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Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade 1 

Federal de São João del-Rei. 2 

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de junho de 2016 (dois mil e quinze), às 9 (nove) horas com 3 

continuação às 13 (treze) horas e 30 (trinta) minutos, estavam presentes para a reunião extraordinária 4 

do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONEP, da Universidade Federal de São João del-5 

Rei, na sala de Reuniões dos Conselhos Superiores, Campus Santo Antônio, os seguintes 6 

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

professor Marcelo Pereira de Andrade, Vice-Reitor; os docentes que atuam no ensino da graduação: 8 

Carolina Ribeiro Xavier, Cláudia Di Lorenzo Oliveira, Gustavo Leal Toledo, Renata Carolina Zanetti 9 

Lofrano, Stella Maris Resende, Túlio Hallak Panzera e Vanessa Maia Barbosa de Paiva; os docentes 10 

que atuam no ensino de pós-graduação: Andrea Lúcia Teixeira Charbel e Roberto Pires Calazans 11 

Matos; e os membros do corpo técnico-administrativo: José Roberto Ribeiro e Josiane Nogueira. 12 

Havendo quorum, o presidente do Conselho deu início à reunião, apresentando a justificativa de 13 

ausência do conselheiro Moacyr Comar Júnior, que, pelo acúmulo de atividades avaliativas nesta 14 

semana, não pôde participar da reunião. Aceita a justificativa, foi aprovada, por unanimidade, a ata 15 

da reunião extraordinária ocorrida em 4 (quatro) de maio de 2016 (dois mil e dezesseis). Aprovada a 16 

ata, o presidente prestou alguns esclarecimentos sobre o início de sua gestão frente à UFSJ. Informou 17 

que, no ano passado, quando foi aprovado o orçamento, apesar de enxuto, houve uma promessa por 18 

parte do Governo Federal de que ele seria executado na sua totalidade. Porém, no início do ano, 19 

houve um consentimento por parte do Governo Federal de que fossem executados apenas 80% 20 

(oitenta por cento) dos recursos de custeio, com corte de 20% (vinte por cento), e 40% (quarenta por 21 

cento) dos recursos de capital, com corte de 60% (sessenta por cento). Com esse orçamento, ressaltou 22 

que está tendo mais dificuldade em administrar a Instituição, mas que está fazendo o melhor possível, 23 

com a expectativa de que as coisas melhorem, já que o próprio Ministro da Educação, em reunião da 24 

Andifes na semana passada, manteve a promessa de que o Governo vai cumprir o que foi previsto. 25 

Devido a tudo isso e ao momento político em que o País se encontra, informou que uma decisão que 26 

a atual administração tomou foi a não realização do Inverno Cultural neste ano. Observou que foi 27 

uma decisão difícil, mas que não se poderia comprometer o orçamento da Universidade para arcar 28 

com esses gastos, tendo em vista que não foi possível a captação de recursos de empresas privadas. 29 

Na sequência, prestou ainda alguns esclarecimentos sobre outros assuntos referentes à Instituição. 30 

Decididos os itens do expediente do dia, foi então colocada em discussão a pauta. No momento da 31 

aprovação, a pedido da conselheira relatora, profa. Vanessa Maia Barbosa de Paiva, que chegaria 32 

atrasada à reunião, o presidente do Conselho solicitou a exclusão dos itens 22 (vinte dois) e 23 (vinte 33 

e três) da pauta, que tratam de decisões ad referenduns de aprovação de convênios, o que foi acatado. 34 

A conselheira Renata Carolina Zanetti Lofrano solicitou a exclusão do item 6 (seis), que trata da 35 

reestruturação da grade curricular e alteração de linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação 36 

em Tecnologias do Desenvolvimento Sustentável (PPGTDS), justificando que este foi um pedido do 37 
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próprio Programa, visto que serão acrescentadas novas propostas de alterações ao seu projeto 38 

pedagógico, o que também foi acatado. Por fim, foram também excluídos os itens 8 (oito), 12 (doze), 39 

13 (treze), 15 (quinze), 16 (dezesseis), 17 (dezessete), 18 (dezoito), 19 (dezenove) e 20 (vinte). 40 

Aprovada a pauta, iniciaram-se os trabalhos. Item um: Processo no 23122.002606/2016-74 – 41 

Anteprojeto de Resolução que regulamenta as atividades de Iniciação Científica da UFSJ. 42 

Interessada: PROPE, relatado pela conselheira Carolina Ribeiro Xavier. A relatora leu o mérito 43 

de seu parecer informando que o presente processo trata da apreciação do anteprojeto de Resolução 44 

que regulamenta a certificação de atividades de iniciação científica voluntária e com financiamento 45 

externo pelas Unidades Acadêmicas da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). Esclareceu 46 

que o anteprojeto em questão autoriza as Unidades Acadêmicas da UFSJ a certificarem atividades de 47 

Iniciação Científica Voluntária, ou seja, sem percepção de bolsa, desenvolvidas no âmbito de sua 48 

competência. Para que tal certificação seja possível, destacou que o anteprojeto traz um conjunto de 49 

condições, a saber: 1) a apreciação do mérito do projeto de pesquisa deverá ser feita por parecerista, 50 

designado pelo responsável pela Unidade Acadêmica; assim, o projeto estará vinculado a esta; 2) o 51 

projeto deverá ter duração anual, sendo prorrogável após aprovação do relatório; 3) a atividade a ser 52 

certificada deverá ter duração mínima de 6 (seis) meses e máxima do período de duração do projeto; e 53 

4) o aluno deve entregar, no prazo de 30 (trinta) dias após o término de suas atividades no projeto, um 54 

relatório de atividades, que deverá ser avaliado pelo colegiado da unidade acadêmica. Informou que o 55 

anteprojeto traz também os itens básicos a constarem no certificado: I- O título do Projeto 56 

desenvolvido; II- O nome do orientador e sua Unidade acadêmica de lotação; III- O nome do 57 

orientado; e IV- O período em que as atividades de Iniciação Científica foram desenvolvidas. Destacou 58 

que também poderão ser certificadas pelas Unidades Acadêmicas, nos termos desta Resolução, as 59 

atividades de Iniciação Científica desenvolvidas com percepção de bolsas advindas de órgãos de 60 

fomento à pesquisa externos à UFSJ, captadas por meio de projetos de pesquisa aprovados e registrados 61 

nessas Unidades e coordenados por pesquisadores vinculados à Instituição, com o mesmo trâmite de 62 

avaliação do relatório. Por fim, ressaltou que fez pequenas alterações no texto do anteprojeto proposto. 63 

Na fase de esclarecimentos, o presidente do Conselho informou que o professor André Luiz Mota, 64 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, estava presente à reunião para esclarecimentos. Solicitou 65 

permissão para que ele pudesse falar quando necessário, o que foi acatado. Na sequência, passou-se à 66 

discussão do anteprojeto, especialmente no que se refere às alterações propostas pela relatora. Dados 67 

os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Diante do exposto, sou de 68 

parecer favorável à aprovação do anteprojeto que regulamenta a iniciação científica voluntária na 69 

UFSJ”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade, dando origem à 70 

Resolução no 018 (dezoito), de 29 (vinte e nove) de junho de 2016 (dois mil e dezesseis), que passa a 71 

fazer parte do processo. Item dois: Processo no 23122.005985/2016-54 – Recurso contra 72 

Desligamento do FQMAT. Interessada: Viviane Vasques da Silva Guilarduci, relatado pelo 73 

conselheiro Roberto Pires Calazans Matos. O relator leu o mérito de seu parecer informando que 74 

se trata do pedido da discente Viviane Vasques da Silva Guilarduci de reconsideração do seu 75 
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desligamento do Programa de Pós-Graduação em Física e Química dos Materiais (FQMat). Em sua 76 

solicitação, esclareceu que a discente afirma saber que o terceiro pedido de prorrogação está em 77 

desacordo com as normas em vigor. No entanto, a discente argumenta a seu favor que o atraso na 78 

defesa se deu em função de não haver nenhum aceite de artigo em periódico indexado. Ela aponta 79 

que, em 1º (primeiro) de abril de 2016 (dois mil e dezesseis), um artigo foi submetido a um periódico 80 

(Revista Verde), cujo prazo médio de aceite é de 60 (sessenta) dias, e que outro artigo também já foi 81 

submetido a outro periódico (Revista Desalination and Water Treatment). Afirma também que a tese 82 

está em fase final de escrita e que haveria previsão para defesa no dia 29 (vinte e nove) de agosto 83 

deste mesmo ano. Encaminha ainda uma sugestão em relação à banca, que seria composta para 84 

avaliação do trabalho. Além dessa argumentação apresentada diretamente ao CONEP, o relator 85 

informou que há outras solicitações assinadas por sua orientadora, profa. Honória de Fátima 86 

Gorgulho. A primeira é de 20 (vinte) de agosto de 2014 (dois mil e quatorze), em quem que a 87 

professora argumenta que os equipamentos para caracterização do material pesquisado estava parado 88 

por falta de manutenção, mas que, a partir daquele momento, esse problema estava sanado e poderia 89 

dar andamento à confecção da tese e comunica que um artigo havia sido encaminhado para a revista 90 

Desalination. A segunda é datada de 23 (vinte e três) de fevereiro de 2015 (dois mil e quinze), em 91 

que outro pedido de prorrogação por mais 6 (seis) meses é pedido pela professora orientadora. Os 92 

argumentos são os mesmos do primeiro pedido, com exceção o da submissão do artigo. Ressaltou 93 

que esses dois pedidos foram aprovados pelo Colegiado do FQMat. Posteriormente, em 1º (primeiro) 94 

de março de 2016 (dois mil e dezesseis), um terceiro pedido feito pela professora orientadora e 95 

apresentado ao Colegiado com os mesmos argumentos dos outros dois, retornando o argumento da 96 

submissão de artigo ao periódico Desalination e um novo: a liberação da discente de suas funções de 97 

professora no IFET para a conclusão do trabalho de escrita de tese e com a previsão da defesa no mês 98 

de junho de 2016 (dois mil e dezesseis). Contudo, de acordo com o artigo 39 (trinta e nove) do 99 

Regimento Interno do FQMat, é preciso apresentar ou a comprovação de artigo publicado em 100 

periódico indexado, ou o aceite de publicação. Antes de recorrer ao CONEP, informou que a discente 101 

recorreu ao Colegiado do FQMat indicando o prazo de 29 (vinte e nove) de julho de 2016 (dois mil e 102 

dezesseis) para a defesa. Como já foi notado, a discente já disse reconhecer que não cumpriu o prazo 103 

adequado nem os requisitos necessários para a defesa da tese. Para o relator, os argumentos, ao longo 104 

de um ano e meio, foram os mesmos, não demonstrando nenhum avanço para sanar os problemas 105 

encontrados na preparação da tese. Além disso, observou que os documentos assinados pela 106 

professora orientadora colocam um prazo final, para além dos dois pedidos de prorrogação já 107 

aprovados, no mês de junho de 2016 (dois mil e dezesseis), prazo que a discente, em seu 108 

requerimento ao CONEP, já admite estar estourado e solicita que a defesa seja feita em agosto, sem 109 

apresentar nenhum documento que comprove que os docentes indicados por ela para a banca 110 

concordaram em participar da defesa nessa data. Observou também que não há assinatura da 111 

professora orientadora em seu recurso, o que não permite dizer se há anuência dela a essa solicitação. 112 

No entanto, além desses dados, tanto o Regimento Geral da Pós-graduação da UFSJ quanto o 113 
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Regimento Interno do FQMat são claros tanto em relação aos prazos quanto à necessidade da 114 

anuência do orientador e dos requisitos para poder defender a tese, e nenhum destes é cumprido na 115 

solicitação da discente. Há também incoerência de dados entre o recurso interposto ao Colegiado e ao 116 

CONEP: no primeiro, datado de 11 (onze) de abril de 2016 (dois mil e dezesseis), é afirmado que o 117 

prazo de resposta do periódico Revista Verde é de 45 (quarenta e cinco) dias; já no recurso 118 

interposto, datado de 11 (onze) de maio, ela afirma que o prazo seria de 60 (sessenta) dias, tornando 119 

difícil tentar fazer qualquer previsão de aceite para o referido artigo. No entanto, o relator chamou 120 

atenção para o parágrafo 31 (trinta e um) do Regimento Interno do FQMat, que estabelece: “Os 121 

alunos desligados do Programa, por não defenderem seu trabalho final nos prazos máximos 122 

estabelecidos por este Regimento, podem ser rematriculados mediante solicitação ao Colegiado, 123 

com anuência do orientador, e concomitante entrega da Tese ou Dissertação dentro de, no máximo, 124 

1 (um) ano após o desligamento”. Dessa forma, sugeriu à discente que tente a rematrícula após ter os 125 

requisitos para a defesa contemplados. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o 126 

seu parecer: “Diante da legislação vigente e das insuficiências da argumentação da discente 127 

solicitante, sou de parecer desfavorável à modificação da decisão do desligamento do Colegiado do 128 

FQMat-UFSJ, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por 129 

unanimidade. Item três: Processo no 23122.009324/2016-06 – Recurso interposto – Programa 130 

BRAFITEC. Interessado: Daniel Figueiredo Lauar, relatado pela conselheira Carolina Ribeiro 131 

Xavier. Considerando que o discente Daniel Figueiredo Lauar foi orientando de Iniciação Científica 132 

do prof. Sérgio Cerqueira, presidente do Conselho, este pediu licença ao Conselho para se ausentar 133 

durante a discussão deste item da pauta, e passou a presidência para o Vice-Reitor, professor Marcelo 134 

Pereira de Andrade. Na sequência, a relatora leu o mérito de seu parecer informando que este 135 

processo trata de um recurso interposto pelo discente Daniel Figueiredo Lauar, do curso de Engenharia 136 

Mecânica, contra o resultado do edital do Programa BRAFITEC 2016 (dois mil e dezesseis). Em um 137 

primeiro momento, esclareceu que o questionamento do discente foi baseado no uso da pontuação da 138 

prova de proficiência em língua francesa, que deu aos candidatos que fizeram a prova da Aliança 139 

Francesa uma vantagem em relação aos que fizeram a prova do Expressions. Esta pontuação é 140 

detalhada no certificado da Aliança Francesa, enquanto na prova do Expressions a avaliação é somente 141 

qualitativa. A relatora esclareceu ainda que a classificação foi realizada de acordo com a média 142 

aritmética da referida pontuação com o Coeficiente de Rendimento (CR) constante no extrato escolar 143 

do aluno. Em resposta ao recurso inicial apresentado à Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEN), 144 

informou que o coordenador do programa BRAFITEC 2016 (dois mil e dezesseis) alegou que, pelo 145 

edital, a prova do Expressions não deveria ser aceita, mas que ele teria permitido o aceite para não 146 

perder as bolsas atribuídas para a UFSJ na parceria. Junto com a resposta a respeito do exame de 147 

proficiência, o coordenador negou todas as justificativas do recurso e apresentou todos os critérios 148 

utilizados para a classificação, juntamente com os documentos entregues por todos os candidatos para 149 

inscrição no edital, como solicitado pela PROEN, podendo-se notar, portanto, que para um dos 150 

candidatos foi necessário o uso de uma Iniciação Científica (IC) para complementação de carga horária. 151 
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Diante disso, o discente Daniel reapresentou o recurso à PROEN, anexando mensagens de e-mail que 152 

confirmam a autorização do coordenador do programa BRAFITEC 2016 (dois mil e dezesseis) e da 153 

Capes do uso da prova do Expressions como comprovação de proficiência. O interessado anexou ainda 154 

documentação da Assessoria para Assuntos Internacionais (ASSIN), que reconhece o Expressions 155 

como centro de línguas oficial da UFSJ. O interessado apontou ainda uma irregularidade na 156 

documentação do discente Igor Rangel, que é datada de 2 (dois) maio em sua autenticação em cartório, 157 

após o prazo para entrega da documentação, que, pelo edital, seria 29 (vinte e nove) de abril. A PROEN 158 

emitiu então um parecer à banca examinadora, composta pelos docentes Alexandre Eduardo e Geraldo 159 

Roberto de Souza, solicitando que a nota da prova de proficiência fosse desconsiderada, utilizando 160 

apenas o CR. Quanto à contagem da carga horária, a PROEN deixou claro que não poderia ser 161 

considerada nenhuma carga horária não registrada no extrato escolar do aluno e pediu que a comissão 162 

solicite à Divisão de Acompanhamento e Controle Acadêmico (DICON) novo extrato escolar 163 

atualizado dos discentes para conferência. E, por fim, solicita que a comissão verifique a possível 164 

inelegibilidade dos candidatos. Em resposta ao parecer da PROEN, a banca examinadora apresentou 165 

nova matriz de classificação, anexando os extratos escolares dos candidatos, bem como a justificativa 166 

do coordenador do programa BRAFITEC, que alegou ter recebido a cópia da documentação às 22 167 

(vinte e duas) horas do dia 29 (vinte e nove) de abril, mas que solicitou que o candidato fizesse a 168 

autenticação para ficar com a documentação equivalente à original. Diante disso, a PROEN 169 

encaminhou à coordenadoria do curso de Engenharia Mecânica a nova classificação para divulgação. 170 

Então, o discente Daniel Lauar recorreu a este Conselho, sob a alegação de que a documentação do 171 

candidato Igor, recebida fora do prazo, seria inaceitável em qualquer certame e apontou que o 172 

coordenador em sua declaração explicitou que a recebeu às 22 (vinte e duas) horas do dia 29 (vinte e 173 

nove). No entanto, o horário de funcionamento da Coordenadoria, exposto no edital, é de 15 (quinze) às 174 

18 (dezoito) horas. Alegou ainda que a banca examinadora não avaliou, de acordo com a solicitação da 175 

PROEN, a carga horária cursada mais a carga horária em curso dos candidatos. A relatora informou 176 

que, após a sua nomeação como parecerista deste processo, foi procurada pelo candidato Igor Rangel, 177 

que lhe entregou uma resposta ao recurso do discente Daniel Lauar e uma declaração da secretária de 178 

seu curso alegando ter recebido o certificado de proficiência do Expressions em data anterior à data 179 

limite imposta no edital. Ele lhe enviou também, via e-mail, o certificado do Expressions digitalizado, 180 

entregue anteriormente pelo discente à secretária da Coordenadoria do curso de Engenharia Mecânica, 181 

reconhecido em cartório no dia 28 (vinte e oito) de abril de 2016 (dois mil e dezesseis), juntamente com 182 

um extrato escolar atualizado com a adição de uma disciplina de Tópicos Especiais (TEM) de 64 183 

(sessenta e quatro) horas. Dessa forma, ressaltou que solicitou à DICON a cópia do processo que 184 

autorizou a inclusão da referida carga horária e pôde-se notar que a solicitação do discente foi 185 

posterior ao resultado do edital, dia 31 (trinta e um) de maio de 2016 (dois mil e dezesseis), e a 186 

documentação utilizada no processo de reconhecimento foi de uma iniciação científica em curso com 187 

previsão de término no final do semestre corrente. Informou que há poucos dias o discente lhe enviou 188 

nova mensagem via e-mail com a inclusão de mais 64 (sessenta e quatro) horas na TEM, fazendo a 189 
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equivalência de participação em grupo PET. Observou que não teve acesso ao teor dos documentos 190 

deste processo, mas ressaltou que seu pedido foi realizado após o resultado do edital. Para a relatora, 191 

não houve problemas com a documentação do candidato Igor Rangel quanto à proficiência de língua 192 

estrangeira, pois pôde verificar a entrega em tempo hábil do certificado do Expressions. No entanto, 193 

afirmou que é verdade que a cópia do extrato do candidato Igor Rangel, anexa ao processo e analisada 194 

pela banca examinadora a pedido da PROEN, possui apenas 41% (quarenta e um por cento) da carga 195 

horária cursada, a qual, somada à carga horária em curso registrada no histórico, somam 49,78% 196 

(quarenta e nove vírgula setenta e oito por cento). A PROEN solicitou que não fosse considerada 197 

qualquer carga horária que não estivesse registrada no extrato escolar do aluno. Portanto, naquele 198 

momento, o candidato seria inelegível por não se enquadrar em um dos requisitos básicos do edital: ter 199 

de 50% (cinquenta por cento) a 90% (noventa por cento) da carga horária do curso cursada. O edital 200 

previa o uso de iniciação científica e outras atividades quando se referia à excelência acadêmica, mas 201 

não quanto ao uso da carga horária. Outra questão que chamou a atenção foi que as coordenadorias 202 

deveriam se atentar para os processos de reconhecimento de atividades extracurriculares. Ao ver da 203 

relatora, estes só deveriam ser certificados após a efetiva conclusão das atividades, mediante entrega e 204 

aprovação de relatório, como funciona com as atividades institucionais de monitoria, iniciação 205 

científica e extensão. Concluiu afirmando que não viu má fé em atos de nenhuma das partes, mas que o 206 

edital deveria ser mais específico, considerando somente carga horária já efetivamente cursada. 207 

Salientou também que se deve evitar, por exemplo, o uso do termo excelência acadêmica de forma 208 

isolada, sem detalhar a fórmula e critérios a serem usados para obtenção da classificação, pois 209 

elementos deste tipo tornam o processo menos transparente e geram muita expectativa e dúvida nos 210 

candidatos. Na fase de esclarecimentos, o presidente do Conselho em exercício informou que os 211 

discentes Daniel Lauar e Igor Rangel, interessados no processo, estavam presentes à reunião para 212 

esclarecimentos. Solicitou permissão para que eles pudessem falar quando necessário, o que foi 213 

acatado. Nesse caso, foi dado aos dois interessados o direito de prestarem esclarecimentos em relação 214 

à sua defesa. Após ampla discussão, o presidente do Conselho em exercício ressaltou que o assunto 215 

se trata também de uma questão jurídica, já que o Conselho observou que o edital apresentava vários 216 

erros. Nesse sentido, fez uma consulta por telefone ao Chefe da Procuradoria Jurídica da UFSJ, 217 

senhor Rafael Isaac de Almeida Coelho, que o informou que o Conselho deveria se orientar pelo 218 

princípio da autotutela, ou seja, uma vez que reconheceu que houve um vício no edital o Conselho 219 

precisaria corrigir esse vício. Dados os esclarecimentos, discutida a matéria e considerando a 220 

orientação da Procuradoria Jurídica, a relatora leu o seu parecer: “Diante do exposto, meu voto é que 221 

seja acatado o recurso do discente Daniel Figueiredo Lauar, tornando o candidato Igor Rangel Corrêa 222 

Ferreira inelegível por não cumprimento do edital, possuir de 50% a 90% da carga horária do curso 223 

integralizada ou em curso, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi 224 

aprovado por 8 (oito) votos favoráveis e 3 (três) abstenções. Item quatro: Processo no 225 

23122005009/2016-00 – Resolução/CONEP nº 004, de 23/03/2016, ad referendum, que aprova o 226 

Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade – Turma 1. 227 
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Interessadas: PROPE/COREME, relatado pelo conselheiro Moacyr Comar Júnior e 228 

apresentado pela conselheira Renata Carolina Zanetti Lorano. A conselheira leu o mérito do 229 

parecer do relator informando que, considerando: 1) a necessidade da formação de mais médicos, 230 

como mostra a Lei nº 12.871 (doze mil, oitocentos e setenta e um), de 22 (vinte e dois) de outubro de 231 

2013 (dois mil e treze), visando a ampliar a assistência médica no SUS, bem como a oferta de vagas 232 

em residência médica no Brasil; 2) que o corpo docente do curso é plenamente qualificado para a 233 

proposta apresentada; 3) que a proposta foi aprovada pelo comitê técnico; 4) que a proposta cumpre o 234 

disposto no artigo 6° (sexto) do Regulamento dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu; 5) que a 235 

proposta foi aprovada ad referendum pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPE); 6) 236 

que a proposta foi aprovada ad referendum pela Reitoria; e 7) que a primeira turma já está em 237 

exercício, ele foi favorável a referendar a criação do Programa de Residência Médica (PRM). Na fase 238 

de esclarecimentos, o presidente do Conselho informou que a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-239 

Graduação (PROPE) está trabalhando numa proposta de Resolução que trata da regulamentação dos 240 

Programas de Residência Médica, já que estes possuem uma estrutura diferente dos Cursos de Pós-241 

Graduação Lato Sensu. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a conselheira leu o parecer 242 

do relator: “Voto pela aprovação do ad referendum referente à criação do PRM. Salvo melhor juízo, 243 

este é meu voto”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por 8 (oito) votos favoráveis 244 

e 1 (uma) abstenção, referendando a Resolução no 004 (quatro), de 23 (vinte e três) de março de 2016 245 

(dois mil e dezesseis), que faz parte do processo. Item cinco: Processo no 23122.010672/2016-18 – 246 

Recurso acadêmico contra indeferimento de trancamento de matrícula. Interessado: Victor 247 

Murilo Pontello e Silva, relatado pela conselheira Stella Maris Resende. A relatora leu o mérito 248 

de seu parecer informando que, no Brasil, o direito à educação é garantido pela Constituição Federal 249 

de 1988 (mil, novecentos e oitenta e oito), a qual também a classifica como um dever do Estado, 250 

devendo ser promovida e incentivada. Adicionalmente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 251 

Nacional – Lei nº 9.394 (nove mil, trezentos e noventa e quatro) – estabelece os princípios do Ensino 252 

no País e regulamenta as normas gerais de funcionamento dos sistemas educacionais. A partir dessas 253 

normas gerais, destacou que cada instituição de ensino tem autonomia para definir suas regras e 254 

procedimentos, de maneira que o processo educacional ocorra de forma ampla, democrática e 255 

organizada, respeitando-se os direitos individuais e coletivos e o princípio fundamental de igualdade 256 

de condições para o acesso e permanência na escola. Nesse contexto, esclareceu que desde 2013 257 

(dois mil e treze) o acesso à Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) é realizado por meio 258 

do Sistema de Seleção Unificada (SISU), um programa informatizado de classificação dos candidatos 259 

que realizam as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Este sistema promove a 260 

democratização do acesso ao ensino superior e foi por meio dele que, em 2015 (dois mil e quinze), o 261 

discente Victor Murilo Pontello e Silva conquistou a sua vaga no curso de Engenharia Mecatrônica 262 

da UFSJ, para início no 1º (primeiro) semestre letivo de 2016 (dois mil e dezesseis). Entretanto, antes 263 

da confirmação de sua aprovação, ressaltou que ele foi selecionado para realização de um 264 

intercâmbio no âmbito do Programa de Intercâmbio de Jovens do Rotary Internacional do Brasil, 265 
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tendo viajado para a Alemanha em dezembro de 2015 (dois mil e quinze), com previsão de lá 266 

permanecer por um ano. Sua matrícula na UFSJ foi efetuada no dia 13 (treze) de fevereiro de 2016 267 

(dois mil e dezesseis) pelo seu pai e responsável, senhor Odimar Carmo da Silva, que também 268 

solicitou o trancamento dela em 25 (vinte e cinco) de fevereiro de 2016 (dois mil e dezesseis), para 269 

que seu filho pudesse iniciar seu curso de graduação em 2017 (dois mil e dezessete), após o retorno 270 

de seu intercâmbio. Informou que o principal argumento utilizado pelo senhor Odimar foi a 271 

impossibilidade de seu filho realizar um novo Enem em 2016 (dois mil e dezesseis), requisito 272 

indispensável para pleitear nova vaga para 2017 (dois mil e dezessete) e, consequentemente, só poder 273 

ingressar novamente em um curso superior no sistema público em 2018 (dois mil e dezoito). No 274 

entanto, a relatora ressaltou que a autonomia acadêmica conferida às Universidades permite a estas a 275 

regulamentação de vários temas em sua própria instância administrativa, estabelecendo que o 276 

Trancamento de Matrícula deve ser previsto nos regimentos universitários. Dessa forma, de acordo 277 

com o artigo 92 (noventa e dois) do Regimento Geral da UFSJ, o trancamento de matrícula é vedado 278 

aos alunos em seu primeiro semestre letivo na Universidade. Em consequência disso, a solicitação de 279 

trancamento da matrícula do discente Victor foi indeferida, conforme ofício enviado pelo Diretor da 280 

Divisão de Acompanhamento e Controle Acadêmico (DICON), senhor José Roberto Ribeiro, em 7 281 

(sete) de março de 2016 (dois mil e dezesseis). Não satisfeito, em 15 (quinze) de março de 2016 (dois 282 

mil e dezesseis), o senhor Odimar, pai de Victor, protocolou um pedido de recurso à instância 283 

superior, o qual foi encaminhado à Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEN). A solicitação foi 284 

novamente indeferida em 6 (seis) de maio de 2016 (dois mil e dezesseis), pelo então Pró-Reitor, 285 

Professor Marcelo Pereira de Andrade, por não existir amparo legal. Em 18 (dezoito) de maio de 286 

2016 (dois mil e dezesseis), uma nova solicitação de recurso foi protocolada e encaminhada a este 287 

Conselho para deliberação. A relatora afirmou que entende a situação vivida pelo discente Victor e 288 

sua família, principalmente no que se refere aos inconvenientes de se permanecer um ano em espera 289 

para se conseguir pleitear novamente uma vaga em um curso superior de universidade pública. No 290 

entanto, ressaltou que as normas e leis devem ser respeitadas para se garantir uma sociedade justa 291 

para todos. Portanto, autorizar o descumprimento de uma regra regimental da UFSJ abre precedente 292 

para outras ações semelhantes, além de desacreditar a Instituição. Se, por um lado, o SISU promove a 293 

democratização do acesso às universidades públicas, por outro, ele demanda procedimentos 294 

operacionais restritivos, como a obrigatoriedade de utilização do Enem do ano anterior. Entretanto, 295 

esta exigência é de conhecimento público e o solicitante já deveria estar familiarizado com ela. 296 

Ressaltou, ainda, que antes de iniciar o intercâmbio, ele já havia prestado o Enem e se candidatado à 297 

UFSJ. Assim, poderia ter se informado sobre as regras da UFSJ a respeito de trancamento de 298 

matrícula antes de se decidir por realizar o intercâmbio. Por fim, afirmou que atender ao pedido do 299 

requerente vai contra o princípio fundamental de igualdade de acesso e permanência mencionado 300 

acima, por permitir uma reserva de vaga na instituição, gerando ociosidade e impedindo o acesso de 301 

outros possíveis candidatos a ela. Dessa forma, entendeu que o pedido deve ser indeferido. Na fase 302 

de esclarecimentos, o presidente informou que o senhor Odimar Carmo da Silva, pai do discente 303 
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Vítor Murilo Pontello e Silva, estava presente para esclarecimentos. Solicitou permissão para que ele 304 

pudesse falar quando necessário, o que foi acatado. O senhor Odimar prestou esclarecimentos e fez a 305 

defesa acerca do recurso impetrado por ele ao Conselho em nome do seu filho. Após ampla 306 

discussão, o presidente do Conselho esclareceu ao senhor Odimar que dentro da Instituição existem 307 

regras e elas devem ser seguidas. Cabe, portanto, ao Conselho segui-las e obedecê-las. O conselheiro 308 

Marcelo Pereira de Andrade esclareceu ainda que a Instituição não pode manter vagas ociosas, pois 309 

elas devem ser ocupadas por outros estudantes. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a 310 

relatora leu o seu parecer: “Diante do exposto, sou de parecer contrário ao pedido de trancamento de 311 

matrícula do discente Victor Murilo Pontello e Silva”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi 312 

aprovado por 10 (dez) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. Item seis: Processo no 313 

23122.012385/2015-61 – Proposta de reformulação do Projeto Pedagógico de Mestrado do 314 

Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia. Interessados: PPGBIOTEC/PROPE, relatado 315 

pela conselheira Stella Maris Resende. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que o 316 

presente processo originou-se devido às críticas recebidas durante a avaliação do projeto de criação do 317 

nível Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia (PPGBiotec) submetido à CAPES 318 

em 2014 (dois mil e quatorze). A área de concentração, as linhas de pesquisa e a estrutura curricular 319 

foram consideradas deficientes. Isso proporcionou uma reformulação no Programa do Mestrado já 320 

existente e uma nova proposta foi submetida em 2015 (dois mil e quinze). No entanto, ressaltou que as 321 

áreas de concentração e as linhas de pesquisa constantes nas atas de aprovação nos órgãos colegiados 322 

competentes não estavam condizentes com aquelas apresentadas na proposta, o que fez com que o 323 

processo fosse baixado em diligência em outubro de 2015 (dois mil e quinze). Sendo assim, o processo 324 

retornou agora contendo a ata da 46ª (quadragésima sexta) reunião ordinária do Colegiado do 325 

PPGBiotec, realizada em 12 (doze) de abril de 2016 (dois mil e dezesseis), na qual foram aprovadas as 326 

áreas de concentração e as linhas de pesquisa contidas na proposta de reformulação enviada 327 

originalmente. As novas áreas de concentração e linhas de pesquisa também foram aprovadas pela 328 

Congregação do Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO) em reunião realizada em 26 (vinte e seis) de 329 

novembro de 2015 (dois mil e quinze), da qual constam a ata e o relato correspondente. Nesse relato, a 330 

relatora esclarece que não houve modificação na carga horária ou nas disciplinas do programa. 331 

Também, foi anexada a ata de aprovação pela Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação realizada em 1º 332 

(primeiro) de julho de 2015 (dois mil e quinze), conforme solicitado anteriormente. Na ata não são 333 

mencionadas as áreas de concentração e nem as linhas de pesquisa. Embora o relato correspondente, já 334 

apresentado anteriormente, apresente uma pequena diferença no nome de uma das linhas de pesquisa, a 335 

relatora considerou que não é necessário correção, pois a nomenclatura correta foi aprovada 336 

posteriormente em instância superior, a Congregação do Campus. Dessa forma, considerou que o 337 

processo agora reúne as condições para aprovação das novas áreas de concentração e linhas de 338 

pesquisa, conforme definido na proposta de Projeto Pedagógico apresentada originalmente, a saber: 1) 339 

Área de Concentração: Biotecnologia Industrial e Ambiental – Linhas de Pesquisa: a) Isolamento de 340 

moléculas e bioprocessos aplicados ao meio ambiente; e b) Microrganismos como biorreatores para a 341 
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produção de biomoléculas; e 2) Área de Concentração: Biotecnologia Aplicada à Saúde – Linhas de 342 

Pesquisa: a) Biotecnologia Computacional para tratamento de dados biológicos; e b) Isolamento e 343 

liberação de moléculas com aplicação em Saúde Humana. Por fim, acrescentou que a Coordenadora do 344 

programa informou que foi realizada a retificação das informações no site do programa e no Edital de 345 

Seleção para o primeiro semestre de 2016 (dois mil e dezesseis) antes do encerramento das inscrições. 346 

Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Diante do exposto, meu 347 

voto é pela aprovação do Projeto Pedagógico do Mestrado do Programa de Pós-Graduação em 348 

Biotecnologia”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade, dando 349 

origem à Resolução no 019 (dezenove), de 29 (vinte e nove) de junho de 2016 (dois mil e dezesseis), 350 

que passa a fazer parte do processo. Item sete: Processo no 23122.012036/2015-40 – Termo de 351 

Adesão e Compromisso. Interessados: José Maurício de Carvalho/NEAD, relatado pela 352 

conselheira Josiane Nogueira. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que se trata de 353 

aprovação de serviço voluntário no âmbito da UFSJ para o Professor Aposentado José Maurício de 354 

Carvalho junto ao Núcleo de Educação a Distância (NEAD) para realizar o trabalho de coordenadoria 355 

dos tutores do curso de Filosofia a distância e ministrar aulas no referido curso nas disciplinas de 356 

especialização e experiência do professor. Esclareceu que o processo tramita de acordo com a 357 

Resolução/CONSU nº 023/2008 (vinte e três / dois mil e oito), sendo aprovado pelo NEAD conforme 358 

ata da 32ª (trigésima segunda) reunião ordinária do Colegiado de Educação a Distância. Por fim, para 359 

formalização do serviço voluntário, destacou que foi apresentado o termo de adesão e compromisso 360 

conforme exigido pela Resolução acima citada, assim como as ementas das disciplinas que serão 361 

ministradas e cópia do seguro contra acidentes pessoais. Dados os esclarecimentos e discutida a 362 

matéria, a relatora leu o seu parecer: “Com base no exposto, sou de parecer favorável à aprovação da 363 

participação em serviço voluntário do prof. José Maurício de Carvalho junto ao Curso de Filosofia a 364 

Distância do Núcleo de Educação a Distância da Universidade Federal de São João del-Rei, salvo 365 

melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade. Item oito: 366 

Processo no 23122.012396/2015-96 – Termo de Adesão e Compromisso. Interessados: Sandra 367 

Boari Silva Rocha/NEAD, relatado pela conselheira Josiane Nogueira. A relatora leu o mérito de 368 

seu parecer informando que se trata de aprovação de serviço voluntário no âmbito da UFSJ para a 369 

prof.a Sandra Boari Silva Rocha junto ao Núcleo de Educação a Distância (NEAD) para atuar através 370 

da plataforma multimídia eletrônica utilizada pelo NEAD para oferta do curso de Especialização em 371 

Práticas de Letramento e Alfabetização. Esclareceu que o processo tramita de acordo com a 372 

Resolução/CONSU nº 023/2008 (vinte e três / dois mil e oito), sendo aprovado pelo NEAD conforme 373 

ata da 30ª (trigésima) reunião ordinária do Colegiado de Educação a Distância. Por fim, para 374 

formalização do serviço voluntário, destacou que foi apresentado o termo de adesão e compromisso 375 

conforme exigido pela Resolução acima citada, assim como o plano de trabalho da professora e cópia 376 

do seguro contra acidentes pessoais. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o 377 

seu parecer: “Com base no exposto, sou de parecer favorável à aprovação da participação em serviço 378 

voluntário da profa. Sandra Boari Silva Rocha junto ao Curso de Especialização em Práticas de 379 



 

 

11

Letramento e Alfabetização do Núcleo de Educação a Distância da Universidade Federal de São João 380 

del-Rei, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por 381 

unanimidade. Item nove: Processo no 23122.010896/2016-20 – Termo de Adesão e Compromisso. 382 

Interessados: Betânia Maria Monteiro Guimarães/NEAD, relatado pela conselheira Josiane 383 

Nogueira. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que se trata de aprovação de serviço 384 

voluntário no âmbito da UFSJ para a profa. Betânia Maria Monteiro Guimarães junto ao Núcleo de 385 

Educação a Distância (NEAD) para atuar através da plataforma multimídia eletrônica utilizada pelo 386 

NEAD para oferta do curso de Especialização em Práticas de Letramento e Alfabetização. Esclareceu 387 

que o processo tramita de acordo com a Resolução/CONSU nº 023/2008 (vinte e três / dois mil e oito), 388 

sendo aprovado pelo NEAD conforme ata da 30ª (trigésima) reunião ordinária do Colegiado de 389 

Educação a Distância. Por fim, para formalização do serviço voluntário, destacou que foi apresentado o 390 

termo de adesão e compromisso conforme exigido pela Resolução acima, assim como o plano de 391 

trabalho da professora e cópia do seguro contra acidentes pessoais. Dados os esclarecimentos e 392 

discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Com base no exposto, sou de parecer favorável à 393 

aprovação da participação em serviço voluntário da profa. Betânia Maria Monteiro Guimarães junto 394 

ao Curso de Especialização em Práticas de Letramento e Alfabetização do Núcleo de Educação a 395 

Distância da Universidade Federal de São João del-Rei, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o 396 

parecer da relatora foi aprovado por unanimidade. Item dez: Processo no 23122.010286/2016-26 – 397 

Celebração de convênio entre a UFSJ e a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – 398 

FHEMIG. Interessado: Gabinete, relatado pelo conselheiro José Roberto Ribeiro. O relator leu 399 

o mérito de seu parecer informando que, conforme Ofício Nº 032/2016/DIREÇÃO/CHPB, de 11 400 

(onze) de maio de 2016 (dois mil e dezesseis), o Centro Hospitalar Psiquiátrico (CHPB) de 401 

Barbacena/Rede FHEMIG solicitou que fosse avaliada a possibilidade de se celebrar um Convênio 402 

entre o CHPB e a UFSJ, que garanta à Universidade o acesso a todo acervo documental do hospital, 403 

para que sejam implementadas ações que visem à sua conservação e recuperação, quando necessário. 404 

Destacou, ainda, que o CHPB possui área de atuação extremamente diversificada, afirmando que a 405 

celebração de um convênio entre as partes poderá contemplar, também, possibilidades de abertura de 406 

campo para a atuação de alunos e profissionais da UFSJ, na extensão e pesquisa, ampliando, assim, 407 

as possibilidades de interlocução entre as duas Instituições, hoje restritas a visitas técnicas, 408 

geralmente realizadas pelos alunos do curso de Psicologia. Diante disso, esclareceu que foi 409 

manifestado o interesse em firmar um convênio guarda-chuva, conforme especificado no artigo 7ºA 410 

(sétimo-A) da Resolução/CONSU nº 058/2006 (cinquenta e oito / dois mil e seis). Dados os 411 

esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Assim, profiro meu voto no 412 

sentido de que seja aprovada a celebração de Convênio entre a UFSJ e a Fundação Hospitalar do 413 

Estado de Minas Gerais – FHEMIG, conforme documentos constantes do Processo 414 

23122.010286/2016-26”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. 415 

Item onze: Processo no 23122.006756/2016-57 – Decisão Ad Referendum nº 006/2016, de 416 

19/04/2016, que aprova o Convênio de Adesão da Universidade Federal de São João del-Rei 417 
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(UFSJ) ao Acordo Específico para o Intercâmbio de Estudantes Brasil-México (BRAMEX). 418 

Interessada: ASSIN, relatado pelo conselheiro Túlio Hallak Panzera. O relator leu o mérito de 419 

seu parecer informando que o grupo Coimbra de Dirigentes de Universidades Brasileiras (GCUB) e a 420 

Associacion Nacional de Universidades e Instituciones de Educacion Superior de la Republica 421 

Mexicana (ANUIES) estabeleceram um Acordo Específico de Cooperação para o Intercâmbio de 422 

Estudantes, o qual cria o programa denominado “Intercâmbio Estudantil Brasil-México (BRAMEX)”. 423 

Esclareceu que o BRAMEX tem como objetivo promover o intercâmbio de estudantes do ensino 424 

superior entre as instituições membro da ANUIES e do GCUB, as quais podem aderir ao programa 425 

mediante a assinatura de um convênio de adesão. Nesse sentido, destacou que a adesão da UFSJ ao 426 

Programa BRAMEX possibilitará aos estudantes participantes obter uma experiência acadêmica no 427 

exterior e uma visão mais rica universalista da realidade, além de lhes proporcionar um importante 428 

enriquecimento cultural, ao ter contato com uma cultura estrangeira. Por meio desse Programa, 429 

observou que as instituições promoverão e intensificarão os laços de amizade e cooperação de interesse 430 

e benefício mútuo. Além disso, o aumento do número de estudantes estrangeiros em nossa Instituição 431 

contribui para os rankings de avaliação. Por fim, ressaltou que no processo consta a disponibilidade 432 

orçamentária para o recebimento dos dois primeiros alunos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 433 

entretanto, não existe previsão de orçamento que garanta tais recursos nos próximos semestres. 434 

Segundo o plano de trabalho assinado pela Assessoria para Assuntos Internacionais (ASSIN) e o termo 435 

de adesão, as metas apontam para intercambiar dois estudantes por semestre com frequência semestral. 436 

Dessa forma, considerando a vigência de 5 (cinco) anos, o relator observou que se sugere uma previsão 437 

de orçamento no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que, no seu ponto de vista, deveria estar 438 

contido no processo. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Este 439 

relator sugere baixar o processo em diligência para adequação do planejamento orçamentário conforme 440 

vigência de cinco anos prevista no Programa BRAMEX”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi 441 

aprovado por unanimidade. Item doze: Processo no 23122.005796/2016-81 – Decisão Ad 442 

Referendum nº 009/2016, de 17/05/2016, que aprova o Contrato de Prestação de Serviço que 443 

celebram entre si a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), a Fundação de 444 

Desenvolvimento de Pesquisa (FUNDEP) da UFMG e a Fundação de Apoio à Universidade 445 

Federal de São João del-Rei (FAUF) para gerir os recursos do Projeto Concentradores de 446 

Micro-ondas: Projeto e Prototipagem. Interessado: Prof. Gláucio Lopes Ramos 447 

(DETEM/CAP), relatado pela conselheira Andrea Lúcia Teixeira Charbel. A relatora leu o 448 

mérito de seu parecer informando que se trata da análise da proposta de colaboração esporádica 449 

(consultoria/prestação de serviços) do professor Gláucio Lopes Ramos, do Curso de Engenharia de 450 

Telecomunicações da UFSJ, no projeto intitulado “Concentradores de Micro-ondas: Projeto e 451 

Prototipagem”, a convite do prof. Cássio Gonçalves do Rego, coordenador do projeto junto à 452 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Esclareceu que o projeto, da área de 453 

eletromagnetismo, na qual o prof. Gláucio atua, tem realização prevista durante o período de 16 454 

(dezesseis) de maio a 16 (dezesseis) de dezembro de 2016 (dois mil e dezesseis) e apresenta na 455 
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proposta plano de trabalho, cronograma de atividades e remuneração, não prevendo a utilização de 456 

nenhum tipo de recurso físico ou financeiro da UFSJ. Informou que a proposta foi submetida e 457 

aprovada pelo Departamento de Engenharias de Telecomunicações e Mecatrônica (DETEM) e 458 

encaminhada à Reitoria da UFSJ. A Reitoria encaminhou então o processo à Fundação de Apoio à 459 

Universidade Federal de São João del-Rei (FAUF) solicitando manifestação desta Fundação quanto à 460 

gestão administrativa e financeira dos recursos advindos do projeto colaborativo. A Fundação sugeriu 461 

a forma de distribuição do valor total de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) que seriam pagos 462 

diretamente à FAUF sem nenhum repasse financeiro por parte da UFSJ. Ressaltou que a minuta do 463 

contrato a ser celebrado estabelece que a execução das atividades seguirá o cronograma físico-464 

financeiro constante na proposta e prevê ajustes, quando for o caso, mediante termos aditivos 465 

próprios. Estabelece, ainda, as obrigações das partes, vigência, valor e forma de pagamento. Por fim, 466 

informou que o parecer da Procuradoria Jurídica da UFSJ registra que tal minuta atende aos 467 

requisitos da Lei nº 8666/93 (oito mil, seiscentos e sessenta e seis / noventa e três), não havendo 468 

impedimento para sua assinatura. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu 469 

parecer: “Do exposto, sou de parecer favorável ao pedido de colaboração esporádica do prof. Gláucio 470 

Lopes Ramos em projeto da UFMG e à celebração do Contrato de Prestação de Serviço entre 471 

UFSJ/FUNDEP/FAUF. Aprovo, portanto, a decisão tomada ad referendum”. Decisão do Plenário: o 472 

parecer da relatora foi aprovado por unanimidade, referendando a Decisão no 009 (nove), de 17 473 

(dezessete) de maio de 2016 (dois mil e dezesseis), que faz parte do processo. Item treze: Processo 474 

no 23122.007451/2016-62 – Decisão Ad Referendum nº 010/2016, de 24/05/2016, que aprova o 475 

Termo de Adesão e Compromisso de Prestação de Serviço Voluntário da profa. Ana Paula de 476 

Araújo Lopez. Interessado: DELAC, relatado pela conselheira Josiane Nogueira. A relatora leu 477 

o mérito de seu parecer informando que se trata de aprovação da Decisão Ad Referendum nº 010 478 

(dez), de 24 (vinte e quatro) de maio de 2016 (dois mil e dezesseis), que autoriza o serviço voluntário 479 

no âmbito da UFSJ para a profa. Ana Paula de Araújo Lopez junto ao Departamento de Letras, Artes 480 

e Cultura (DELAC) da UFSJ, no ensino de Língua Portuguesa como língua adicional (PLA) ou 481 

Português como Língua Estrangeira (PLE), atendendo a alunos estrangeiros que estejam cumprindo 482 

seus intercâmbios na UFSJ e realizando outras atividades relacionadas ao ensino e avaliação em 483 

PLA/PLE. Esclareceu que o processo tramita de acordo com a Resolução/CONSU nº 023/2008 (vinte 484 

e três / dois mil e oito), tendo sido aprovado pelo DELAC na 296ª (ducentésima nonagésima sexta) 485 

reunião ordinária do DELAC. Para a formalização do serviço voluntário, informou que foi apresentado 486 

o termo de adesão e compromisso conforme exigido pela Resolução acima citada, assim como o plano 487 

de trabalho da professora e cópia do seguro contra acidentes pessoais. Dados os esclarecimentos e 488 

discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Com base no exposto, sou de parecer favorável à 489 

aprovação do Ad Referendum nº 010/2016, que autoriza o serviço voluntário no âmbito da UFSJ para 490 

a profa. Ana Paula de Araújo Lopez junto ao Departamento de Letras, Artes e Cultura da 491 

Universidade Federal de São João del-Rei, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer da 492 

relatora foi aprovado por unanimidade, referendando a Decisão no 010 (dez), de 24 (vinte e quatro) 493 
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de maio de 2016 (dois mil e dezesseis), que faz parte do processo. Item quatorze: Processo no 494 

23122.009399/2016-89 – Decisão Ad Referendum nº 011/2016, de 20/06/2016, que aprova o 495 

Convênio entre a UFSJ e o Banco Santander para realização do Programa de Bolsas Ibero-496 

Americanas para estudantes de Graduação Santander Universidades 2016. Interessada: 497 

ASSIN, relatado pelo conselheiro José Roberto Ribeiro. O relator leu o mérito de seu parecer 498 

informando que foi proposto um convênio entre a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) 499 

e o Banco Santander S/A, cujo assunto é regulamentado pela Resolução/CONSU nº 058/2006 500 

(cinquenta e oito / dois mil e seis), modificada pela Resolução/CONSU nº 038/2012 (trinta e oito / 501 

dois mil e doze). Esclareceu que o processo em análise traz os seguintes elementos: I) Objeto a ser 502 

executado: implementar 3 (três) bolsas-auxílio de intercâmbio acadêmico internacional, cedidas pelo 503 

Banco Santander à Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) no âmbito do programa “Bolsas 504 

Ibero-Americanas para estudantes de graduação”; II) Metas a serem atingidas: envio de 3 (três) 505 

alunos de graduação da UFSJ para intercâmbio internacional em instituições parceiras que também 506 

sejam conveniadas ao Santander Universidades; III) Etapas ou fases de execução, as quais foram 507 

detalhadas pelo relator; IV) Plano de aplicação dos recursos financeiros, os quais foram também 508 

detalhados pelo relator; V) Cronograma de desembolso: não foi juntado cronograma, visto que não 509 

há previsão de recursos financeiros; VI) Previsão de início e fim da execução do objeto, bem como 510 

da conclusão das etapas ou fases programadas: o presente convênio entrará em vigor na data de sua 511 

assinatura e vigorará até o dia 31 (trinta e um) de dezembro de 2017 (dois mil e dezessete); e VII) O 512 

ajuste não compreende obra ou serviço de engenharia. Em atendimento ao artigo 6º (sexto) da 513 

Resolução/CONSU nº 058/2006 (cinquenta e oito / dois mil e seis), o relator destacou: Identificação 514 

da UFSJ e de seus órgãos proponentes, quando for o caso: Assessoria para Assuntos Internacionais 515 

da UFSJ; Identificação do coordenador ou fiscal pela UFSJ: profa. Liliane Assis Sade Resende; 516 

Prazo de duração, nos termos da legislação em vigor: até 31 (trinta e um) de dezembro de 2017 (dois 517 

mil e dezessete); Direitos e obrigações de cada parte: A UFSJ terá direito a selecionar 3 (três) alunos 518 

para participarem do referido programa e deverá cumprir com as regras constantes dos Princípios 519 

Gerais do Programa de Bolsas Ibero-Americanas para Estudantes de Graduação Santander 520 

Universidades 2016. O Santander se compromete a assumir os custos relativos à concessão de 3 (três) 521 

bolsas-auxílios para os estudantes de graduação indicados pela UFSJ. No que se refere aos resultados 522 

esperados, informou que se pretende: Realização de intercâmbio acadêmico internacional de 3 (três) 523 

alunos de graduação da UFSJ para Universidades Ibero-Americanas; Internacionalização do histórico 524 

acadêmico dos alunos participantes; Acesso dos alunos selecionados a culturas estrangeiras e 525 

realização de cursos em renomadas universidades Ibero-Americanas. Concluiu, destacando que a 526 

Procuradoria Jurídica da UFSJ emitiu parecer favorável aprovando a Minuta de Convênio para o 527 

Programa de Bolsas Ibero-Americanas entre o Banco Santander e a UFSJ, e o ad referendum emitido 528 

está calcado nos procedimentos legais, evitando, assim, o perigo da demora às informações referentes 529 

ao convênio proposto. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: 530 

“Assim, e de acordo com o que foi agora exposto, a conclusão à que chego, e assim profiro meu voto, 531 
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é no sentido de que seja referendada a Decisão Ad Referendum no 011/2016, de 20/06/2016, que 532 

resolve Ad Referendum do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão aprovar a celebração do 533 

Convênio entre a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) e o Banco Santander (Brasil) S/A 534 

para viabilização do Programa de Bolsas Ibero-Americanas para Estudantes de Graduação Santander 535 

Universidades 2016, conforme documentos constantes do Processo 23122.009399/2016-89”. Decisão 536 

do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade, referendando a Decisão no 011 537 

(onze), de 20 (vinte) de junho de 2016 (dois mil e dezesseis), que faz parte do processo. Às 15 538 

(quinze) horas e 30 (trinta) minutos, esgotada a pauta e nada mais havendo a tratar, o presidente do 539 

Conselho encerrou a reunião. E para constar, eu, Maria da Penha Resende Rodrigues, secretária, 540 

lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por todos os conselheiros presentes à reunião. 541 

São João del-Rei, 29 (vinte e nove) de junho de 2016 (dois mil e dezesseis).  542 

Prof. Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira 543 

Prof. Marcelo Pereira de Andrade 544 

Profª Andrea Lúcia Teixeira Charbel 545 

Profª Carolina Ribeiro Xavier 546 

Profª Cláudia Di Lorenzo Oliveira 547 

Prof. Gustavo Leal Toledo 548 

Profª Renata Carolina Zanetti Lofrano 549 

Prof. Roberto Pires Calazans Matos 550 

Profª Stella Maris Resende 551 

Prof. Túlio Hallak Panzera 552 

Profª Vanessa Maia Barbosa de Paiva 553 

Tec.-adm. José Roberto Ribeiro 554 

Tec.-adm. Josiane Nogueira 555 


