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ATA  DA  58ª  (QUINQUAGÉSIMA  OITAVA)  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO

UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ

Aos 8 (oito) dias do mês de agosto de 2016 (dois mil e dezesseis), às 9 (nove) horas, estavam presentes

para a 58ª (quinquagésima oitava) reunião ordinária do Conselho Universitário da Universidade Federal de

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

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

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

Bernadete Oliveira Sidney Viana Dias, Daniela Almeida Raposo Torres, Eduardo Sérgio da Silva, Elder

José Reioli Cirilo, Eliane Prado Cunha Costa dos Santos, Fábio de Barros Silva, Fernanda Nascimento

Corghi, Glauco Manuel dos Santos, Henrique Tadeu Castro Cardias, Honória de Fátima Gorgulho, Iura de

Rezende Ferreira Sobrinho, Ivair Gomes, José Augusto Ferreira Perez Villar, Juliano de Carvalho Cury,

Lincoln  Cardoso  Brandão,  Luis  Antônio  Scola,  Maria  Rita  Rocha  do  Carmo,  Maristela  Nascimento

Duarte, Raquel Moreira Pires dos Santos Melo, Rogério Martins Maurício, Sandro Adriano Fasolo, Sérgio

Marinho Soares e Wilson Camilo Chaves; os servidores técnico-administrativos: Fábio Chaves, Gilmar

Cândido Rodrigues, Gustavo Henrique Almeida e Maria Mônica Reis Mondani; e os discentes: Adriellen

de Ávila Martins e Jéssica Stéphanie de Paula. Havendo quorum, o presidente do Conselho deu início à

reunião dando posse à discente Adriéllen de Ávila Martins, representante dos discentes dos campi da Sede.

Na sequência, apresentou a justificativa de ausência dos conselheiros: Américo Calzavara Neto, porque já

tinha  atendimento  médico  agendado  na  rede  pública  de  saúde  e  muitos  pacientes  não  puderam ser

desmarcados de última hora; Carlos Eduardo de Matos Jensen, porque já tinha reunião agendada na cidade

de São Paulo; Cláudio Manoel Ferreira Leite, por estar de licença médica; Daniel Nogueira Cortez, por

problemas  de  saúde;  Ênio  Nazaré  de  Oliveira  Júnior,  por  estar  acompanhando  seu  filho  que  nasceu

prematuro e se encontra na UTI NEONATAL em Belo Horizonte; Maurício Reis e Silva Junior, por estar

fazendo  exames  médicos;  e  Renato  da  Silva  Vieira,  por  estar  de  férias  regulamentares.  Aceitas  as

justificativas, lembrou aos conselheiros sobre a reunião que realizará à tarde, às 14 (quatorze) horas, com

os membros dos Conselhos Superiores, Congregação e Colegiado Geral da Pós-Graduação Stricto Sensu,

para expor e tratar sobre a situação da Universidade perante a atual crise econômica e política em que o

País se encontra e, em especial, debater sobre o papel das instituições de ensino dentro deste contexto. Na

sequência, comunicou que a Comissão de Estudo composta para elaborar a proposta de regulamentação

para flexibilização da Jornada de Trabalho dos Técnicos-Administrativos em Educação da UFSJ, com a

colaboração do SINDS-UFSJ, finalizou os seus trabalhos e já encaminhou o anteprojeto de Resolução para

apreciação do Conselho Universitário. Destacou que o processso será agora encaminhado ao relator, que

será  o  conselheiro  Lincoln  Cardoso  Brandão,  para  análise  e  posterior  submissão  ao  CONSU.  Na

sequência, foi aprovada, por unanimidade, a ata da 57ª reunião ordinária ocorrida em 27 (vinte e sete) de
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junho de 2016 (dois mil e dezesseis). Aprovada a ata, fez-se a leitura das seguintes Mensagens, de 8 (oito)

de  agosto  de  2016  (dois  mil  e  dezesseis),  encaminhadas  pela  Reitoria  à  Secretaria  dos  Conselhos

Superiores  solicitando  ao  Conselho  Universitário:  1)  Mensagem  nº  015/2016/UFSJ/REITORIA  –

referendar a Decisão nº 008 (oito), de 4 (quatro) de julho de 2016 (dois mil e dezesseis), que aprovou os

nomes dos professores João Bosco Batista, Adelmo José da Silva e José Luiz de Oliveira, indicados pelo

Departamento  de  Filosofia  e  Métodos  (DFIME),  a  fim  de  comporem a  Comissão  de  Avaliação  de

Progressão Docente para promoção à Classe D, denominada Associado, do professor Fábio de Barros

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

quatro),  de  13  (treze)  de  outubro  de  2014  (dois  mil  e  quatorze)  –  aprovada  por  unanimidade;  2)

Mensagem nº 016/2016/UFSJ/REITORIA – referendar a Decisão nº 009 (nove), de 7 (sete) de julho de

2016 (dois mil e dezesseis), que aprovou os nomes dos professores Valceres Vieira Rocha e Silva, Carlos

Antônio Moreira Leite, Shigeo Shiki e Erly Cardoso Teixeira, indicados pelo Departamento de Ciências

Econômicas  (DCECO),  a  fim  de  comporem  a  Comissão  de  Avaliação  de  Progressão  Docente  para

promoção à Classe E, denominada Titular, do professor Luiz Eduardo Vasconcelos Rocha, nos termos do

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

outubro  de  2014  (dois  mil  e  quatorze)  –  aprovada  por  unanimidade;  3)  Mensagem  nº

017/2016/UFSJ/REITORIA – aprovar os nomes, indicados pelo Departamento de Zootecnia (DEZOO),

dos professores Hewerson Zansávio Teixeira, Mário Wilian Dávila Dávila e Emerson Zumpichiatti Arruda

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

denominada Associado,  da  professora Carla Regina Guimarães Brighenti,  nos termos do parágrafo 4º

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

2014 (dois mil e quatorze) – aprovada por unanimidade; 4) Mensagem nº 018/2016/UFSJ/REITORIA –

aprovar os nomes, indicados pelo  Departamento de Ciências da Educação, dos professores Wanderely

Cardoso de Oliveira (DECED), José Luiz de Oliveira (DFIME) e Adriano José da Silva (DFIME), a fim

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

Associado,  do professor  Heitor  Antônio Gonçalves,  nos  termos do parágrafo 4º  (quarto) do artigo 5º

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

quatorze)  –  aprovada  por  unanimidade;  5) Mensagem nº  019/2016/UFSJ/REITORIA  –  aprovar  os

nomes, indicados pelo Departamento de Letras, Artes e Cultura (DELAC), dos professores Tereza Virgínia

Ribeiro Barbosa (UFMG), Fernando Mencarelli (UFMG), Sara del Carmen Rojo de la Rosa (UFMG) e

José Maurício de Carvalho (UFSJ), a fim de comporem a Comissão de Avaliação de Progressão Docente

para  promoção  à  Classe  E,  denominada  Titular,  da  professora  Cláudia  Mariza  Braga,  nos  termos  do

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

outubro de 2014 (dois mil e quatorze); 6) Mensagem nº 020/2016/UFSJ/REITORIA – aprovar os nomes,
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indicados pelo Departamento de Ciências Sociais (DECIS), dos professores Silvia Maria Jardim Brügger,

Móises Romanazzi Tôrres e Ivan de Andrade Vellasco, a fim de comporem a Comissão de Avaliação de

Progressão Docente para promoção à Classe D, denominada Associado, do professor Marcos Ferreira de

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

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

Mensagem  nº  021/2016/UFSJ/REITORIA  –  aprovar  os  nomes,  indicados  pelo  Departamento  de

Engenharia  Elétrica  (DEPEL),  dos  professores  Erivelton  Geraldo  Nepomuceno,  Lane  Maria  Rabelo

Baccarini e Gleison Fransoares Vasconcelos Amaral, a fim de comporem a Comissão de Avaliação de

Progressão Docente para promoção à Classe D, denominada Associado, do professor Leônidas Chaves de

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

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

continuidade à reunião e  considerando o artigo 1º  (primeiro)  e  incisos  da Resolução/CONSU nº  045

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

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

também a leitura da MENSAGEM Nº 012/2016/UFSJ/REITORIA/SOCES/CONSU, encaminhada pela

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

autorizar a manutenção de vaga docente para o Departamento de Ciência da Computação (DCOMP), em

função da exoneração do professor Fernando Henrique de Jesus Mourão, na mesma área de Banco de

Dados e  Mineração  de Dados,  mediante  abertura  de  concurso  público  para  a  mesma  área,  conforme

Processo nº 23122.013767/2016-93 – aprovada por unanimidade. Decididos os itens do expediente do dia,

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

inclusão, como item 1 (um) da pauta, do Processo no 23122.008175/2016-50, que trata de manutenção de

vaga docente para o Departamento de Ciências da Educação (DECED), tendo como relator o conselheiro

Fábio de Barros Silva, o que foi  acatado.  Solicitou também a exclusão do item 3 (três),  que trata de

recurso contra desvinculação do discente Joselino de Abreu Silva, devido à justificativa de ausência do

conselheiro relator, Prof. Ênio Nazaré de Oliveira Júnior, e, a pedido da relatora, dos itens 10 (dez) e 11

(onze), que tratam de autorização ad referendum do Conselho de reoferta dos cursos de Licenciatura em

Filosofia  e do Bacharelado em Administração Pública,  na  modalidade a  distância,  o  que também foi

acatado. A conselheira Maria Rita Rocha do Carmo, relatora dos referidos processos, justificou que está

aguardando a aprovação dos ad referenduns dos Departamentos dos respectivos cursos para finalizar os

seus  relatos.  Ainda,  a  pedido  dos  conselheiros  relatores,  professores  Honória  de  Fátima  Gorgulho  e

Lincoln Cardoso Brandão, foram excluídos, respectivamente, os itens 1 (um) e 2 (dois), que tratam de

recursos contra resultados de concursos públicos docentes, justificando que, devido à complexidade do
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assunto,  precisavam de  mais  tempo  para  analisar  os  processos.  Também,  a  pedido  dos  conselherios

relatores Glauco Manuel  dos Santos e Ivair  Gomes, foram excluídos os itens 4 (quatro),  que trata de

manutenção de vaga para o Departamento de Ciências Administrativas e Contábeis (DECAC), e 8 (oito),

que trata de pedido de redistribuição da docente Amanda Veliengo da UFVJM para a UFSJ/DECED. Item

um: Processo no 23122.008175/2016-50 – Manutenção de vaga docente em função da aposentadoria

do Prof. Laerthe de Moraes Abreu Júnior. Interessado: DECED, relatado pelo conselheiro Fábio de

Barros Silva. O relator leu o mérito de seu parecer informando que o processo trata de solicitação de

manutenção de vaga decorrente  da aposentadoria do professor  Laerthe de Moraes  Abreu Júnior,  que,

enquanto  servidor  docente  ativo  do  quadro  permanente  da  UFSJ,  esteve  lotado  no  Departamento  de

Ciências da Educação (DECED). Esclareceu que, na última reunião do Conselho, realizada em 27 (vinte e

sete) de junho de 2016 (dois mil  e dezesseis),  votou para que este processo baixasse em diligência à

unidade  de  origem,  a  fim de  que  fosse  esclarecido  para  qual  subárea  da  área  de  “Fundamentos  da

Educação” destinava-se o concurso. Para isso, ressaltou que bastaria ao DECED inserir no processo cópia

da ata da assembleia departamental que aprovou o  ad referendum  do Chefe do Departamento.  Diante

disso,  informou que a sua solicitação foi  atendida e a ata da 282a (ducentésima octogésima segunda)

assembleia ordinária do DECED, realizada em 14 (quatorze) de abril de 2016 (dois mil e dezesseis), foi

anexada ao processo.  Na referida ata,  destacou que foi  informado que a vaga deixada pelo professor

Laerthe  de  Moraes  Abreu  Júnior  será  destinada  à  área  de  “Fundamentos  da  Educação”,  subárea

“Psicologia da Educação”.  Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer:

“Diante do exposto, voto favoravelmente à manutenção da vaga deixada pelo Prof. Dr. Laerthe de Moraes

Abreu  Júnior  junto  ao  DECED.  O  concurso  para  o  preenchimento  da  vaga  será  destinado  à  área

“Fundamentos  da  Educação”,  subárea  “Psicologia  da  Educação”.  É  como  voto,  s.m.j.”.  Decisão  do

Plenário: o parecer do relator foi aprovado por nanimidade.  O conselheiro Luís Antônio Scola pediu a

palavra para sugerir que a SOCES fizesse um check list da composição dos processos antes de encaminhá-

los  ao  relator,  de  forma  a  evitar  que  esses  processos  sejam devolvidos  para  se  anexar  documentos

indispensáveis à sua formação, evitando, assim, perda de tempo tanto para os relatores quanto para as

partes  interessadas.  Item  dois:  Processo  no 23122.012757/2016-31  –  Decisão  Ad  Referendun  Nº

010/2016, de 27/07/2016, que autoriza a manutenção de vaga docente para o Curso de Medicina em

função  da  exoneração  do  Prof.  Ricardo  Alexandre  de  Souza.  Interessada:  Congregação  CCO,

relatado  pela  conselheira  Maristela  Nascimento  Duarte.  A relatora  leu  o  mérito  de  seu  parecer

informando  que  o  presente  processo  seguiu  os  trâmites  legais  e  todos  os  documentos  necessários,

referentes à vacância deixada pelo professor Ricardo Alexandre de Souza, da área de Medicina da Família

e Comunidade, com alteração de perfil, para a área de Clínica Médica, foram anexados a ele. Diante disso,

afirmou ser favorável ao ad referendum do Presidente do CONSU, que determinou a contratação de um
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professor,  mediante  a  abertura  de  concurso  público,  para  a  área  de  Clínica  Médica,  bem  como  a

manutenção da referida vaga para o Curso de Medicina do  Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO/

UFSJ). Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Considerando o que

no mérito foi exposto, quanto à contratação de professor para a área de Clínica Médica e manutenção de

vaga para o Curso de Medicina no CCO/ UFSJ, a relatora se mostra favorável à aprovação do referido

processo. Este é o voto, s.m.j.”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade,

referendando a Decisão nº 010 (dez), de 27 (vinte e sete) de julho de 2016 (dois mil e dezesseis), que faz

parte do processo.  Item três: Processo no 23122.003003/2016-90 – Anteprojeto de Resolução sobre

Política de Inovação Tecnológica da UFSJ; Criação do Núcleo de Empreendedorismo e Inovação

Tecnológica  (NETEC)  e  aprovação do seu Regimento  Interno.  Interessado:  Núcleo  de  Inovação

Tecnológica, relatado pelo conselheiro Lincoln Cardoso Brandão. Antes de ler o mérito de seu parecer,

o relator sugeriu que alguns artigos do anteprojeto de Resolução fossem colocados em discussão para que

fosse gerada uma redação mais precisa e coerente. Após a leitura do artigo 3o (terceiro), que trata  dos

direitos de propriedade intelectual, o conselheiro Eduardo Sérgio levantou alguns questionamentos sobre o

tema,  que  foram respondidos  pelo  senhor  Antônio  Henrique  Polastri,  Chefe  do  Núcleo  de  Inovação

Tecnológica (NIT), chamado à reunião para esclarecimentos. O conselheiro Eduardo observou ainda que a

atual estrutura do NIT não tem atendido ao Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO), destacando que a

UFSJ precisa pensar em uma estrutura bem mais ampla, de forma que o campus possa também participar

dessa estrutura, levando em consideração que é um campus que faz pesquisa e inovação. Dessa forma,

solicitou que o assunto fosse debatido mais amplamente por todos os conselheiros, bem como com toda a

comunidade acadêmica.  Diante  disso,  o  presidente  do Conselho sugeriu,  e  o  Conselho acatou,  que o

processo fosse retirado de pauta para um maior tempo de leitura e entendimento de todos os membros do

CONSU  sobre  o  assunto  em  questão. Item  quatro:  Processo  no 23122.011554/2016-27  –  Novo

Regulamento para a Comissão de Ética da UFSJ Interessada: COETI, relatado pelo conselheiro

Wilson Camilo Chaves. O relator leu o mérito de seu parecer informando que este processo trata do novo

Regulamento para a Comissão de Ética da UFSJ, cuja interessada é a própria Comissão de Ética (COETI).

Esclareceu  que,  em Memorando Eletrônico,  de  9  (nove)  de  junho de 2016 (dois  mil  e  dezesseis),  o

Presidente  da Comissão de Ética (COETI),  professor Fábio Alexandre Matos,  justifica que a  referida

minuta propõe novo regulamento para a Comissão de Ética da UFSJ com base no disposto nos Decretos nº

1.171 (mil, cento e setenta e um), de 22 (vinte e dois) de junho de 1994 (mil, novecentos e noventa e

quatro), nº 6.029 (seis mil e vinte e nove), de 1o (primeiro) de fevereiro de 2007 (dois mil e sete), e no

Código de Conduta da Alta Administração Federal (2000), além da Resolução nº 10 (dez), de 29 (vinte e

nove) de setembro de 2008 (dois mil e oito), da Comissão de Ética Pública (CEP). Informou que vigora na

Instituição, desde 24 (vinte e quatro) de abril de 2006 (dois mil e seis), a Resolução/CONSU n° 023 (vinte
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e três), que cria a Comissão de Ética da UFSJ, estabelece suas competências e dá outras providências.

Trata-se, portanto, de uma Resolução bastante enxuta contendo apenas 10 (dez) artigos que rezam sobre a

criação e a competência, entre outras, da COETI. Já a minuta de Resolução, que propõe novo regulamento

para a Comissão de Ética, objeto deste processo, destacou que reza sobre as competências, atribuições,

procedimentos e outras providências no âmbito da COETI, instituída pela Resolução anteriormente citada,

com as alterações estabelecidas pela Resolução nº 10 (dez), de 29 (vinte e nove) de setembro de 2008

(dois mil e oito), da Comissão de Ética Pública (CEP). Na sequência, o relator apresentou uma análise

minuciosa dos artigos que compõem a nova proposta, destacando as principais alterações feitas em relação

à  norma  em  vigor.  E  por  fim,  afirmou  que  o  caráter  minucioso  desta  minuta  de  Resolução,  que

regulamenta a Comissão de Ética da UFSJ, vem ao encontro do anseio de toda a comunidade acadêmica

de ver solucionados problemas de natureza ética, muito vezes seríssimos, de consequências ímpares. Na

fase de esclarecimentos, o presidente informou que o presidente da COETI, professor Fábio Alexandre de

Matos, estava presente à reunião para prestar esclarecimentos. Solicitou permissão para que ele pudesse

falar quando necessário, o que foi acatado. O professor prestou alguns esclarecimentos, destacando que a

composição dessa nova proposta de Resolução foi baseada na legislação em vigor que regulamenta o

assunto. Destacou ainda que uma das alterações feitas foi a retirada do membro discente da composição da

Comissão tendo em vista que a legislação em vigor não permite isso. Outra alteração foi no tempo de

mandato de cada membro da comissão. Por isso, esclareceu que os mandatos dos primeiros  membros

serão de 1 (um), 2 (dois) e 3 (três) anos, para depois passar a ser de 3 (três) anos, de forma que não sejam

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

fundamento do mérito consta, sou de parecer favorável à proposta de Resolução que dá novo Regulamento

para a Comissão de Ética da UFSJ. Este é meu voto, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer

do relator foi aprovado por unanimidade, dando origem à Resolução no 025 (vinte e cinco), de 8 (oito) de

agosto de 2016 (dois mil  e dezesseis),  que passa a fazer parte do processo.  Item cinco: Processo no

23122.006922/2016-15 –  Resolução/CONSU nº  020,  de  05/05/2016,  ad referendum,  que  aprova a

Criação  do  Programa  de  Pós-Graduação  Stricto  Sensu em  Artes  Cênicas  (PPGAC)  –  Nível:

Mestrado. Interessada: PROPE, relatado pela conselheira Fernanda Nascimento Corgui. A relatora

leu o mérito de seu parecer informando que trata este processo da reapresentação da proposta do Programa

de Pós-Graduação em Artes Cênicas (PPGAC), nível Mestrado, tendo como proponente o Departamento

de  Letras,  Artes  e  Cultura  (DELAC).  Em 2015  (dois  mil  e  quinze),  esclareceu  que  a  proposta  foi

apresentada  pela  professora  Carina  Maria  Guimarães  Moreira  e  teve  avaliação  não  satisfatória  pela

CAPES em 3 (três) quesitos: condições asseguradas pela Instituição; dimensão e regime de trabalho do

corpo docente; e produção do corpo docente. Na ocasião, ressaltou que os proponentes entraram com

recurso junto à CAPES e obtiveram a possibilidade de reconsiderar apenas os 2 (dois) primeiros itens. Em
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2016 (dois mil e dezesseis), sob a coordenação do professor Alberto Ferreira da Rocha Júnior, esclareceu

que o projeto foi revisado, buscando aprimorar os tópicos apontados pela CAPES. Dessa forma, informou

que a proposta apresenta uma pesquisa sobre a abordagem das pós-graduações em artes cênicas e áreas

correlatas no País e na região. Destacou que os estudos apontam para uma demanda regional não atendida,

que vem de encontro à ampliação dos cursos de graduação em Artes Cênicas. Tais estudos indicam uma

não absorção de 60% (sessenta por cento) dos alunos que tentaram na ocasião adentrar nos programas de

pós-graduação  da  UFOP e  da  UFMG.  Nesse  sentido,  a  relatora  afirmou  que  a  proposta  oferecerá

oportunidade de ingresso na carreira acadêmica aos egressos dos cursos de Teatro,  Música,  Filosofia,

Letras,  Arquitetura  e  outras  áreas  afins,  dado seu caráter  interdisciplinar  nas  duas  linhas  de pesquisa

propostas, a saber: “Cultura, Política e Memória” e “Performance, Processos e Poética”. Na atualidade,

ressaltou que há uma oferta deficitária em termos de pós-graduação em Artes Cênicas interna à UFSJ, e a

abertura desta pós possui potencial de atendê-la. Informou que são 9 (nove) os docentes do curso de Teatro

envolvidos com a proposta  de mestrado.  Destes,  8 (oito)  dedicarão 20 (vinte)  horas  às  atividades do

mestrado e 1 (um) se dedicará 10 (dez) horas, posto também estar envolvido em outro mestrado. Salientou

ainda que, no atual momento, as horas de dedicação do corpo docente permanente para com o Programa

em análise é de:  7 (sete)  docentes com dedicação de 20 (vinte)  horas e 2 (dois)  com 8 (oito)  horas.

Informou que as produções do grupo abrangem vários campos do currículo Lattes e possuem relevância

acadêmica, incluindo a publicação de livros e capítulos de livros, artigos em periódicos, trabalhos técnicos

em artes  cênicas,  consultorias  ad hoc e  entrevistas,  entre  outros.  Ressaltou que os  9 (nove)  docentes

permanentes do Programa de mestrado são do DELAC, sendo que a previsão é de que em 2017 (dois mil e

dezessete), quando o mestrado pretende iniciar suas atividades, 13 (treze) dos seus 14 (quatorze) docentes

sejam doutores. Afirmou que isso significa que o Departamento terá condições de suportar suas atividades

com um corpo docente mais capacitado e qualificado. Informou que o corpo docente terá a presença de 2

(dois) professores colaboradores bolsistas de produtividade nível 1 (A e D). Destacou ainda que o corpo

docente  possui  pesquisas  e  extensões  de  reconhecimento  internacional,  algumas  premiadas  e  com

financiamento aprovado até 2021 (dois mil  e vinte e um),  e possui  ainda experiência em auxílios de

diversas categorias,  tanto das agências de fomento (CNPq, Fapemig e CAPES) quanto dos incentivos

internos à própria IES, tais como os que a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPE) oferece

para promoção das atividades de pós-graduação, não sendo, portanto, este um empecilho à expansão do

curso.  Informou que há na proposta  uma extensa descrição do espaço físico que dará suporte  à pós-

graduação. O espaço é detalhado em relação à sua estrutura administrativa e de apoio às atividades de

docência, pesquisa e estudo. Observou que parte da estrutura física já utilizada pela graduação de Artes

Cênicas, em funcionamento desde 2009 (dois mil e nove), será utilizada para a PPGAC, uma vez que

ambos os cursos têm permanência em horários distintos,  pois o mestrado é verpertino e a graduação
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noturna.  Sete  laboratórios  são  minuciosamente  detalhados  em  relação  ao  layout e  deixam  clara  a

possibilidade  de  executar  atividades  específicas  da  área  de  saber,  tais  como:  encenação,  pesquisas

musicais, atividades de dança, circo e customização de figurinos, entre inúmeras outras. Destacou que o

Programa contará com a infraestrutura das bibliotecas da UFSJ, as quais possuem seu acervo descrito

quantitativamente no projeto, além de contar com a descrição das atividades que o espaço físico comporta,

entre  estas,  salientam-se  as  adaptações  aos  portadores  de  necessidades  especiais.  Por  estas  e  outras

descrições do espaço físico, destacou que fica comprovada a eficácia das bibliotecas em também oferecer

suporte ao estudo e à pesquisa, bem como ao espaço físico já existente da graduação de Artes Cênicas, e

absorver as especificidades de um programa de pós-graduação na mesma área. Esclareceu que o pós-

graduando deverá cursar 34 (trinta e quatro) créditos, sendo 16 (dezesseis) para escrita da dissertação e 18

(dezoito) para disciplinas, seguindo a seguinte distribuição mínima: 2 (duas) disciplinas obrigatórias (6

créditos),  3 (três) disciplinas optativas (12 créditos) e 1 (um) estágio docente. Salientou que, como já

observado pelo relator do CONEP, professor Roberto Pires Calazans Matos, há pequenas discrepâncias na

proposta de Regimento Interno do curso, dando então destaque a algumas delas. Concluindo, a relatora

afirmou que por todas as questões que dão destaque à proposta, tais como sua coesão entre a justificativa e

os objetivos, as Linhas de Pesquisa e os projetos do corpo docente, na sua busca pela integração com

outros programas de pós-graduação nacionais e internacionais, pelo vislumbre que abarca a ampliação do

ensino, da pesquisa e da extensão na região, o seu mérito foi pela pertinência da proposta. Na fase de

esclarecimentos,  o  conselheiro  Alberto  Ferreira  da  Rocha  Júnior,  coordenador  da  referida  proposta,

prestou alguns esclarecimentos, destacando que, em relação à proposta anterior, houve aumento do corpo

docente e da produção, bem como mudança na coordenação, da qual ele passou a ser o coordebador.

Esclareceu ainda que as principais discrepâncias levantadas pelo relator do CONEP foram corrigidas antes

da submissão da proposta à CAPES. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu

parecer: “Pelo exposto no mérito, sou de parecer favorável à aprovação da Proposta de Programa de Pós-

Graduação em Artes Cênicas, nível Mestrado (PPGAC). Este é meu voto, salvo melhor juízo”. Decisão do

Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade, referendando a Resolução no 020 (vinte), de

5 (cinco) de maio de 2016 (dois mil e dezesseis), que faz parte do processo.  Às 11 (onze) horas e 45

(quarenta e cinco) minutos, esgotada a pauta e nada mais havendo a tratar,  o presidente do Conselho

encerrou a reunião. E, para constar, eu, Maria da Penha Resende Rodrigues, secretária, lavrei a presente

ata que, se aprovada, será assinada por todos os conselheiros presentes à reunião. São João del-Rei, 8

(oito) de agosto de 2016 (dois mil e dezesseis). 

Prof. Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira

Prof. Marcelo Pereira de Andrade

Prof. Alberto Ferreira da Rocha Júnior
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Profª Bernadete Oliveira Sidney Viana Dias

Prof.ª Daniela Almeida Raposo Torres

Prof. Eduardo Sérgio da Silva

Prof. Elder José Reioli Cirilo

Prof.ª Eliane Prado Cunha Costa dos Santos

Prof. Fábio de Barros Silva

Prof.ª Fernanda Nascimento Corghi

Prof. Glauco Manuel dos Santos

Prof. Henrique Tadeu Castro Cardias

Profª Honória de Fátima Gorgulho

Prof. Iura de Rezende Ferreira Sobrinho

Prof. Ivair Gomes

Prof. José Augusto Ferreira Perez Villar

Prof. Juliano de Carvalho Cury

Prof. Lincoln Cardoso Brandão

Prof. Luis Antônio Scola

Profª Maria Rita Rocha do Carmo

Profª Maristela Nascimento Duarte

Profª Raquel Moreira Pires dos Santos Melo

Prof. Rogério Martins Maurício

Prof. Sandro Adriano Fasolo

Prof. Sérgio Marinho Soares

Prof. Wilson Camilo Chaves

Tec.-adm. Fábio Chaves

Tec.-adm. Gilmar Cândido Rodrigues

Tec.-adm Gustavo Henrique Almeida

Tec.-adm. Maria Mônica Reis Mondani

Discente Adriellen de Ávila Martins

Discente Jéssica Stéphanie de Paula
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