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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA1

UNIVERSIDADE FEDERALDE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ.2

Aos 6 (seis) dias do mês de fevereiro 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 reunião4

extraordinária do Conselho Universitário da Universidade Federal de São João del-Rei, na sala de5

Reuniões dos Conselhos Superiores – Campus Santo Antônio, os seguintes conselheiros: professor Sérgio6

Augusto Araújo da Gama Cerqueira, Reitor e presidente do Conselho; professor Marcelo Pereira de7

Andrade, Vice-Reitor; os professores: Alberto Ferreira da Rocha Júnior, Claudiney Nunes de Lima,8

Claudio Manoel Ferreira Leite, Daniel Nogueira Cortez, Eduardo Sérgio da Silva, Elder José Reioli Cirilo,9

Ênio Nazaré de Oliveira Júnior, Fábio de Barros Silva, Fernanda Nascimento Corghi, Frank Pereira de10

Andrade, Glauco Manuel dos Santos, Henrique Tadeu Castro Cardias, Honória de Fátima Gorgulho, Iura11

de Rezende Ferreira Sobrinho, Ivair Gomes, José Augusto Ferreira Perez Villar, Lincoln Cardoso Brandão,12

Luis Antônio Scola, Maria Aparecida Arruda, Maria Maristela Nascimento Duarte, Raquel Moreira Pires13

dos Santos Melo, Renato da Silva Vieira, Rodrigo Chavez Penha, Rogério Martins Maurício, Sandro14

Adriano Fasolo, Sérgio Marinho Soares e Wilson Camilo Chaves; os servidores técnico-administrativos:15

Fábio Chaves e Gustavo Henrique Almeida; as discentes do ensino de graduação: Adriellen de Ávila16

Martins e Jéssica Stéphanie de Paula; e o discente do ensino de pós-graduação: Victor Diego Cupertino17

Costa. Havendo quorum, o presidente do Conselho deu início à reunião, dando posse ao prof. Claudiney18

Nunes de Lima, representante do Departamento de Física e Matemática (DEFIM). Na sequência,19

apresentou as justificativas de ausência dos conselheiros: Eliane Prado Cunha Costa dos Santos, por estar20

em férias regulamentares; Giann Braune Reis, porque já tinha uma viagem agendada para Ponta Grossa21

(PR) para reunião com professor da UTFPR devido a uma parceria para implementação de projeto de22

pesquisa; Juliano de Carvalho Cury, por estar em férias regulamentares; Maria Rita Rocha do Carmo, por23

motivos de saúde; Maria Mônica Reis Mondaine, por estar em férias regulamentares; e Jhonatan Rafael24

de Oliveira Bianchi, por já ter terminado suas atividades acadêmicas e ter viajado para a sua cidade natal.25

Aceitas as justificativas, foram aprovadas, por unanimidade, as atas das reuniões extraordinárias ocorrida26

em 7 (sete) e 21 (vinte e um de novembro de 2016 (dois mil e dezesseis). Aprovadas as atas, o presidente27

deu boas vindas e desejou um bom ano para todos, ressaltando que 2016 (dois mil e dezesseis) foi um ano28

difícil para a Universidade, mas que foi possível fechar o ano com as contas em dia. Para 2017 (dois mil e29

dezessete), ressaltou que deverá ser mais difícil ainda, uma vez que houve redução no orçamento. Para os30

recursos de capital, informou que houve redução de 6 (seis) milhões e que dificilmente será possível31

iniciar obras novas. Para os recursos de custeio, a redução foi em torno de 5 (cinco) milhões, observando32

que metade dos recursos de custeio é gasto com os funcionários terceirizados. Considerando isso, o33

aumento gradativo da folha de pessoal a cada ano e uma inflação de 7% (sete por cento) ao ano, reforçou34

que será um ano novamente muito difícil. Ressaltou, com certeza, que 2018 (dois mil e dezoito) será35
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ainda pior, principalmente porque passará a vigorar a Emenda Constitucional que foi aprovada em36

dezembro de 2016 (dois mil e dezesseis). Em seguida, informou que este Conselho e o CONEP37

deliberaram pela exclusão de unidades curriculares pelos discentes no período de greve no final do ano38

passado pelos três segmentos. No entanto, ressaltou que se deparou com o Regimento Geral da UFSJ, que,39

em seu artigo 88 (oitenta e oito), parágrafo único, não permite a exclusão de unidades curriculares aos40

alunos em seu primeiro semestre letivo na UFSJ. Diante disso, consultou o Conselho sobre o que fazer41

nesta situação, uma vez que esta questão não foi levantada pelo CONEP na Resolução nº 035 (trinta e42

cinco), de 2 (dois) de dezembro de 2016 (dois mil e dezesseis), que deu orientações sobre os43

procedimentos referentes às atividades acadêmicas dos cursos de graduação da UFSJ ao final dos44

movimentos grevistas. Debatido o assunto, e considerando a excepcionalidade do momento, o Conselho45

autorizou a Reitoria a buscar uma solução jurídica para esta questão, de forma que se respaldasse a46

decisão dos Conselhos. Na sequência, o presidente fez a leitura das seguintes Mensagens, de 6 (seis) de47

fevereiro de 2017 (dois mil e dezessete), encaminhadas pela Reitoria à Secretaria dos Conselhos48

Superiores solicitando ao Conselho Universitário: 1) Mensagem nº 001/2017/UFSJ/REITORIA –49

referendar a Decisão nº 002 (dois), de 24 (vinte e quatro) de janeiro de 2017 (dois mil e dezessete), que50

aprovou os nomes dos professores Alexandre da Silva Galvâo (DTECH), Stélio Maia Menezes (DTECH)51

e Dane Tadeu Cestarolli (DQBIO), indicados pelo Departamento de Tecnologia em Engenharia Civil,52

Computação e Humanidades (DTECH), a fim de comporem a Comissão de Avaliação de Progressão53

Docente para promoção à Classe D, denominada Associado, do professor Sérgio de Oliveira, nos termos54

do parágrafo 4º (quarto) do artigo 5º (quinto) da Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro), de 13 (treze)55

de outubro de 2014 (dois mil e quatorze) – referendada por unanimidade; 2) Mensagem nº56

002/2017/UFSJ/REITORIA – aprovar os nomes, indicados pelo Departamento de Filosofia e Métodos57

(DFIME), dos professores Manuel Antônio de Castro (UFRJ), Gilvan Luiz Fogel (UFRJ), Ricardo Jardim58

Andrade (UFRJ) e Cláudia Mariza Braga (UFSJ), a fim de comporem a Comissão de Avaliação de59

Progressão Docente para promoção à Classe E, denominada Titular, da professora Glória Maria Ferreira60

Ribeiro, nos termos do parágrafo 5º (quinto) do artigo 5º (quinto) da Resolução/CONSU nº 034 (trinta e61

quatro), de 13 (treze) de outubro de 2014 (dois mil e quatorze) – aprovada por unanimidade; 3)62

Mensagem nº 003/2017/UFSJ/REITORIA – aprovar os nomes, indicados pelo Departamento de63

Zootecnia (DEZOO), dos professores Hewerson Zansávio Teixeira, Emerson Zumpichiatti Arruda e64

Mario Wilian Dávila Dávila, a fim de comporem a Comissão de Avaliação de Progressão Docente para65

promoção à Classe D, denominada Associado, do professor Fernando de Paula Leonel, nos termos do66

parágrafo 4º (quarto) do artigo 5º (quinto) da Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro), de 13 (treze) de67

outubro de 2014 (dois mil e quatorze) – aprovada por unanimidade; 4) Mensagem nº68

004/2017/UFSJ/REITORIA – aprovar os nomes, indicados pelo Departamento de Física e Matemática69

(DEFIM), dos professores Telles Timóteo da Silva (DEFIM), Ricardo de Carvalho Falcão (DEFIM) e70
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Denis Gouvêa Ladeira (DEFIM), a fim de comporem a Comissão de Avaliação de Progressão Docente71

para promoção à Classe D, denominada Associado, do professor Telde Natel Custódio, nos termos do72

parágrafo 4º (quarto) do artigo 5º (quinto) da Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro), de 13 (treze) de73

outubro de 2014 (dois mil e quatorze) – aprovada por unanimidade; 5) Mensagem nº74

005/2017/UFSJ/REITORIA – aprovar os nomes, indicados pelo Departamento de Física e Matemática75

(DEFIM), dos professores Telles Timóteo da Silva (DEFIM), Ricardo de Carvalho Falcão (DEFIM) e76

Denis Gouvêa Ladeira (DEFIM), a fim de comporem a Comissão de Avaliação de Progressão Docente77

para promoção à Classe D, denominada Associado, do professor Humberto César Fernandes Lemos,78

nos termos do parágrafo 4º (quarto) do artigo 5º (quinto) da Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro),79

de 13 (treze) de outubro de 2014 (dois mil e quatorze) – aprovada por unanimidade; 6) Mensagem nº80

006/2017/UFSJ/REITORIA – aprovar os nomes, indicados pelo Departamento de Ciências Naturais81

(DCNAT), dos professores Fernando Marroquim Leão de Almeida Júnior (DCNAT/UFSJ), José Abdalla82

Helayel Neto (CBPF), Sergio Martins de Souza (UFLA), Mucio Amado Continentino (CBPF) e, para83

suplente, Wanderley dos Santos Roberto (CEFET), a fim de comporem a Comissão de Avaliação de84

Progressão Docente para promoção à Classe E, denominada Titular, do professor Heron Carlos de85

Godoy Caldas, nos termos do parágrafo 5º (quinto) do artigo 5º (quinto) da Resolução/CONSU nº 03486

(trinta e quatro), de 13 (treze) de outubro de 2014 (dois mil e quatorze) – aprovada por unanimidade; 7)87

Mensagem nº 007/2017/UFSJ/REITORIA – aprovar os nomes, indicados pelo Departamento de Física e88

Matemática (DEFIM), dos professores Telles Timóteo da Silva (DEFIM), Ricardo de Carvalho Falcão89

(DEFIM) e Sidiney Geraldo Alves (DEFIM), a fim de comporem a Comissão de Avaliação de Progressão90

Docente para promoção à Classe D, denominada Associado, do professor Adélcio Carlos de Oliveira,91

nos termos do parágrafo 4º (quarto) do artigo 5º (quinto) da Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro),92

de 13 (treze) de outubro de 2014 (dois mil e quatorze) – aprovada por unanimidade; 8) Mensagem nº93

008/2017/UFSJ/REITORIA – aprovar os nomes, indicados pelo Departamento de Física e Matemática94

(DEFIM), dos professores Telles Timóteo da Silva (DEFIM), Denis Gouvêa Ladeira (DEFIM) e Sidiney95

Geraldo Alves (DEFIM), a fim de comporem a Comissão de Avaliação de Progressão Docente para96

promoção à Classe D, denominada Associado, do professorMarcelo Martins de Oliveira, nos termos do97

parágrafo 4º (quarto) do artigo 5º (quinto) da Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro), de 13 (treze) de98

outubro de 2014 (dois mil e quatorze) – aprovada por unanimidade; 9) Mensagem nº99

009/2017/UFSJ/REITORIA – aprovar os nomes, indicados pelo Departamento de Física e Matemática100

(DEFIM), dos professores Ricardo de Carvalho Falcão (DEFIM), Denis Gouvêa Ladeira (DEFIM) e101

Sidiney Geraldo Alves (DEFIM), a fim de comporem a Comissão de Avaliação de Progressão Docente102

para promoção à Classe D, denominada Associado, do professor Claudiney Nunes de Lima, nos termos103

do parágrafo 4º (quarto) do artigo 5º (quinto) da Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro), de 13 (treze)104

de outubro de 2014 (dois mil e quatorze) – aprovada por unanimidade; 10) Mensagem nº105
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010/2017/UFSJ/REITORIA – aprovar os nomes, indicados pelo Departamento de Filosofia e Métodos106

(DFIME), dos professores Adelmo José da Silva, Glória Maria Ferreira Ribeiro e José Luiz de Oliveira, a107

fim de comporem a Comissão de Avaliação de Progressão Docente para promoção à Classe D,108

denominada Associado, do professor Rogério Antônio Picoli, nos termos do parágrafo 4º (quarto) do109

artigo 5º (quinto) da Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro), de 13 (treze) de outubro de 2014 (dois110

mil e quatorze) – aprovada por unanimidade; e 11) Mensagem nº 011/2017/UFSJ/REITORIA – aprovar111

os nomes dos professores Fabrício Molica de Mendonça e Waldir Dias Filho, para comporem o Conselho112

Curador da Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei – FAUF, nos termos do inciso113

III (três) do artigo 11 (onze) do Estatuto da referida Fundação – aprovada por unanimidade. Dando114

continuidade à reunião e considerando o artigo 1º (primeiro) e incisos da Resolução/CONSU nº 045115

(quarenta e cinco), de 4 (quatro) de julho de 2011 (dois mil e onze), alteradas pelas Resoluções/CONSU116

nº 020, de 22 (vinte e dois) de abril de 2013 (dois mil e treze), e nº 026, de 8 (oito) de julho de 2013 (dois117

mil e treze), que define os casos em que se admite a deliberação em regime simplificado, o presidente fez118

ainda a leitura da MENSAGEM Nº 001/2017/UFSJ/REITORIA/SOCES/CONSU, encaminhada pela119

Presidência do Conselho à Secretaria dos Conselhos Superiores, solicitando ao Conselho Universitário120

referendar a Resolução nº 036 (trinta e seis), de 7 (sete) de dezembro de 2016 (dois mil e dezesseis), que121

autorizou o recesso de final de ano de 2016 (dois mil e dezesseis), conforme Processo nº122

23122.024701/2016 – a Resolução foi referendada por unanimidade. Decididos os itens do expediente do123

dia, foi então colocada em discussão a pauta. No momento da aprovação, o presidente do Conselho124

solicitou a exclusão dos itens 15 (quinze), 16 (dezesseis) e 17 (dezessete), que tratam de Resoluções ad125

referendum que aprovam uma reoferta do curso de Filosofia e duas reofertas do curso de Administração126

Pública na modalidade a distância, devido à justificativa de ausência da conselheira relatora, profa. Maria127

Rita Rocha do Carmo, o que foi acatado. Ainda, a pedido dos conselheiros relatores, professores Honória128

de Fátima Gorgulho e Alberto Ferreira da rocha Júnior, foram excluídos os itens 12 e 14, que tratam,129

respectivamente, de Resolução ad referendum que cria o Setor de Segurança Institucional e da proposta130

de Resolução que estabelece a política de artes da UFSJ, o que também foi acatado. Aprovada a pauta,131

iniciaram-se os trabalhos. Item um: Processo no 23122.002240/2016-33 – Proposta de criação do132

Curso de Graduação em Biotecnologia. Interessado: DEPEB, relatado pelo conselheiro Lincoln133

Cardoso Brandão. Antes de ler o mérito de seu parecer, o relator lembrou que havia lido o seu relato na134

reunião ocorrida em 21 (vinte e um) de novembro de 2016 (dois mil e dezesseis). Porém, em função de ter135

feito algumas alterações no seu relato inicial após ter sido procurado pelos interessados, comunicou que136

faria a leitura novamente. Dessa forma, o relator leu o mérito de seu parecer informando que trata este137

processo da criação de mais um curso de graduação na UFSJ, na modalidade educação presencial, curso138

este intitulado pelos seus proponentes como Graduação em Biotecnologia. Esclareceu que as139

características básicas deste curso de graduação são, a saber; titulação Bacharelado em Biotecnologia,140
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número de ingressantes igual a 40 (quarenta), uma entrada anual, 18 (dezoito) semanas de aula, período141

de aulas nos turnos matutino e vespertino, 2.643 (duas mil, seiscentos e quarenta e três) horas-relógio (60142

min) ou 2.856 (duas mil, oitocentos e cinquenta e seis) horas-aula (55 min), período de integralização143

mínimo de 4 (quatro) e máximo de 6 (seis) anos. Esclareceu ainda que o Departamento que propõe a144

criação deste curso é o Departamento de Engenharia de Biossistemas (DEPEB). Informou que durante o145

relato deste processo no CONEP, a profa. Stella Maris Resende solicitou vistas ao processo e fez alguns146

questionamentos referentes às unidades curriculares com conteúdos próximos aos conteúdos de química,147

que segundo normativa interna da UFSJ são de responsabilidade do Departamento de Ciências Naturais148

(DCNAT), sendo estas Unidades Curriculares: Química Geral, Química Orgânica, Química Analítica149

Fundamental e Química Analítica Aplicada à Biotecnologia. Com base nisto, ressaltou que foi feita uma150

negociação entre os departamentos DEPEB e DCNAT, onde o DEPEB cedeu uma vaga docente para o151

DCNAT com concordância que o mesmo irá assumir estes encargos que totalizarão 288 (duzentas e152

oitenta e oito) horas demandando realmente a necessidade de um professor. Paralelamente, foram153

corrigidos outros detalhes no projeto, a saber: o número de ingressantes originais, antes proposto com 20154

(vinte), foi revisado para 40 (quarenta) vagas, e a modificação das tabelas 5 (cinco) e 6 (seis) que no155

projeto original vinculavam a contratação imediata de docentes e técnicos para a abertura do Graduação156

em Biotecnologia e também elencava as Unidades Curriculares com os nomes dos professores157

responsáveis. Ao trazer à tona a discussão deste assunto neste Conselho, o relator observou que158

atualmente a UFSJ ainda lhe lembra muito o diálogo entre Alice e o gato Cheshire (da fábula Alice no159

País das Maravilhas). Alice pergunta “...para onde estes caminhos vão?”, e o gato pergunta “...para onde160

queres ir?”, Alice responde, “...tanto faz.” e o gato finaliza “Se não sabe onde quer ir, não importa que161

caminho tomar...”. Portanto, para continuar a discussão deste processo, o relator ressaltou que a UFSJ162

deve primeiramente tomar uma decisão sobre qual caminho tomar em relação a várias situações atípicas e163

que lhe são bastante complexas, mas muito reais, e há muitos anos, pois existem assuntos que perduram164

nesta casa por no mínimo 20 (vinte) anos. Neste contexto, lembrou aos conselheiros que em 1994 (mil165

novecentos e noventa e quatro), por questões de vaidade e diferença de opiniões, professores evadiram-se166

do Departamento de Matemática e Estatística (DMATE) e do Departamento de Engenharia Elétrica167

(DEPEL) para a criação do Departamento de Engenharia Biomédica (DEPEB), hoje Departamento de168

Engenharia de Biossistemas. Em parte, segundo o relator, ele entende e imagina que naquela época alguns169

professores queriam criar uma Pós-graduação específica e estavam com as suas vocações, orientações e170

convicções voltadas para a pesquisa que desenvolviam. Entretanto, geraram por anos problemas171

relacionados com os cursos de graduação que atendiam, pois ao longo de décadas, dois e, em alguns casos,172

três departamentos foram responsáveis pelos mesmos conteúdos de matemática, de estatística e de173

engenharia. Mais à frente, já no ano de 2000 (dois mil), foi criado o primeiro programa de Pós-graduação174

em Física, Química e Neurociência, denominado FIQUINE, com a participação de dois departamentos o175
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DEPEB e o DCNAT. Ratificou a importância da criação deste programa de Pós-graduação para a UFSJ,176

que contribuiu significativamente para a mudança da mentalidade acadêmica e científica dos docentes,177

técnicos e discentes, mas novamente ressaltou que a criação do FIQUINE foi palco de desentendimentos178

entre os docentes dos dois departamentos, gerando uma distensão na UFSJ e criando uma nova divisão de179

interesses, gerando naquele momento dois programas de pós-graduação e, no final várias desarmonias180

ficaram entre professores na UFSJ. Mais recentemente, em 2009 (dois mil e nove), destacou que a UFSJ181

entrou para o REUNI do Governo Federal e vários cursos de graduação foram propostos e criados, entre182

eles o “Curso de Bacharelado Interdisciplinar em Biossistemas correspondente ao ciclo básico do Curso183

de Zootecnia”. Lembrou o relator que naquele momento o “Curso de Bacharelado Interdisciplinar em184

Biossistemas” foi aprovado e aplaudido quase que de pé pelos conselheiros do CONEP. Contudo, fez185

alguns questionamentos a respeito da efetivação do funcionamento desse curso. Salientou que o motivo186

que lhe fez reviver o passado foi o fato de se deparar mais uma vez com a criação de um novo curso e187

proposto pelo mesmo departamento. Assim, de forma reverberada afirmou que volta à tona os conflitos188

entre pessoas e/ou departamentos que normalmente se esquecem do principal objetivo que é o curso de189

graduação e seus egressos. Criteriosamente, na leitura desta proposta, considerando as Unidades190

Curriculares em primeiro plano, observou que se percebe que no PPC deste curso outras unidades191

curriculares, como por exemplo, matemática, computação e biologia, serão lecionadas exclusivamente192

pelos professores do DEPEB. Enfatizou que os professores do DEPEB apresentam todas as condições193

técnicas e profissionais para a oferta destas unidades curriculares com qualidade, porém ressaltou que a194

questão é a quem estas unidades curriculares pertencem de fato. Salientou que a pergunta se faz devido ao195

fato de outros departamentos responsáveis por cursos consolidados na UFSJ há mais de 30 (trinta) anos,196

como por exemplo, Engenharia Elétrica, Mecânica, Administração e Economia, entre outros, não197

poderem contratar professores com estes perfis para lecionar na formação básica de seus cursos. Neste198

caso, destacou novamente um conflito, pois o que se fará com os dois professores com formação em199

Biologia e um professor com formação em Física que atualmente estão no DEPEB e deveriam estar no200

DCNAT, e ainda se tem outros dois professores com formação em Engenharia Elétrica que deveriam estar201

no DEPEL. Para o relator, deve-se esperar a aposentadoria, vacância ou falecimento de ambos para202

definir se suas vagas vão para o DCNAT e DEPEL, assim como foi feito com as duas vagas dos203

professores de cálculo e estatística, que após 22 (vinte e duas) anos serão enviadas ao DMATE. Porém,204

afirmou que parte do problema se mantém, pois, os professores do DEPEB continuarão lecionando205

conteúdos como álgebra linear, modelagem matemática I e II, Bioestatística e delineamento de206

experimentos. Esclareceu que todos os seus questionamentos não visam a reprovação deste curso, em207

momento algum é contra a criação do Curso de Biotecnologia, pelo contrário, afirmou que o aumento de208

cursos de graduação na UFSJ é salutar e contribui com a imagem da Instituição, desde que não existam209

conflitos internos e que dois ou três departamentos não sejam responsáveis pelo mesmo conteúdo de210
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forma replicada, gerando problemas acadêmicos como foram gerados no passado. Portanto, considerando211

as observações feitas por ele no seu parecer lido na reunião do CONSU do dia 21 (vinte e um) de212

novembro de 2016 (dois mil e dezesseis), quando iniciou a discussão deste processo neste Conselho, em213

relação às vagas dos três professores, dois formados em Biologia e um formado em Física, esclareceu que214

o DEPEB realizou uma reunião no dia 29 (vinte e nove) de novembro de 2016 (dois mil e dezesseis) e215

definiu esta situação da seguinte forma “...o DEPEB sugere que os itens 2 e 3 do voto do relator, os quais216

estabelecem diferentes critérios para a reposição de docentes, seja unificados em um só critério, válido217

igualmente par todos os docentes, sem distinções, a saber; no sentido de assegurar e preservar a essência218

científico pedagógica do curso de graduação em Biotecnologia e não comprometer o futuro do Programa219

de Pós-Graduação em Bioengenharia (PPBE), todas as reposições de docentes do DEPEB deverão ser220

realizadas com profissionais de comprovada qualificação e experiência em Biotecnologia e/ou áreas221

afins”, conforme registrado na ata de número 147 (cento e quarenta e sete) do DEPEB, que foi apensada a222

este processo. O relator deixou claro ainda que a reposição da vaga dos professores Gilcélio Amaral da223

Silveira e Wellington Garcia Campos, se mantidas com o perfil em Biologia, deverão ser repassadas ao224

DCNAT, caso o DEPEB considere como área afim, pois como relatado anteriormente, se teria novamente225

dois Departamentos lecionando o mesmo conteúdo. Se considerada a sua opinião, afirmou que ficará226

claro não somente para ele mas para todos os demais membros deste Conselho que o DEPEB se propõe a227

criar o curso de graduação em Biotecnologia sem gerar desarmonias e/ou conflitos com outros228

departamentos, mostrando disponibilidade em responsabilizar-se realmente por um curso de graduação e229

comprometendo-se a motivar os alunos e contribuir serenamente para aumentar a qualidade dos cursos de230

graduação da UFSJ. Ainda, salientou neste momento que o profissional graduado em Biotecnologia terá231

uma formação multidisciplinar, pois terá durante a sua graduação os conceitos de biologia, química, física,232

estatística e informática. Portanto, entende-se que para a consolidação completa desse curso, que os233

outros departamentos envolvidos também deverão contribuir para que o sucesso deste curso seja pleno.234

Finalmente, destacou que se pode dizer que, com uma formação bem conduzida, o graduando terá a235

capacidade de usar de todos esses conhecimentos para atuar em diferentes setores, como por exemplo, o236

setor agrícola, os centros de pesquisa e os setores industriais com qualidade e com excelente237

conhecimento gerado pelo curso. Na fase de esclarecimentos, o presidente do Conselho informou que238

estavam presentes à reunião o prof. Wellington Garcia Campos, Chefe do DEPEB, e o prof. Ivan Carlos239

dos Santos para esclarecimentos. Solicitou permissão para que eles pudessem falar quando necessário, o240

que foi acatado. O assunto foi amplamente discutido. Alguns conselheiros questionaram se a criação241

desse novo curso de graduação não iria sobrepor outros cursos já existentes na Instituição, como os cursos242

de Ciência Biológicas, Química e Engenharia de Bioprocessos. Também houve questionamentos sobre a243

contratação de novos docentes, bem como sobre como será feita a divisão dos encargos didáticos para244

esse curso. O prof. Wellington prestou alguns esclarecimentos e destacou que a Biotecnologia não se245



8

sobrepõe a outros cursos da UFSJ, mas é um campo inter e multidisciplinar que faz interface com246

inúmeras outras áreas do conhecimento. O professor afirmou ainda que o conhecimento científico e o247

desenvolvimento tecnológico atualmente dependem cada vez mais de profissionais e de equipes248

multidisciplinares que não disputam corporativamente entre si, mas que trabalham em colaboração.249

Enfatizou que o curso de Biotecnologia fornecerá profissionais com formação multidisciplinar para vários250

programas de pós-graduação da UFJS que demandam alunos com esse perfil. Outro ponto ressaltado pelo251

professor é que profissionais multidisciplinares, com formação diferenciada da oferecida por muitos252

cursos tecnológicos tradicionais ou de enfoque na ciência básica, também estão sendo demandados pelas253

empresas de biotecnologia. Enfatizou ainda a importância de se estreitar uma parceria com o curso de254

graduação de Bioquímica do Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO), com os dois cursos explorando255

enfoques complementares e ampliando possibilidades aos alunos de ambos, o que foi confirmando pelo256

conselheiro Eduardo Sérgio da Silva. O presidente do Conselho esclareceu ainda que, após revisão do257

PPC, ficou prevista a contratação de 4 (quatro) docentes, sendo 3 (três) da área de Matemática e 1 (um) da258

área de Química. Caso essas contratações sejam efetivadas, os docentes não serão lotados no DEPEB,259

mas sim no Departamento de Matemática e Estatística (DEMAT) e no Departamento de Ciências Naturais260

(DCNAT). A conselheira Raquel Moreira Pires dos Santos Melo questionou ainda em qual Conselho o261

curso em questão será registrado. O prof. Wellington esclareceu que o curso de Biotecnologia não possui262

Conselho, mas ressaltou que há vários cursos nessa mesma situação, citando como exemplo o curso de263

Física. A conselheira Honória de Fátima Gorgulho defendeu que as disciplinas básicas devem ser264

lecionadas pelo departamento responsável por essas disciplinas. O conselheiro Eduardo Sérgio da Silva265

reforçou ainda que no CCO está sendo discutido a alteração do curso de Bioquímica para um curso de266

biotecnologia. Afirmou que se percebe que é o curso do Bioquímica é um curso necessário, mas que267

precisa de algumas mudanças e é uma área que não cresceu tanto quanto a biotecnologia. Por fim, o268

relator prestou ainda alguns esclarecimentos em relação aos questionamentos levantados pelos269

conselheiros, frisando que com a criação desse curso de graduação a Instituição estará resolvendo também270

um problema antigo, pois há no departamento proponente vários docentes que estão totalmente271

deslocados por não ter um curso de graduação para lecionar. Dados os esclarecimentos e discutida a272

matéria, o relator leu o seu parecer: “Considerando o exposto no mérito este conselheiro é favorável à273

aprovação da criação do Curso de Biotecnologia. Este é meu parecer sub censura deste Conselho”.274

Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por 27 (vinte e sete) votos favoráveis, 03 (três)275

votos contrários e 3 (três) abstenções, dando origem à Resolução no 002 (dois), de 6 (seis) de fevereiro de276

2017 (dois mil e dezessete), que passa a fazer parte do processo. A conselheira Raquel Moreira Pires dos277

Santos Melo justificou o seu voto contrário à criação do Curso de Graduação em Biotecnologia na UFSJ:278

“Considero o cenário orçamentário das Universidades Públicas desfavorável para a implementação de279

Cursos de Graduação, mesmo sabendo que a Universidade recebe um orçamento para o mesmo. Uma280
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graduação em Biotecnologia é onerosa e necessita de investimento, a UFSJ já está com quantitativo281

razoável de Cursos de Graduação presencial, e a maioria desses clama por investimentos em recursos282

humanos, infraestrutura, equipamentos, além dos bens de consumo. Toda geração de conhecimento e283

pesquisa citadas na proposta podem ser geradas de forma mais efetiva por meio de um Programa de Pós-284

Graduação em Biotecnologia, que ainda iria absorver os egressos de variados Cursos da UFSJ.285

Reconheço o gabarito dos profissionais envolvidos na proposta, mas não acho o momento favorável para286

a implantação de um novo Curso na UFSJ!”. Item dois: Processo no 23122.001690/2017-90 – Proposta287

de calendário de reuniões do CONSU 2017. Interessado: CONSU, relatado pelo conselheiro Fábio288

Chaves. O relator leu o mérito de seu parecer informando que o processo em pauta apresenta uma289

proposta de calendário para as reuniões ordinárias do Conselho Universitário da UFSJ para o ano de 2017290

(dois mil e dezessete). Para organizar as 6 (seis) reuniões ordinárias, esclareceu que a Secretária dos291

Conselhos Superiores, a fim de adequar essas reuniões, agendou uma reunião no dia 10 (dez) de julho e292

outra no dia 21 (vinte e um) de agosto com um interstício de 43 (quarenta e três) dias. Foi uma maneira de293

ajustar as reuniões devido à alteração do calendário escolar em consequência do período de greve dos três294

segmentos da UFSJ, que teve início no mês de outubro com término no mês de dezembro de 2016 (dois295

mil e dezesseis), aliada ainda, aos demais calendários que precisam ser observados devido aos296

compromissos institucionais do Presidente do Conselho e dos demais membros do Conselho Superior.297

Todavia, apesar do remanejamento, o relator ressaltou que as datas propostas entre o dia 10 (dez) de julho298

a do dia 21 (vinte e um) de agosto não cumpre o interstício de 2 (dois) meses, conforme determina o299

Estatuto da Universidade Federal de São João del-Rei que em seu o Artigo 12 estabelece que o Conselho300

Universitário “reúne-se, ordinariamente, de dois em dois meses”. Portanto, considerando que nem o301

Estatuto e nem o Regimento Interno deixa claro que devam ser 6 (seis) reuniões ordinárias, o relator302

sugeriu as seguintes alterações na proposta apresentada: a reunião do dia 10 (dez) de julho antecipasse303

para o dia 03 (três) de julho, a do dia 21 (vinte e um) de agosto passasse para o dia 11 (onze) de setembro304

e a do dia 04 (quatro) de dezembro antecipasse para o dia 13 (treze) de novembro. Dessa forma, a nova305

proposta para as reuniões do Conselho Universitário ficou da seguinte forma: 27 (vinte e sete) de março;306

15 (quinze) de maio; 03 (três) de julho; 11 (onze) de setembro e 13 (treze) de novembro. Serão cinco307

reuniões ordinárias, que cumprem o que determina o artigo 12 (doze) do Estatuto da UFSJ. Dados os308

esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Voto pela aprovação do calendário de309

reuniões ordinárias do Conselho Universitário, com a alteração proposta no mérito”. Decisão do Plenário:310

o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Item três: Processo nº 23122.016626/2016-22 –311

Recurso contra desvinculação. Interessado: Luiz Fernando Peres, relatado pelo conselheiro312

Gustavo Henrique de Almeida. O relator leu o mérito de seu parecer informando que o processo em313

questão é referente ao recurso contra a desvinculação de Luiz Fernando Peres, discente do Curso de314

Administração Pública – Modalidade Educação a Distância (EAD). Esclareceu que o aluno foi315
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desvinculado da UFSJ por não ter feito a inscrição periódica e nem ter solicitado trancamento no primeiro316

semestre de 2016 (dois mil e dezesseis). A desvinculação ocorreu com base nos incisos I (um) e II (dois)317

do artigo 96 (noventa e seis) do Regimento Geral da UFSJ. Informou que o discente obteve efeito318

suspensivo relativos aos atos do processo de desvinculação, por conseguinte sua matrícula foi alterada319

para inscrito. No seu recurso, esclareceu que o discente argumenta que protocolou pedido de prorrogação320

do prazo de integralização por 02 (dois) semestres no primeiro período de 2016 (dois mil e dezesseis),321

pedido esse negado, pois só poderia ser requisitado no segundo período de 2016 (dois mil e dezesseis).322

Em contato com a Divisão de Acompanhamento e Controle Acadêmico (DICON), foi informado de que o323

mesmo está matriculado no segundo semestre de 2016 (dois mil e dezesseis) nas disciplinas Matemática324

para Administradores e Estágio Curricular Supervisionado. Pela análise do relatório de integralização para325

conclusão de curso do discente, observou que faltaria apenas a disciplina Teorias da Administração326

Pública para a conclusão do curso, se acaso o discente lograr aprovação nas duas outras disciplinas acima327

citadas. Consultando a secretaria do curso de Administração Pública, destacou que foi informado que a328

disciplina Teorias da Administração será ofertada no primeiro semestre de 2017 (dois mil e dezessete), em329

modalidade especial, e no segundo semestre de 2017 (dois mil e dezessete) para as turmas ingressantes no330

segundo semestre de 2016 (dois mil e dezesseis). Ainda, segundo informação da DICON, o discente331

requereu prorrogação do prazo de integralização do seu curso, agora sim no período certo. Por fim,332

ressaltou que o discente já cumpriu mais de 90% (noventa por cento) da carga horária do curso, incluindo333

a disciplina de TCC – Trabalho de Conclusão de Curso. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o334

relator leu o seu parecer: “Com base no exposto acima, sou de parecer favorável à aprovação do pedido335

de recurso acadêmico contra desvinculação do interessado Luiz Fernando Peres. Este é o voto do relator,336

salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Item337

quatro: Processo nº 23122.016751/2016-32 – Recurso contra desvinculação acadêmica. Interessado:338

Márcio Ferreira Migliorine, relatado pela conselheira Maristela Nascimento Duarte. Considerando339

que a relatora do referido processo precisou se ausentar da reunião, o mérito do seu parecer foi340

apresentado pelo conselheiro Luis Antônio Scola. O conselheiro leu então o mérito do parecer da relatora341

e durante a fase de esclarecimentos surgiram dúvidas em relação à documentação constante do processo.342

O processo foi então retirado de pauta para entrar novamente na pauta da próxima reunião. Item cinco:343

Processo nº 23122.019513/2016-89 – Recurso contra desvinculação acadêmica. Interessada:344

Elisangela Gimenez Assis de Souza, relatado pelo conselheiro Ivair Gomes. O relator leu o mérito de345

seu parecer informando que o processo hora em analise refere-se a pedido de recurso acadêmico da346

discente Elisângela Gimenez Assis de Souza acerca de sua desvinculação acadêmica. Esclareceu que a347

desvinculação teve como fundamento os incisos I (um) e IX (nove) do artigo 96 (noventa e seis) do348

Regimento Geral da UFSJ. E de acordo com informações da Divisão de Acompanhamento e Controle349

Acadêmico (DICON), foi publicado o Edital 001/2016/DICON/PROEN/UFSJ para manifestação de350
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ampla defesa de discentes com situação acadêmica irregular na UFSJ, sendo que a reclamante não teria se351

manifestado. Na justificativa apresentada pela discente em seu recurso, informou que ela não nega a352

ausência da inscrição inicial, mas argumenta que problemas particulares a impediram de realizá-la. Ainda,353

de acordo com as informações da DICON, a discente também não teria mais prazo para integralização do354

curso. Esclareceu que a aluna ingressou por vestibular na UFSJ no primeiro semestre de 2010 (dois mil e355

dez), sendo o prazo máximo para integralização do seu curso de 16 (dezesseis) semestres. Sendo assim o356

prazo final seria o segundo semestre de 2017 (dois mil e dezessete). Neste caso, a carga horária total do357

curso é de 3.000 (três mil) horas, tendo ela cursado 930 (novecentos e trinta) horas – 31% (trinta e um por358

cento) – faltando ainda 2.070 (duas mil e setenta) horas aulas. Informou ainda que o Procurador federal da359

UFSJ emitiu nota asseverando que o recurso da discente a este Conselho é tempestivo, ou seja, foi feito360

dentro do prazo de 30 (trinta) dias da data da portaria de desvinculação. O Procurador lembrou ainda que,361

considerando o poder de autotutela da administração, ela pode anular seus próprios atos por “motivo de362

conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos”. Porém, o relator esclareceu que a363

análise do histórico escolar e do relatório de integralização da requerente permite verificar a exatidão da364

informação prestada pela DICON, sendo que ela não possui tempo suficiente para integralização do curso365

dentro do prazo legal de 16 (dezesseis) semestres, que se findará no final de 2017 (dois mil e dezessete),366

lhe faltando, ainda, 2.070 (duas mil e setenta) horas-aula a serem cursadas. Nesse caso, o relator entendeu367

que o poder de autotutela da administração pública não pode sobrepor à lógica da temporalidade aqui368

apresentada, ou seja, não há mais tempo suficiente para a conclusão do curso dentro do prazo legal. O369

relator considerou ainda que o investimento feito pelo governo na formação dessa discente não se faz370

argumento relevante visto que ela, num período de 13 (treze) semestres, cursou menos de 1/3 (um terço)371

da carga horária total com índices de aprovação inferiores a 50% (cinquenta por cento). Afirmou que nada372

colabora para acreditar que ela consiga cursar as 2.070 (duas mil e setenta) horas restantes nos dois373

semestres de 2017 (dois mil e dezessete), mesmo supondo que todas as disciplinas lhe fossem ofertadas374

nesse período. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Com base no375

acima exposto indefiro o recurso acadêmico pleiteado pela discente do curso de Administração Pública,376

Elisângela Gimenez Assis de Souza, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi377

aprovado por unanimidade. Item seis: Processo nº 23122.019544/2016-30 – Recurso contra378

desvinculação acadêmica. Interessada: Débora Menegoti, relatado pelo conselheiro Claudio Manoel379

Ferreira Leite. O relator leu o mérito de seu parecer informando que a aluna ingressou na UFSJ no380

segundo semestre de 2012 (dois mil e doze), tendo sido aprovada em 2 (duas) das 4 (quatro) disciplinas381

cursadas. Nos três semestres seguintes – 2013/01; 2013/02 e 2014/01, informou que a aluna não realizou382

inscrição periódica. Em 2014/02 ela retornou aos estudos, mas não obteve aprovação em nenhuma das383

disciplinas inscritas. Em 2015/01; 2015/02 e 2016/01 novamente a aluna não realizou inscrições384

periódicas, o que acarretou na inclusão de seu nome na relação de alunos em vias de desvinculação no385
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Edital de nº 001/2016/DICON/PROEN/UFSJ, emitido em 8 (oito) de junho de 2016 (dois mil e dezesseis).386

Após a desvinculação, ressaltou que a aluna apresentou uma série de argumentos de cunho pessoal387

justificando as suas faltas no cumprimento dos prazos nas inscrições periódicas relatadas em comunicação388

direta à Reitoria, e de memorandos eletrônicos, presentes no processo. Além destes argumentos, informou389

que há vários e-mails no período de 2014 (dois mil e quatorze) e 2016 (dois mil e dezesseis) que390

documentam contatos da aluna com órgãos da universidade, na tentativa de regularizar sua situação.391

Entretanto, para o período que abrange o segundo semestre de 2014 (dois mil e quatorze), todo o ano de392

2015 (dois mil e quinze) e o primeiro semestre de 2016 (dois mil e dezesseis), não são apresentados393

contatos da aluna com a instituição. Inclusive, a aluna relata no requerimento nº 18.634/2016, constante394

do processo, que está perdendo uma vaga que considerava já inexistente. Por fim, conforme documentos395

escolares emitidos pela Divisão de Acompanhamento e Controle Acadêmico (DICON), informou que a396

aluna possui prazo até o primeiro semestre de 2.018 (dois mil e dezoito) para concluir o curso, o que397

corresponde a três semestres letivos. Apenas 144 (cento e quarenta e quatro) horas foram concluídas até398

então, restando 3.150 (três mil, cento e cinquenta) horas, o que resulta na necessidade de se cumprir 1.050399

(um mil e cinquenta) horas por semestre, ou mais de 14 (quatorze) disciplinas de 72 (setenta e duas) horas400

por semestre. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “De acordo com401

as informações apresentadas no mérito no que concerne à ausência da aluna da instituição por seis402

semestres, apesar das documentações que suportam algumas de suas alegações para tal afastamento; pelo403

curto período de tempo disponível para conclusão do curso e quantidade reduzida de disciplinas404

concluídas, que implica em cursar uma quantidade inviável de horas/disciplinas por semestre, sou de405

parecer favorável à desvinculação da aluna Débora Menegoti”. Decisão do Plenário: o parecer do relator406

foi aprovado por unanimidade. Item sete: Processo nº 23122.015668/2016-46 – Pedido de revisão de407

matrícula (recurso contra desvinculação). Interessada: Alessandra Cristina Simião Sango, relatado408

pelo conselheiro Claudio Manoel Ferreira Leite. O relator leu o mérito de seu parecer informando que409

a aluna ingressou na UFSJ no segundo semestre de 2014 (dois mil e quatorze) no curso de Pedagogia410

EAD, tendo sido aprovada em 2 (duas) das 5 (cinco) disciplinas cursadas. Nos semestres seguintes,411

2015/01 e 2015/02, informou que a aluna não logrou aprovação em nenhuma das disciplinas inscritas. No412

primeiro semestre de 2016 (dois mil e dezesseis), a aluna não realizou matrícula, o que acarretou na413

inclusão da aluna na relação de alunos em vias de desvinculação no Edital de nº414

001/2016/DICON/PROEN/UFSJ, emitido em 08 (oito) de junho de 2016 (dois mil e dezesseis), e, em sua415

desvinculação, conforme a Portaria nº 0545 (quinhentos e quarenta e cinco), de 18 (dezoito) de julho de416

2016 (dois mil e dezesseis). Quanto às irregularidades durante o período de vínculo, esclareceu que a417

aluna alega que sua matrícula não teria sido realizada no segundo semestre de 2015 (dois mil e quinze) e418

no primeiro de 2016 (dois mil e dezesseis) devido à impossibilidade de acesso à internet, mas que o seu419

tutor se responsabilizou por realizar a matrícula para ela. Para o relator, essa alegação soa estranha, uma420
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vez que não há uma data única para matrícula, mas sim um prazo em três etapas, além de ser incompatível421

com a própria modalidade de estudos (EAD) escolhida pela aluna. Destacou que a aluna afirma ainda ter422

feito uma série de contatos com a Instituição. Entretanto, para nenhuma dessas alusões ela apresenta423

documentos comprobatórios. Além disto, não consta nos documentos citados que ela não realizou424

matrícula no segundo semestre de 2015 (dois mil e quinze) como ela justifica, o que deixa parecer que, se425

ela não a realizou, o polo procurado realizou a matricula conforme solicitado. A aluna alega também ter426

tido problemas de saúde, especificamente depressão, que a impossibilitou de realizar provas, mas,427

novamente, não apresenta documentos. Esclareceu ainda que, conforme documentos escolares emitidos428

pela Divisão de Acompanhamento e Controle Acadêmico (DICON), a aluna possui prazo até o primeiro429

semestre de 2020 (dois mil e vinte) para concluir o curso, o que corresponde a 7 (sete) semestres. Apenas430

144 (cento e quarenta e quatro) horas foram concluídas no prazo de 3 (três) semestres, restando 3.150431

(três mil cento e cinquenta) horas, o que resulta na necessidade de se cumprir 450 (quatrocentos) horas432

por semestre, uma carga horária elevada, principalmente considerando o rendimento anterior da aluna.433

Entretanto, conforme relatório de pedido de vista da profa. Maristela Nascimento Duarte, o PPC do curso434

de Pedagogia EAD tem estabelecida a carga horária máxima de 412 (quatrocentas) horas semestrais, mas435

o colegiado do curso a estendeu para 633 (seiscentas e trinta e três) horas, o que coloca a aluna em uma436

condição legal de carga horária dentro do curso. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator437

leu o seu parecer: “De acordo com as informações apresentadas no mérito, apesar da falta de438

cumprimento de prazos, falta de documentações que embasem as alegações, baixo rendimento nos439

semestres cursados, e necessidade de cumprimento de altas cargas horárias nos semestres subsequentes440

para obter êxito na conclusão do curso, mas considerando que em termos legais a aluna se adequa às441

normas da instituição e do curso em questão, sou de parecer favorável ao recurso de revisão da matrícula442

da aluna Alessandra Cristina Simião Sango”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por443

28 (vinte e oito) votos favoráveis, 02 (dois) votos contrários e 03 (três) abstenções. Item oito: Processo444

nº 23122.016631/2016-35 – Recurso contra indeferimento de aproveitamento de disciplinas (recurso445

contra desvinculação). Interessada: Camila Maira Pinto Cristeli, relatado pelo conselheiro Gustavo446

Henrique de Almeida. O relator leu o mérito de seu parecer informando que o processo é referente ao447

recurso contra a desvinculação de Camila Maira Pinto Cristeli, discente do curso de Engenharia de448

Alimentos Integral da UFSJ. Esclareceu que a aluna foi desvinculada da UFSJ por não ter feito a449

inscrição periódica no primeiro semestre de 2016 (dois mil e dezesseis). A desvinculação ocorreu com450

base no inciso I (um) do artigo 96 (noventa e seis) do Regimento Geral da UFSJ. Informou que a discente451

ingressou na UFSJ no primeiro semestre de 2009 (dois mil e nove), mediante processo seletivo vestibular,452

com prazo máximo para integralização no primeiro semestre de 2016 (dois mil e dezesseis). E453

averiguando o histórico da vida acadêmica da discente-solicitante, verificou-se que não houve nenhum454

trancamento de matrícula. Do universo de 3.820 (três mil, oitocentos e vinte) horas da carga horária total455
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do curso, informou que a aluna cursou 3.654 (três mil, seiscentas e cinquenta e quatro) horas, sendo456

destas, 3.186 (três mil, cento e oitenta e seis) horas, contabilizadas para fins de integralização do curso,457

uma vez que cursou 468 (quatrocentas e sessenta e oito) horas a mais no que tange às disciplinas optativas.458

Por conseguinte, no relatório de integralização para conclusão de curso, resta somente a cursar as459

disciplinas: Química Orgânica de Biossistemas, Projeto Final de Curso, Estágio Supervisionado e460

Atividades Complementares. Destacou que a manifestação da discente pode ser dividida em três pontos: 1)461

a discente afirma que foi uma aluna participativa e proativa em sua vida acadêmica, incluindo monitorias,462

organizações de semanas acadêmicas, participação em congressos, bem como representatividade discente463

na Câmara de Graduação e na comissão para elaboração dos Regimentos internos das Câmaras e da464

Congregação da Unidade Sete Lagoas; 2) a discente alega que solicitou a equivalência externa de algumas465

disciplinas que já havia cursado no CEFET/MG. Entretanto, para sua surpresa, segundo o relatório de466

integralização para conclusão de curso, ainda resta a cursar, a disciplina Química Orgânica de467

Biossistemas, não entendendo, portanto, a razão pela qual o seu pedido foi negado; 3) ainda, conforme468

seu relato, em 2014 (dois mil e quatorze), tomou posse, via concurso público, na FUMEP – Fundação469

Municipal de Ensino Profissionalizante, de Sete Lagoas. Nesse sentido, a discente alega que necessitou470

reorganizar seu tempo diante de novas responsabilidades e ainda percebendo que não conseguiria concluir471

a apresentação de seu TCC, admitiu que cometeu um grave erro ao deixar de matricular-se em alguma472

disciplina. Ressaltou ainda que a discente utilizou equivalência externa mediante aproveitamento de473

ementas do curso de Bacharelado em Química Tecnológica parcialmente realizado no Centro Federal de474

Educação Tecnológica de Minas Gerais, com ingresso no segundo semestre de 2006 (dois mil e seis).475

Quanto à indagação da aluna a respeito da solicitação de aproveitamento de disciplinas, afirmou que não476

cabe a este Conselho, mas sim ao CONEP julgar questões de aproveitamento de estudos. Tendo em vista477

que o extrato do histórico escolar da aluna é datado de 20 (vinte) de setembro de 2016 (dois mil e478

dezesseis) e a discente foi informada do efeito suspensivo no dia 28 (vinte e oito) de setembro, a mesma479

foi contatada com o propósito de saber se ocorreu tentativa de matrícula após a concessão do efeito480

suspensivo. Em retorno, a discente encaminhou duas mensagens da Coordenadoria do Curso de481

Engenharia de Alimentos, datadas de 07 (sete) e 18 (dezoito) de outubro, em resposta à sua tentativa de482

inscrição nas disciplinas de Estágio Supervisionado e Trabalho de Conclusão de Curso. Nas mensagens, a483

coordenadora ressalta que, para dar continuidade às ações, é importante o retorno do processo após484

apreciação deste Conselho. Para o relator, o posicionamento da coordenadoria vai de encontro ao efeito485

suspensivo o qual interrompe quaisquer atos referentes ao processo de desvinculação até ulterior decisão.486

Em relação ao prazo máximo de integralização expirado, esclareceu que a Resolução nº 05 (cinco), de 26487

(vinte e seis) de novembro de 1987 (mil novecentos e oitenta e seis), do Conselho Nacional de Educação,488

discorre que: “Ficam as Universidades e os Estabelecimentos Isolados de Ensino Superior autorizados a489

conceder a dilatação do prazo máximo estabelecido para conclusão do curso de graduação, que estejam490
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cursando, aos alunos portadores de deficiências físicas assim como afecções, que importem em limitação491

da capacidade de aprendizagem. Tal dilatação poderá ser igualmente concedida em casos de força maior,492

devidamente comprovados, a juízo da instituição”. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o493

relator leu o seu parecer: “Considero que o desempenho acadêmico da discente é meritório, e as494

justificativas apresentadas pela ausência de inscrição são admissíveis. Assim sendo, pelo que consta nos495

fundamentos do mérito, sou favorável ao recurso contra desvinculação da discente Camila Maira Pinto496

Cristeli. Esse é o voto do relator, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi497

aprovado por unanimidade. Item nove: Processo no 23122.013755/2016-69 – Anteprojeto de498

Resolução que trata dos Programas de Residência Médica, Residência Multiprofissional em Saúde e499

Residência em Área Profissional da Saúde. Interessada: PROPE, relatado pelo conselheiro Rodrigo500

Chavez Penha. O relator leu o mérito de seu parecer e na sequência prestou alguns esclarecimentos501

referentes às alterações propostas por ele no anteprojeto em discussão. Considerando que se tratava de502

uma discussão mais longa e tendo se chegado ao teto da reunião, às 17 (dezessete) horas, o Conselho503

decidiu por encerrá-la e continuar a discussão desse item e dos demais em uma próxima reunião. Assim,504

nada mais havendo a tratar, o presidente do Conselho encerrou a reunião. E, para constar, eu, Maria da505

Penha Resende Rodrigues, secretária, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por todos os506

conselheiros presentes à reunião. São João del-Rei, 6 (seis) de fevereiro de 2017 (dois mil e dezesseis).507
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