 2015 (dois mil e quinze), e também pelo fato 363 

de que não havia previsão de outra reunião do Conselho em 2014 (dois mil e quatorze). Assim sendo, 364 

destacou que o presidente do Conselho Universitário em exercício, professor Sérgio Cerqueira, 365 

aprovou, ad referendum, a redistribuição do docente Ricardo Vieira Gonçalves, do DEQUE para a 366 

UFTM, e, em contrapartida, a redistribuição do código de vaga nº 0927848 da UFTM para o 367 

DEQUE. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Pelo que no 368 

mérito consta, sou de parecer favorável à Decisão Ad Referendum Nº 018/2014, de 17/12/2014, que 369 

aprovou o pedido de redistribuição do Prof. MSc. Ricardo Vieira Gonçalves, lotado no Departamento 370 
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de Engenharia Química e Estatística (DEQUE), da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), 371 

para a Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) e, como contrapartida, a cessão do 372 

código de vaga nº 0927848 da UFTM para a UFSJ, além de sua manutenção no Departamento de 373 

Engenharia Química e Estatística do Campus Alto Paraopeba/UFSJ. Este é o meu parecer, salvo 374 

melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Item oito: 375 

Processo no 23122106532/2014-82 – Decisão Ad Referendum Nº 001/2015, de 06/01/2015, que 376 

aprova a redistribuição do professor da UFJF para o DCTEF/UFSJ. Interessado: Prof. Felipe 377 

dos Santos Loureiro, relatado pela conselheira Elisa Tuler de Albergaria. A relatora leu o mérito 378 

de seu parecer informando que, no presente processo, o professor Felipe dos Santos Loureiro, do 379 

Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), solicita 380 

sua redistribuição para a Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ), Departamento de 381 

Ciências Térmicas e dos Fluidos (DCTEF). Esclareceu que o referido pedido foi inicialmente 382 

encaminhado pelo professor Filipe ao chefe do DCTEF, que formou uma comissão com o intuito de 383 

analisar o pedido de redistribuição, composta pelos professores Gustavo Rodrigues de Souza, 384 

Lourival Jorge Mendes Neto e Antônio Sérgio Braga Lovatto. Na sequência, a comissão emitiu um 385 

parecer favorável quanto ao pedido de redistribuição, levando a discussão para a Assembleia de 386 

professores do DCTEF ocorrida em 5 (cinco) de dezembro de 2015 (dois mil e quinze). O parecer da 387 

comissão foi aprovado por 7 (sete) votos favoráveis e 2 (dois) votos contra, e o pedido de 388 

redistribuição foi aceito pelo Departamento. Em 6 (seis) de janeiro de 2015 (dois mil e quinze), o 389 

subchefe do DCTEF solicitou à professora Valéria Heloisa Kemp a aprovação ad referendum do 390 

Conselho Universitário da redistribuição do professor Felipe. No mesmo dia, foi emitida uma 391 

Decisão Ad Referendum e encaminhada à Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 392 

(PROGP) para que fosse dada continuidade ao processo. Por fim, e considerando a 393 

Resolução/CONSU nº 005/2009 (cinco / dois mil e nove), que estabelece as normas de redistribuição 394 

de docentes de outras Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) para a UFSJ, a relatora 395 

informou que todos os documentos que devem conter um processo de redistribuição estavam 396 

presentes neste processo, o qual foi analisado e aprovado pela maioria no Departamento de Ciências 397 

Térmicas e dos Fluidos (DCTEF) da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). Dados os 398 

esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Pelo que no mérito consta, sou de 399 

parecer favorável à redistribuição do Prof. Felipe dos Santos Loureiro do Departamento de Ciência 400 

da Computação da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) para a Universidade Federal de São 401 

João del Rei (UFSJ), Departamento de Ciências Térmicas e dos Fluidos (DCTEF)”. Decisão do 402 

Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade. Item nove: Processo no 403 

23072018122/2014-18 – Decisão Ad Referendum Nº 002/2015, de 10/02/2015, que aprova a 404 

redistribuição de professor do DQBIO/UFSJ para a UFMG. Interessada: Profa. Bruna Mara 405 

Aparecida de Carvalho, relatado pelo conselheiro Francisco José Figueiredo. O relator leu o 406 

mérito de seu parecer informando que este processo trata do pedido de redistribuição da professora 407 
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Bruna Mara Aparecida de Carvalho, do Departamento de Química, Biotecnologia e Engenharia de 408 

Bioprocessos do Campus Alto Paraopeba da Universidade Federal de São João del-Rei 409 

(DQBIO/CAP/UFSJ) para a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)– Campus Montes 410 

Claros. Informou que o processo está bem documentado e atende a todas as exigências legais, ou 411 

seja, foi aprovado pelo Departamento de Química, Biotecnologia e Engenharia de Bioprocessos 412 

(DQBIO) e anteriormente na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Esclareceu que a 413 

UFMG oferece, em contrapartida, o código de vaga nº 0639971 para a UFSJ, destacando a 414 

importância de se manter a vaga para a área de Engenharia do DQBIO, conforme o relato da 415 

professora Alessandra Costa Vilaça, que consta no processo. Dados os esclarecimentos e discutida a 416 

matéria, o relator leu o seu parecer: “Estando o processo corretamente instruído, dotado de todos os 417 

esclarecimentos necessários, em especial a contrapartida da Universidade Federal de Minas Gerais ao 418 

ceder o código de vaga no 0639971 para a Universidade Federal de São João del-Rei, sou de parecer 419 

favorável à Decisão Ad Referendum, que aprovou a redistribuição da Profa. Bruna Mara Aparecida 420 

de Carvalho, do Departamento de Química, Biotecnologia e Engenharia de Bioprocessos (DQBIO) 421 

para a Universidade Federal de Minas Gerais – Campus Montes Claros, salvo melhor juízo”. Decisão 422 

do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Item dez: Processo no 423 

23122004030/2015-07 – Solicitação de alteração no regime de trabalho de docente. Interessado: 424 

Prof. Berilo Luigi Deiró Nosella, relatado pelo conselheiro Glauco Manoel dos Santos. O relator 425 

leu o mérito de seu parecer informando que se trata de matéria relativa aos critérios para concessão 426 

do regime de Dedicação Exclusiva, nos termos do artigo 4º (quarto) da Resolução/CONDS nº 011 427 

(onze), de 27 (vinte e sete) de junho de 1988 (mil, novecentos e oitenta e oito), complementada pela 428 

Resolução/CONDS nº 004 (quatro), de 28 (vinte e oito) de fevereiro de 2000 (dois mil). 429 

Considerando que: o pedido do interessado foi aprovado em reunião da assembleia do Departamento 430 

de Letras, Artes e Cultura (DELAC); a mudança de regime de dedicação já havia sido concedida pelo 431 

Conselho Universitário da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) embora não efetivada em 432 

função de o interessado estar em estágio probatório quando das alterações promovidas pela Lei nº 433 

12.772 (doze mil, setecentos e setenta e dois), de 28 (vinte e oito) de dezembro de 2012 (dois mil e 434 

doze); a concessão da mudança de regime contribui efetivamente para maximizar o aproveitamento 435 

do docente para as atividades didáticas em 3 (três) diferentes áreas do Curso de Teatro (Iluminação 436 

Cênica, Direção Teatral e Licenciatura), conforme explicitado no plano de trabalho apresentado; o 437 

interessado possui projeto de pesquisa já aprovado pela FAPEMIG para efeito do financiamento de 438 

bolsa de iniciação científica e aquisição de equipamentos; o requerente firmou compromisso de 439 

parceria em projeto de extensão coordenado pela professora Carina Maria Guimarães Moreira, do 440 

Curso de Teatro; e o compromisso a se candidatar ao cargo de vice-coordenador do Curso de Teatro, 441 

o relator afirmou que todas as exigências determinadas pelo artigo 4º (quarto) da Resolução/CONDS 442 

nº 011 (onze), de 27 (vinte e sete) de junho de 1998 (mil, novecentos e noventa e oito) foram 443 

atendidas. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Pelo que nos 444 
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fundamentos do mérito consta, sou de parecer favorável à aprovação do pedido do Prof. Berilo Luigi 445 

Deiró Nosella de mudança de regime de trabalho de 40 horas para 40 horas com dedicação exclusiva. 446 

Este é o voto do relator, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado 447 

por unanimidade. Item onze: Processo no 23122002096/2013-92 – Recurso Contra Resultado de 448 

Concurso Público para o DCTEF – Edital CPD 035/2013. Interessado: Prof. Fagner Luis 449 

Goulart Dias, relatado pelo conselheiro Lincoln Cardoso Brandão. O relator leu o mérito de seu 450 

parecer informando que o processo refere-se ao recurso aberto neste Conselho pelo professor 451 

Guilhermo Vilalta Alonso, do Departamento de Ciências Térmicas e dos Fluidos (DCTEF), contra a 452 

decisão do procurador Rafael Isaac de Almeida Coelho, chefe da Procuradoria-Geral Federal/UFSJ. 453 

Nesse recurso, informou que o professor Guilhermo Vilalta Alonso questiona a decisão do 454 

procurador que reverteu o resultado do concurso CPD 035/2013. Dessa forma, esclareceu que o 455 

candidato Fagner Luis Goulart Dias impetrou recurso em 12 (doze) de junho de 2013 (dois mil e 456 

treze) do resultado do CPD 035/2013, publicado no Diário Oficial da União (DOU) em 11 (onze) de 457 

junho de 2013 (dois mil e treze). O recurso foi motivado em função da sua desclassificação no CPD 458 

035/2013 devido à nota atribuída na prova de TÍTULOS. Ressaltou que o edital do referido concurso, 459 

no seu item 5.1.3 Prova de Títulos, deixa bem claro que a esta é classificatória, e não eliminatória 460 

como as provas DIDÁTICA e ESCRITA. Entretanto, o item 10.2 do mesmo edital esclareceu que 461 

está definido que a média final de cada candidato se fará pela média aritmética das médias das 462 

provas, calculada até a primeira casa decimal e sendo arredondada para cima apenas se a segunda 463 

casa decimal for maior ou igual a 5 (cinco). Portanto, como o candidato Fagner Luis Goulart Dias 464 

obteve as notas 7,3 (Prova Didática), 8,0 (Prova escrita) e 3,0 (Prova de Títulos), informou que a 465 

banca examinadora, presidida pelo professor Guilhermo Vilalta Alonso, considerou-o reprovado. 466 

Dessa forma, observou que se percebe que existe uma situação conflitante no edital do CPD 467 

035/2013. Com base nesta dúvida, destacou que o candidato Fagner Luis Goulart Dias buscou 468 

maiores informações e incorporou uma decisão do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal 469 

(processo MS 32074 DF), que trata da mesma matéria. Considerando ainda a jurisprudência do STJ, 470 

destacou que é sabido que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora de concurso 471 

público ou mesmo se imiscuir nos critérios de correção de provas e atribuição de notas, visto que o 472 

controle jurisdicional restringe-se à legalidade do concurso. Com base nisso, informou que o 473 

procurador Rafael Isaac de Almeida Coelho, em sua decisão em relação ao recurso impetrado pelo 474 

candidato Fagner Luis Goulart Dias, opinou pelo deferimento do recurso. Com base na decisão do 475 

procurador Rafael Isaac de Almeida Coelho, destacou que a Magnífica Reitora, professora Valéria 476 

Heloisa Kemp, acatou a decisão e mandou a correção do edital em 17 (dezessete) de setembro de 477 

2013 (dois mil e treze), com a inserção dos nomes dos candidatos, a saber: 1º lugar: Marco Aurélio 478 

dos Santos Bernardes, 2º lugar: Fagner Luis Goulart Dias, 3º lugar: Tiago Rocha Melo e 4º lugar: 479 

Ricardo Luiz Labozetto. Finalmente, com base nessa decisão, o professor Guilhermo Vilalta Alonso 480 

interpôs recurso como representante da banca do concurso público CPD 035/2013. Na análise dos 481 
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fatos, o relator avaliou que todos os trâmites normais do processo foram cumpridos e que o candidato 482 

Fagner Luis Goulart Dias impetrou recurso dentro do prazo estabelecido no edital. Ainda, segundo 483 

ele, pode-se confirmar também que o edital CPD 035/2013 tem aspectos dúbios que corroboraram 484 

para a desclassificação não somente de um, mas de três candidatos, simultaneamente. Considerando 485 

ainda as observações realizadas por vários juristas pesquisadas, o relator afirmou que a decisão 486 

tomada pelo procurador Rafael Isaac de Almeida Coelho, com deferimento ao recurso do candidato 487 

Fagner Luis Goulart Dias, e a decisão da Magnífica Reitora foram corretos e pertinentes, mantendo-488 

se dentro dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e principalmente 489 

razoabilidade. Finalmente, considerando um olhar com foco exclusivamente no edital do CPD 490 

035/2013, ressaltou que não existe nenhum item do edital que permita à Banca Examinadora abrir 491 

recurso contra decisões tomadas no decorrer do edital ou posterior ao seu resultado. Isso porque a 492 

Banca Examinadora não é parte interessada no resultado do concurso, evitando a possibilidade de 493 

que a decisão ocorra sem apreço aos princípios da moralidade e da impessoalidade. Na fase de 494 

esclarecimentos, o conselheiro Francisco José Figueiredo esclareceu que a Banca se baseou no item 495 

10.1 do edital do concurso no qual se tem a possibilidade de dupla interpretação, conflitando com o 496 

item 5.1. Salientou também que tal conflito ainda se mantém nos atuais editais da UFSJ. Por isso, 497 

sugeriu que isso fosse avaliado para que não aconteça novamente. Dados os esclarecimentos e 498 

discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “De acordo com as informações apresentadas no 499 

mérito deste processo, sou de parecer favorável que se mantenha a decisão da Maga. Reitora, Profa. 500 

Dra. Valéria Heloisa Kemp, que acatou a decisão jurídica do procurador Rafael Isaac de Almeida 501 

Coelho, retificando o resultado do Edital do CPD 035/2013 e classificando o candidato Fagner Luis 502 

Goulart Dias em segundo lugar e os demais candidatos em terceiro e quarto lugar, respectivamente. 503 

Esse é meu voto, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por 28 504 

(vinte e oito) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. Item doze: Processo no 23122106397/2014-75 – 505 

Proposta de Resolução que regulamenta os pedidos de redistribuição de docentes e técnicos-506 

administrativos da UFSJ. Interessada: PROGP, relatado pelo conselheiro Rogério Antônio 507 

Picoli. O relator leu o mérito de seu parecer informando que atualmente as redistribuições na UFSJ 508 

são reguladas pela Resolução/CONSU nº 021 (vinte e um), de 26 (vinte e seis) de setembro de 2005 509 

(dois mil e cinco), que estabelece normas para redistribuição de docentes e técnicos-administrativos 510 

da UFSJ para outras instituições e dá outras providências; pela Resolução/CONSU nº 005 (cinco), de 511 

16 (dezesseis) de fevereiro de 2009 (dois mil e nove), que estabelece normas para redistribuição de 512 

docentes de outras Instituições Federais de Ensino Superior para a UFSJ e dá outras providências; e 513 

pela Resolução/CONSU nº 025 (vinte e cinco), de 24 (vinte e quatro) de junho de 2013 (dois mil e 514 

treze), que altera a Resolução/CONSU nº 021/2005 (vinte e um / dois mil e cinco). Na sequência, 515 

prestou alguns esclarecimentos sobre as Resoluções em vigor, bem como sobre a proposta de 516 

Resolução apresentada pela Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (PROGP), 517 

destacando que a nova proposta visa a unificar os procedimentos de redistribuição tanto de docentes 518 
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quanto de técnicos-administrativos e, em larga medida, ordena os procedimentos estabelecidos nas 519 

Resoluções nº 021/2005 (vinte e um / dois mil e cinco), nº 005/2009 (cinco / dois mil e nove) e nº 520 

025/2013 (vinte e cinco / dois mil e treze). No entanto, ressaltou que há alguma diferença no que diz 521 

respeito, principalmente, à documentação exigida. De acordo com a Resolução em vigor, informou 522 

que a remoção de servidor docente de outra IFE para a UFSJ exige a apresentação dos seguintes 523 

documentos: 1) pedido de redistribuição do docente interessado; 2) justificativa do órgão interessado 524 

da UFSJ para a redistribuição e para a não realização do concurso público; 3) currículo Lattes do 525 

docente interessado; 4) plano de trabalho do docente interessado; 5) importância do currículo o 526 

docente interessado para o órgão, tendo em vista os encargos acadêmicos que assumirá e grupos de 527 

pesquisa aos quais poderá vir a integrar; 6) inserção do docente interessado nas atividades 528 

acadêmicas, especialmente nos cursos atendidos pelo órgão; 7) linhas e grupos de pesquisa aos quais 529 

o docente interessado está vinculado na instituição de origem; e 8) disponibilidade de vaga para 530 

permuta com a IFES de origem do docente interessado. Já em relação ao anteprojeto de Resolução, 531 

destacou que este estabelece: 1) comprovação de que não esteja respondendo processo administrativo 532 

disciplinar na instituição de origem; 2) cópia da última avaliação de desempenho; 3) curriculum 533 

vitae, no caso de docente no formato da plataforma Lattes; 4) laudo médico atualizado; e 5) proposta 534 

de trabalho a ser desenvolvido na UFSJ nos campos de ensino, pesquisa e extensão, no caso de 535 

docente. Observou que ficam mantidas, portanto, no caso de docentes, as exigências de apresentação 536 

do currículo Lattes e da proposta de trabalho nos campos de ensino, pesquisa e extensão. Foram 537 

suprimidos os itens: justificativa para a não realização de concurso na UFSJ; e importância do 538 

currículo, inserção do docente e linhas e grupos de pesquisa aos quais o docente está vinculado. 539 

Porém, considerando a necessidade de instauração, no âmbito das unidades, de uma comissão 540 

específica para emitir parecer fundamentado sobre os pedidos e o fato de que tais pareceres serão 541 

submetidos à instância colegiada superior da unidade, e considerando ainda que é competência dessa 542 

instância definir o perfil docente, o relator afirmou que se pode supor que os itens suprimidos, 543 

indiretamente, serão levados em conta. Segundo ainda o relator, um problema que pode ser levantado 544 

em relação ao texto do anteprojeto de Resolução é a falta de referência à instância recursal. Como o 545 

Regimento da Universidade atribui à Congregação a competência para “deliberar sobre recursos 546 

administrativos e disciplinares interpostos por docentes e discentes em matéria de sua competência; 547 

aprovar a matriz de alocação de vagas; aprovar a alocação de recursos humanos; e decidir sobre os 548 

pedidos de remoção de docentes”, para o relator a Congregação deve figurar como instância recursal 549 

no anteprojeto de Resolução. Outro problema levantado pelo relator é a restrição estabelecida no 550 

parágrafo único do artigo 6º (sexto) do anteprojeto de Resolução, que estabelece que “a solicitação de 551 

redistribuição de servidor docente da UFSJ para outras IFES será aceita somente após a aprovação no 552 

estágio probatório”. Informou que, em consulta a textos de outras IFES normatizando o mesmo tema, 553 

não foi encontrado esse tipo de restrição. Também, em consulta rápida à jurisprudência sobre o tema, 554 

pareceu haver, no campo do direito administrativo, dúvidas quanto à impossibilidade de 555 
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redistribuição a pedido de servidor em estágio probatório. O relator esclareceu ainda que o artigo 13 556 

(treze) do anteprojeto pretende ainda “incluir um novo inciso ao artigo 1º (primeiro) da 557 

Resolução/CONSU nº 045 (quarenta e cinco), de 4 (quatro) de julho de 2011 (dois mil e onze), que 558 

define os casos em que se admite a deliberação, em regime simplificado, da redistribuição de 559 

docentes e técnicos-administrativos”. Para o relator, não é recomendável que tal alteração seja feita 560 

no texto do anteprojeto por se tratar não apenas de revogação, mas de inclusão de novo conteúdo no 561 

texto da Resolução/CONSU nº 045/2011 (quarenta e cinco / dois mil e onze), pois qualquer 562 

modificação futura em quaisquer das Resoluções exigirá a modificação delas. Chamou a atenção 563 

ainda para um pequeno erro de repetição da numeração do artigo 14 (quatorze) do anteprojeto de 564 

Resolução. De acordo com a sequência, observou que o último artigo deveria ser o 15 (quinze). Ao 565 

propor, nesse artigo, a revogação das Resoluções em vigor, ressaltou que a Resolução deixa uma 566 

lacuna, que era coberta pela Resolução nº 005/2009 (cinco / dois mil e nove), no que diz respeito à 567 

possibilidade de, excepcionalmente, poderem ser redistribuídos para a UFSJ docentes apenas com o 568 

título de mestre. Por fim, fez apenas uma observação relacionada à movimentação de docentes, 569 

destacando que a UFSJ não possui ainda uma regulamentação específica para os processos que 570 

incluam pedidos de remoção de docentes no âmbito da UFSJ. Sugeriu, então, que talvez fosse o caso 571 

de a UFSJ regulamentar também esse tipo de movimentação. Na fase de esclarecimentos, a 572 

presidente do Conselho informou que estava presente à reunião a Pró-Reitora de Gestão e 573 

Desenvolvimento de Pessoas, senhora Adriana Amorim da Silva, para esclarecimentos. Solicitou 574 

permissão para que ela pudesse falar quando necessário, o que foi acatado. Considerando que o voto 575 

do relator seria no sentido de baixar o processo em diligência para que fossem sanadas as dúvidas 576 

levantadas, e ainda que aquela seria a última reunião do relator, tendo em vista o término do seu 577 

mandato no dia seguinte, o conselheiro Bruno Henrique Fernandes se dispôs a assumir a relatoria do 578 

referido processo após o cumprimento da diligência. Dessa forma, a presidente do Conselho solicitou 579 

ao conselheiro que trabalhasse junto com a Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 580 

(PROGP) na nova proposta. Pediu também aos conselheiros, que tiverem sugestões, que as 581 

encaminhem ao novo relator do processo. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator 582 

leu o seu parecer: “Pelo exposto no mérito, salvo melhor juízo, sou de parecer favorável a que a 583 

proposta baixe em diligência para que sejam sanadas as dúvidas e o erro apontados e, eventualmente, 584 

sejam acatadas as sugestões. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. 585 

Item treze: Processo no 23122005125/2015-30 – Proposta de alteração do Regimento Interno do 586 

Departamento de Tecnologia em Engenharia Civil, Computação e Humanidades. Interessado: 587 

DETCH/CAP, relatado pelo conselheiro Bruno Henrique Fernandes. O relator leu o mérito de 588 

seu parecer informando que o presente processo visa, conforme elucidado em Memorando 589 

Eletrônico, a alterar o Regimento Interno do Departamento de Tecnologia em Engenharia Civil, 590 

Computação e Humanidades (DTECH), do Campus Alto Paraopeba, especificamente em seu artigo 591 

13 (treze), que trata do quorum mínimo necessário para a realização das Assembleias 592 
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Departamentais. Esclareceu que atualmente o artigo 13 (treze) do Regimento Interno do DTECH 593 

aponta, em seu caput, que “As reuniões devem ter quorum mínimo de 2/3 (dois terços), na forma do 594 

art. 12”. O citado artigo, em seu caput, afirma que “Para o quorum das reuniões, será considerado o 595 

número total de membros da Assembleia Departamental, excluídos os afastados para capacitação 596 

em tempo integral”. Assim sendo, destacou que a nova redação apresentada para o artigo 13 (treze), 597 

do Regimento Interno, em seu caput é: “Para se atingir quorum mínimo, é necessário a presença de 598 

um número de docentes superior à metade na forma do artigo 12.” Esta redação foi aprovada por 599 

unanimidade por todos os docentes presentes na 3ª (terceira) Assembleia Departamental, conforme 600 

ata anexada ao processo. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: 601 

“Não encontrada nenhuma inconsistência com o ordenamento superior da Universidade, sou de 602 

parecer favorável à alteração do Regimento Interno do Departamento de Tecnologia em Engenharia 603 

Civil, Computação e Humanidades – DTECH, conforme texto aprovado pela Assembleia 604 

Departamental”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade, dando 605 

origem à Resolução no 009 (nove), de 4 (quatro) de maio de 2015 (dois mil e quinze), que passa a 606 

fazer parte do processo. Às 16 (dezesseis) horas, esgotada a pauta e nada mais havendo a tratar, a 607 

presidente do Conselho encerrou a reunião. E, para constar, eu, Maria da Penha Resende Rodrigues, 608 

secretária, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por todos os conselheiros presentes à 609 

reunião. São João del-Rei, 4 (quatro) de maio de 2015 (dois mil e quinze). 610 

Profª Valéria Heloisa Kemp 611 

Prof. Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira 612 

Profª Aline Cristina da Cruz 613 

Prof. Américo Calzavara Neto  614 

Profª Carla Regina Guimarães Brighenti 615 

Prof. Cláudio Manoel Teixeira Vítor 616 

Prof. Eduardo Sérgio da Silva 617 

Profª Elisa Tuler de Albergaria 618 

Prof. Ênio Nazaré de Oliveira Júnior 619 

Profª Filomena Maria Avelina Bomfim  620 

Prof. Francisco José Figueiredo 621 

Prof. Glauco Manuel dos Santos 622 

Profª Honória de Fátima Gorgulho 623 

Prof. Iura de Rezende Ferreira Sobrinho 624 

Prof. Ivair Gomes 625 

Prof. Juan Cañellas Bosch Neto 626 

Prof. Leandro Mendes de Souza 627 

Prof. Lincoln Cardoso Brandão 628 
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Profª Luciana Beatriz Chagas 629 

Profª Rejane Correa da Rocha 630 

Prof. Rogério Antônio Picoli 631 

Prof. Rogério Martins Maurício 632 

Prof. Sandro Adriano Fasolo 633 

Prof. Sérgio Marinho Soares  634 

Prof. Tarcísio Laerte Gontijo 635 

Prof. Wilson Camilo Chaves 636 

Tec.-adm. Bruno Henrique Fernandes 637 

Tec.-adm. Fábio Chaves 638 

Tec.-adm. Marina Goulart da Silva 639 

Rep. Ext. Áttila de Carvalho Godoy 640 


