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Ata da 82ª (Octogésima Segunda) Reunião Ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 1 

da Universidade Federal de São João del-Rei.  2 

Aos 18 (dezoito) dias do mês de março de 2015 (dois mil e quinze), às 9 (nove) horas com continuação 3 

às 14 (quatorze) horas, estavam presentes para a 82ª (octogésima segunda) reunião ordinária do 4 

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

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

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

da Gama Cerqueira, Vice-Reitor; os docentes que atuam no ensino da graduação: Carolina Ribeiro 8 

Xavier, Cleber José da Silva, Moacyr Comar Júnior, Renata Carolina Zanetti Lofrano, Stella Maris 9 

Resende, Túlio Hallak Panzera e Vanessa Maia Barbosa de Paiva; o docente que atua no ensino de pós-10 

graduação: Roberto Pires Calazans Matos; os membros do corpo técnico-administrativo: José Roberto 11 

Ribeiro e Josiane Nogueira; o membro do corpo discente do ensino de graduação: Rita de Cássia Sousa 12 

Moreira; e o membro da comunidade externa: Antônio Elias dos Santos. Havendo quorum, a presidente 13 

do Conselho deu início à reunião, dando posse aos professores Carolina Ribeiro Xavier, Moacyr Comar 14 

Júnior, Renata Carolina Zanetti Lofrano, Stella Maris Resende, Túlio Hallak Panzera, Vanessa Maia 15 

Barbosa de Paiva e Roberto Pires Calazans Matos. Presentes também à reunião, para esclarecimentos a 16 

vários processos da pauta, o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, professor André Luiz Mota, e o 17 

Pró-Reitor Adjunto de Pesquisa e Pós-Graduação, professor Afonso de Alencastro Graça Filho. Em 18 

seguida, apresentou a justificativa de ausência do conselheiro Valdir Mano, por estar em São José dos 19 

Campos (SP) participando de uma banca de Mestrado no ITA. Aceita a justificativa, foram aprovadas, 20 

por unanimidade, as atas das reuniões extraordinárias ocorridas em 12 (doze) e 19 (dezenove) de 21 

novembro de 2014 (dois mil e quatorze). A seguir, a presidente destacou o momento delicado da 22 

economia do País, o que levou o Ministério da Educação (MEC) a reduzir em 30% (trinta por cento) o 23 

repasse feito às Universidades Federais este ano. Por isso, comunicou que a Reitoria, desde janeiro, tem 24 

feito reuniões para estudar maneiras de economizar gastos, de forma que não prejudique as atividades 25 

acadêmicas da Instituição. Destacou, então, algumas medidas que estão sendo tomadas para a redução 26 

de gastos, destacando que a Reitoria está se esforçando ao máximo para manter todas as conquistas 27 

alcançadas anteriormente. Pediu, então, apoio e compreensão de todos, ressaltando que a UFSJ, entre 28 

todas as Universidades Federais, é a que mais tem conseguido se manter neste momento delicado. 29 

Informou, também, que, na semana passada, participou, em Brasília, de reunião organizada pela 30 

Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) com os 31 

parlamentares. O objetivo principal dos Reitores foi pedir apoio em prol das Universidades, bem como 32 

apoio para aprovação do Orçamento da União, que até aquele momento não havia sido aprovado, sem 33 

cortes para a Educação, de forma que possam continuar consolidando todo o grande processo de 34 

expansão realizado nos últimos anos. Ao final, devido ao fato de o orçamento ter sido aprovado no dia 35 

anterior, observou que, provavelmente, no período de um mês, tudo esteja funcionando normalmente, já 36 

que esse é o tempo necessário para ser publicado o Decreto que regulamenta o orçamento. Decididos os 37 
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itens do expediente do dia, foi colocada em discussão a pauta. No momento da aprovação, a presidente 38 

do Conselho solicitou a inclusão, como itens 1 (um) e 2 (dois), dos processos no 23122003026/2015-13 39 

e no 23122004408/2015-64, que tratam de recursos para inscrição em Unidades Curriculares (UCs) fora 40 

do prazo das alunas Liliam Londim Syrio e Lívia Bárbara Cordeiro Alves, tendo como relator o técnico-41 

administrativo José Roberto Ribeiro, o que foi acatado. Ainda, por solicitação da presidente do 42 

Conselho, foram excluídos os itens 4 (quatro), 21 (vinte e um) e 22 (vinte e dois) da pauta, que 43 

tratavam, respectivamente, do Acordo de Cooperação Internacional entre a UFSJ e a California State 44 

University; da Resolução/CONEP nº 003, de 09/01/2015, ad referendum, que aprova o Projeto 45 

Pedagógico do Curso de Ciências Biológicas – Grau Acadêmico: Licenciatura; e da Resolução/CONEP 46 

nº 004, de 09/01/2015, ad referendum, que aprova o Projeto Pedagógico do Curso de Ciências 47 

Biológicas – Grau Acadêmico: Bacharelado. Também, a pedido dos conselheiros relatores, foram 48 

excluídos os itens 7 (sete), 12 (doze), 13 (treze), 14 (quatorze), 23 (vinte e três) e 24 (vinte e quatro). 49 

Aprovada a pauta, iniciaram-se os trabalhos. Item um: Processo no 23122003026/2015-13 – Recurso 50 

para inscrição em Unidades Curriculares (UCs) fora do prazo. Interessada: Liliam Londim Syrio. 51 

Relator: José Roberto Ribeiro. O relator leu o mérito de seu parecer informando que a requerente 52 

pede a abertura do Sistema CONTAC para que a sua inscrição na Primeira Etapa da inscrição periódica 53 

seja efetivada. Esclareceu que a aluna alega que, devido a um erro no sistema, a confirmação na 54 

Primeira Etapa da sua inscrição periódica não foi constatada. Também, a aluna alega, em sua defesa, 55 

que já cursou três períodos do seu curso sem nunca ter sido reprovada em matéria alguma. Além disso, 56 

segundo a aluna, desde o seu ingresso no curso, o seu Coeficiente de Rendimento (CR) sempre se 57 

manteve elevado. Ainda, conforme a discente, ela tentou resolver o problema na Coordenação de seu 58 

curso e não obteve êxito, tendo conseguido se inscrever em apenas uma de suas disciplinas obrigatórias. 59 

Dessa forma, a acadêmica, não satisfeita com uma única disciplina, tentou ainda procurar a Pró-Reitoria 60 

de Ensino de Graduação (PROEN) e a Divisão de Acompanhamento e Controle Acadêmico (DICON) 61 

para solução do problema. Porém, a alternativa que lhe restou, para a qual foi orientada, foi recorrer a 62 

este Conselho para análise da situação, uma vez que foi o CONEP que aprovou a Resolução que 63 

regulamenta a oferta de unidades curriculares e a inscrição dos discentes dos Cursos de Graduação da 64 

UFSJ. Analisando o pedido da aluna, o relator destacou que a PROEN, preocupada com o êxito da 65 

inscrição periódica, reforçou a divulgação eletrônica desta, pedindo, inclusive, que se encaminhasse 66 

mensagem, via e-mail, para todos os alunos e para todas as Coordenadorias de curso da graduação. 67 

Também, afirmou que não houve erro do Sistema de Controle Acadêmico (CONTAC), pois o que 68 

ocorreu é que a aluna não confirmou as inscrições em Primeira Etapa. Outra observação do relator é que 69 

a Coordenação do Curso de Psicologia, mesmo entendendo a situação da discente, teve que seguir o que 70 

normatiza a Resolução/CONEP nº 024 (vinte e quatro), de 9 (nove) de julho de 2014 (dois mil e 71 

quatorze), especificamente no parágrafo 3º (terceiro) do artigo 4º (quarto), que diz que: “no caso de não 72 

inscrição na Primeira ou na Segunda Etapa, o discente pode requerer, mediante justificativa, sua 73 

inscrição junto ao Colegiado de Curso em até dias 3 (três) dias úteis após o resultado da Segunda Etapa, 74 

sendo permitida a inscrição em no máximo 1 (uma) UC, caso aprovada”. Conforme histórico escolar, 75 
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informou que o CR da requerente é 9,4122. Assim, segundo o relator, a não inscrição nas quatro 76 

disciplinas obrigatórias oferecidas pelo seu curso em seu período (disciplinas: Psicologia Genética, 77 

Estatística II, Psicologia da Personalidade: Abordagem Psicanalítica II e Psicologia Experimental III) 78 

realmente gera, para a aluna, grande prejuízo. Portanto, conforme Regimento Geral da UFSJ, observou 79 

que, no artigo 46 (quarenta e seis), incisos IV (quatro) e V (cinco), está regulamentado que ao 80 

Colegiado de Curso de graduação compete: “IV – aprovar a oferta de unidades curriculares, as vagas 81 

correspondentes, bem como os planos de ensino, os programas de estágios e monitoria; V – deliberar, 82 

em primeira instância, sobre questões referentes à inscrição em unidades curriculares, transferência de 83 

alunos e aproveitamento de estudos”. Nesse ponto, salientou que o trecho supracitado da Resolução 84 

acima referida está limitando o poder do Colegiado de Curso de deliberar, em primeira instância, sobre 85 

questões referentes à inscrição periódica, o que lhe é garantido por legislação, hierarquicamente 86 

superior, que é o Regimento Geral da UFSJ. Sendo assim, ressaltou que anexou ao presente processo 87 

um anteprojeto de Resolução que altera a Resolução do CONEP, para restabelecer a competência do 88 

Colegiado de deliberar em primeira instância sobre questões referentes à inscrição periódica. Assim 89 

sendo, em decorrência do fato mencionado, o relator fez as seguintes colocações em relação ao pedido 90 

da requerente: 1) a requerente errou em não confirmar a sua inscrição periódica e também em não 91 

acompanhar as etapas seguintes; 2) com o rendimento apresentado até o presente momento em seu 92 

histórico, a discente demonstra ser uma aluna muito aplicada em seu curso e demonstra interesse em 93 

continuar seus estudos; 3) com o rendimento conseguido no curso, a aluna teria plenas condições de 94 

conseguir inscrição em todas as disciplinas do seu curso/período; 4) a Coordenação do Curso, mesmo 95 

sensível ao pedido da aluna, não teve como deliberar; 5) o tempo transcorrido da pré-inscrição até este 96 

julgamento já é um “presta atenção” para a requerente; e 6) não houve falha do Sistema de Controle 97 

Acadêmico. Portanto, considerando o inciso IX (nove) do artigo 15 (quinze) do Estatuto da UFSJ, que 98 

diz que compete a este Conselho “deliberar sobre recursos e matéria de natureza acadêmica”, o relator 99 

deliberou sobre o pedido em questão indicando pela aprovação do anteprojeto de Resolução que altera a 100 

Resolução/CONEP nº 024 (vinte e quatro), de 9 (nove) de julho de 2014 (dois mil e quatorze), bem 101 

como pela aprovação da inscrição da aluna Lilian Londin Syrio nas disciplinas solicitadas. Dados os 102 

esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Assim, e de acordo com o que foi 103 

agora exposto, a conclusão à que chego, e assim profiro meu voto, no seguinte sentido: 1) pela 104 

aprovação do anteprojeto que altera a Resolução nº 024, de 09/07/2014/CONEP; 2) pela aprovação da 105 

inscrição da aluna LILIAN LONDIN SYRIO nas disciplinas de Psicologia Genética, Estatística II, 106 

Psicologia da Personalidade: Abordagem Psicanalítica II e Psicologia Experimental III”. Decisão do 107 

Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade, dando origem à Resolução no 006 (seis), 108 

de 18 (dezoito) de março de 2015 (dois mil e quinze), que passa a fazer parte do processo. Item dois: 109 

Processo no 23122004408/2015-64 – Recurso para inscrição em Unidades Curriculares (UCs) fora 110 

do prazo. Interessada: Lívia Bárbara Cordeiro Alves. Relator: José Roberto Ribeiro. O relator leu 111 

o mérito de seu parecer informando que neste processo a requerente pede também a abertura do Sistema 112 

CONTAC para que a sua inscrição na Primeira Etapa da inscrição periódica seja efetivada. Esclareceu 113 
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que a aluna alega que entrou no CONTAC no dia 22 (vinte e dois) de janeiro de 2015 (dois mil e 114 

quinze) e confirmou as seguintes disciplinas que já estavam aceitas desde a pré-inscrição: Bases 115 

Biológicas da Prática Médica III, Bases Psicossociais da Prática Médica III, Urgência e Emergência III, 116 

Metodologia Científica III, Introdução à Clínica III e Prática de Integração: Ensino, Serviço e 117 

Comunidade III (subturma A). Porém, no primeiro dia de aula, notou que o seu nome não estava na lista 118 

de chamada. Dessa forma, assim que percebeu o erro, solicitou essas inscrições na Coordenação, porém 119 

nada pôde ser feito, porque o sistema acusava que ela não havia realizado nenhuma etapa da inscrição 120 

periódica, o que, segundo a aluna, não é verdade. Ainda, segundo a discente, ela tentou resolver o 121 

problema na Coordenação e no setor responsável, escrevendo uma justificativa que foi indeferida por 122 

duas vezes embora aprovada pelo Colegiado. Nesse caso, conseguiu se inscrever em apenas uma de 123 

suas disciplinas obrigatórias. Dessa forma, a alternativa que lhe restou, para a qual foi orientada, foi 124 

recorrer a este Conselho para análise da situação, uma vez que foi o CONEP que aprovou a Resolução 125 

que regulamenta a oferta de unidades curriculares e a inscrição dos discentes dos Cursos de Graduação 126 

da UFSJ. Também, analisando o pedido da aluna em questão, o relator fez os mesmos destaques do 127 

processo anterior, destacando a preocupação da PROEN e afirmando que não houve erro do Sistema de 128 

Controle Acadêmico (CONTAC), pois o que ocorreu é que a aluna não confirmou as inscrições em 129 

Primeira Etapa, conforme regulamenta a Resolução. Outra observação do relator é que a Coordenação 130 

do Curso de Medicina, mesmo sendo favorável à solicitação da discente, teve que seguir o que 131 

normatiza a Resolução/CONEP nº 024 (vinte e quatro), de 9 (nove) de julho de 2014 (dois mil e 132 

quatorze), especificamente no parágrafo 3º (terceiro) do artigo 4º (quarto). Informou que o CR da 133 

requerente é 8,855 e não consta, em seu histórico, nenhuma reprovação. Assim, segundo o relator, a não 134 

inscrição nas disciplinas obrigatórias oferecidas pelo seu curso/período realmente gera, para a aluna, 135 

grande prejuízo. Como no processo anterior, ressaltou que anexou também a este processo o mesmo 136 

anteprojeto de Resolução que altera a Resolução do CONEP, para restabelecer a competência do 137 

Colegiado de deliberar em primeira instância sobre questões referentes à inscrição periódica. Assim 138 

sendo, em decorrência do fato mencionado, o relator fez as mesmas colocações do processo anterior, 139 

acrescentando que o Colegiado do Curso de Medicina não fez a leitura correta da Resolução, pois não 140 

poderia deferir por completo sobre a inscrição da aluna, mas sim em apenas uma, mesmo favorável ao 141 

pedido da aluna. Finalizando, o relator deliberou sobre o pedido da aluna indicando, também, pela 142 

aprovação do anteprojeto de Resolução que altera a Resolução/CONEP nº 024 (vinte e quatro), de 9 143 

(nove) de julho de 2014 (dois mil e quatorze), bem como pela aprovação da inscrição da aluna Lívia 144 

Bárbara Cordeiro Alves nas disciplinas solicitadas. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o 145 

relator leu o seu parecer: “Assim, e de acordo com o que foi agora exposto, a conclusão à que chego, e 146 

assim profiro meu voto, no seguinte sentido: 1) pela aprovação do anteprojeto que altera a Resolução nº 147 

024, de 09/07/2014/CONEP; 2) pela aprovação da inscrição da aluna Lívia Bárbara Cordeiro Alves nas 148 

disciplinas Bases Biológicas da Prática Medica III, Bases Psicossociais da Prática Médica III, Urgência 149 

e Emergência III, Metodologia Científica III, Introdução a Clínica III e Prática de Integração: Ensino, 150 

Serviço e Comunidade III (subturma A)”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por 151 
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unanimidade, também dando origem à Resolução no 006 (seis), de 18 (dezoito) de março de 2015 (dois 152 

mil e quinze), que passa a fazer parte do processo. Item três: Processo no 23122106091/2014-19 – 153 

Calendário de Reuniões do CONEP 2015. Interessada: SOCES, relatado pela conselheira Rita de 154 

Cássia Sousa Moreira. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que o processo em questão 155 

consiste na proposta de Calendário de Reuniões do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEP) 156 

para o ano de 2015 (dois mil e quinze). De acordo com o Estatuto da Universidade Federal de São João 157 

del-Rei, informou que o CONEP reúne-se, ordinariamente, a cada mês. Por isso, esclareceu que, nos 158 

meses de abril e agosto, haverá duas reuniões ordinárias, para que, ao final do ano letivo, tenham sido 159 

feitas 12 (doze) reuniões, já que janeiro e fevereiro foram meses de férias. Também, pelo fato de a 160 

primeira reunião estar marcada para o dia 4 (quatro) de março, mas ter ocorrido efetivamente no dia 18 161 

(dezoito) de março, propôs as seguintes alterações no calendário: 1) que a reunião que ocorreria no dia 162 

4 (quatro) de março seja transferida para 18 (dezoito) de março; 2) que a reunião do dia 18 (dezoito) de 163 

março, inicialmente caracterizada como extraordinária, passe a ser ordinária; e 3) que a reunião do dia 164 

25 (vinte e cinco) de março seja transferida para o dia 8 (oito) de abril. Na fase de esclarecimentos, a 165 

presidente do Conselho comunicou que, por economia, tentará sempre fazer as reuniões do Conselho 166 

durante o dia todo. Futuramente, observou ainda que, quando houver uma pauta tranquila, as reuniões 167 

poderão ser por videoconferência. A conselheira Renata Carolina Zaneti Lofrano sugeriu sempre 168 

colocar os processos mais tranquilos, como os ad referenda, na parte da manhã, e os processos mais 169 

complexos, à tarde. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Tendo 170 

em vista que a proposta de Calendário de Reuniões do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 171 

(CONEP), para o ano de 2015, está de acordo com o Estatuto da Universidade Federal de São João del-172 

Rei e com o calendário dos outros Conselhos, sou de parecer favorável à aprovação do calendário, 173 

desde que previstas as alterações sugeridas no mérito”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi 174 

aprovado por unanimidade e o calendário será divulgado mediante Portaria da Reitoria. Item quatro: 175 

Processo no 23122100487/2014-52 – Proposta de alteração no Projeto Pedagógico do Programa de 176 

Pós-graduação em Biotecnologia. Interessado: CCO/PPGBiotec, relatado pela conselheira Stella 177 

Maris Resende. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que o presente processo baixou em 178 

diligência para que a proposta de alteração do currículo do Programa de Pós-graduação em 179 

Biotecnologia (PPGBIOTEC) fosse revisada e aprovada no Colegiado do Programa, na Câmara de 180 

Pesquisa e Pós-graduação e na Congregação da Unidade. Esclareceu que a principal deficiência da 181 

proposta apresentada anteriormente é que o número de créditos de disciplinas obrigatórias do curso não 182 

era igual à soma dos créditos das disciplinas oferecidas como obrigatórias. Assim, para cumprimento da 183 

diligência, informou que uma nova proposta foi discutida e aprovada pelo Colegiado do Programa em 6 184 

(seis) de junho de 2014 (dois mil e quatorze), na qual foi definido que o número total de créditos será 12 185 

(doze), sendo 7 (sete) obrigatórios e 5 (cinco) optativos. Informou ainda que as disciplinas obrigatórias 186 

serão Biotecnologia e Inovações (3 créditos), Empreendedorismo (1 crédito), Propriedade Intelectual e 187 

Informação Tecnológica (2 créditos) e Seminários (1 crédito). Ainda, as disciplinas Estágio em 188 

Docência e Seminários de Qualificação também são obrigatórias, mas sem atribuição de créditos. Na 189 
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proposta, destacou que são listadas ainda 17 (dezessete) disciplinas optativas, com número de créditos 190 

variando de 1 (um) a 3 (três). Em relação à área de concentração e às linhas de pesquisa, informou que a 191 

alteração proposta anteriormente foi mantida, propondo-se uma única área de concentração e uma única 192 

linha de pesquisa, ambas denominadas por Biotecnologia Empreendedora. Inicialmente, informou que a 193 

aprovação pela Câmara de Pesquisa e Pós-graduação do CCO, atestada pela presença de relato 194 

favorável, de autoria do professor Gustavo Henrique Ribeiro Viana, e de acordo com memorando de 195 

encaminhamento à Congregação do CCO, se deu em reunião realizada em 24 (vinte e quatro) de 196 

setembro. Da mesma forma, informou que a aprovação pela Congregação foi atestada em memorando 197 

de encaminhamento do professor Eduardo Sérgio da Silva, diretor do Campus Centro-Oeste Dona 198 

Lindu (CCO). No entanto, ressaltou que no referido memorando é informado que a aprovação ocorreu 199 

em reunião da Congregação realizada em 25 (vinte e cinco) de setembro de 2014 (dois mil e quatorze), 200 

porém o encaminhamento da proposta à Congregação é datado de 26 (vinte e seis) de setembro. Em 201 

razão dessa incoerência e da falta das atas de aprovação do processo na Câmara de Pesquisa e Pós-202 

graduação e na Congregação do CCO, esclareceu que solicitou uma nova complementação da 203 

documentação e esclarecimento do fato. Por fim, considerando que as incoerências foram sanadas e que 204 

a nova proposta foi aprovada em todas as instâncias exigidas pelas normas da UFSJ, concluiu que agora 205 

o processo cumpre todas as exigências para aprovação. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, 206 

a relatora leu o seu parecer: “Diante do exposto, sou de parecer favorável à aprovação do novo Projeto 207 

Pedagógico do Programa de Pós-graduação em Biotecnologia do Campus Centro Oeste 208 

(PPGBIOTEC)”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade, dando 209 

origem à Resolução no 007 (sete), de 18 (dezoito) de março de 2015 (dois mil e quinze), que passa a 210 

fazer parte do processo. Item cinco: Processo no 23122102292/2014-47 – Acordo de Cooperação 211 

Internacional entre a UFSJ e a National University of Ireland Maynooth, na Irlanda. Interessada: 212 

ASSIN, relatado pela conselheira Rita de Cássia Sousa Moreira. A relatora leu o mérito de seu 213 

parecer informando que a presente solicitação de convênio de cooperação internacional entre a UFSJ e a 214 

National University of Ireland Maynooth (NUIM) tem como intenção o “desenvolvimento dos laços 215 

acadêmicos, científicos e culturais entre as instituições vigentes”. Esclareceu que o processo contém, 216 

entre outros documentos, o parecer da Procuradoria Federal da UFSJ, que aprova a minuta de Acordo 217 

de Cooperação, o Plano de Trabalho, bem como despacho da Reitoria aprovando a minuta. Além de 218 

possuir convênio com o governo brasileiro dentro do Programa Ciência sem Fronteiras, destacou que a 219 

NUIM recebe um número superior a 1.000 (um mil) estudantes internacionais por ano e tem reputação 220 

internacional para a pesquisa e o ensino em diversas áreas acadêmicas. Concluindo, afirmou que esta 221 

proposta de convênio atende aos interesses institucionais e está de acordo com as normas vigentes desta 222 

Instituição e da União. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Não 223 

havendo observações em contrário, voto pela aprovação do Processo n° 23122102292/2014-47, que 224 

aprova o Acordo de Cooperação Internacional entre a UFSJ e a National University of Ireland 225 

Maynooth”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Item seis: 226 

Processo no 23122105842/2014-80 – Acordo de Cooperação Internacional entre a UFSJ e a 227 
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Universitá di Pisa, na Itália. Interessada: ASSIN, relatado pela conselheira Renata Carolina 228 

Zanetti Lofrano. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que a Universidade de Pisa 229 

(UNIPI) é uma renomada universidade da Itália e uma das mais antigas do mundo. Possui importante 230 

atuação em diversas áreas do conhecimento, destacando-se principalmente nas áreas de ciências 231 

naturais e matemática. Localizada em Pisa (Toscana), oferece cursos de graduação e pós-graduação nas 232 

áreas de ciências exatas e da terra, ciências da saúde, ciências sociais, ciências humanas, engenharias, 233 

agrárias e veterinárias. Esclareceu que a minuta do Acordo de Cooperação entre a UFSJ e a Universitá 234 

di Pisa foi aprovada na íntegra pela Procuradoria Jurídica (PROJU) sem restrições e solicitações. 235 

Informou ainda que o Acordo a ser firmado destina-se a promover o intercâmbio cultural, científico e 236 

tecnológico entre as duas Instituições, visando a estreitar as relações acadêmicas e científicas entre o 237 

Brasil e a Itália. Sobre o plano de trabalho, que integra o processo, informou que será desenvolvido ao 238 

longo de 5 (cinco) anos e apresenta várias etapas, metas, resultados e contribuições esperadas, não 239 

havendo previsão de desembolso de recursos financeiros de ambas as partes envolvidas. Por fim, 240 

ressaltou que a formalização de convênio com a Universidade de Pisa é de grande valia para a UFSJ 241 

pelas possibilidades vislumbradas de cooperação internacional, como intercâmbio acadêmico-científico 242 

e parcerias para a realização de pesquisas, e pelos interesses comuns que as unem em diversas áreas. 243 

Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Pelo exposto, meu voto é 244 

pela aprovação do Acordo de Cooperação Internacional entre a Universidade Federal de São João del-245 

Rei e a Universitá di Pisa (Itália). Este é o voto da relatora, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o 246 

parecer da relatora foi aprovado por unanimidade. Item sete: Processo no 23122105010/2014-63 – 247 

Convênio entre a UFSJ e a Promotoria Estadual de Saúde, sede em Barbacena. Interessado: 248 

DPSIC, relatado pela conselheira Josiane Nogueira. A relatora leu o mérito de seu parecer 249 

informando que se trata de convênio entre a Promotoria Estadual de Saúde, com sede em Barbacena, e a 250 

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). Informou que a proposta de convênio foi feita pela 251 

Procuradoria-Geral de Justiça, tendo em vista que vários estudantes do Curso de Psicologia da UFSJ 252 

residem na Comarca de Barbacena. No momento, esclareceu que tal órgão está com falta de um corpo 253 

de auxílio técnico que possa exercer atribuições nas curadorias de Defesa da Saúde, do Idoso, 254 

Transtorno Mental e Deficientes. Informou que o estabelecimento do convênio foi aprovado na 255 

Assembleia Departamental do Departamento de Psicologia (DPSIC), atendendo às exigências da 256 

Resolução/CONSU nº 058/2006 (cinquenta e oito / dois mil e seis), e seu projeto de trabalho apresenta 257 

os seguintes objetivos: 1) trabalhar em conjunto para a produção de pareceres técnico-científicos para 258 

esclarecimento das solicitações de intervenção do Ministério Público nas demandas relacionadas à área 259 

de saúde mental, de cunho individual ou coletivo; 2) auxiliar na resolução das questões afetas às 260 

solicitações apresentadas; 3) proporcionar acesso a dados de pesquisa em contribuição à Universidade; 261 

e 4) contribuir para o aperfeiçoamento técnico e cultural, técnico e científico e de relações 262 

multidisciplinares mediante procedimento planejado. Por fim, informou ainda que a minuta apresentada 263 

foi aprovada sem restrições pela Procuradoria Jurídica (PROJU), que o estabelecimento do convênio 264 

não trará ônus para nenhuma das instituições envolvidas, que o prazo estabelecido não ultrapassa 60 265 
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(sessenta) meses e que trará benefícios para a comunidade acadêmica e para a sociedade. Dados os 266 

esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Com base no exposto, sou de 267 

parecer favorável à celebração de convênio entre a Promotoria de Justiça, com sede em Barbacena, e a 268 

Universidade Federal de São João del-Rei para a realização de projetos de pesquisa acadêmicos, 269 

voltados a estudos que tenham interface com a atuação do membro do Ministério Público local na 270 

defesa da saúde, do idoso, dos portadores de transtorno mental e deficientes, salvo melhor juízo”. 271 

Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade. Item oito: Processo no 272 

23122106445/2014-25 - Anteprojeto de Resolução que define e estabelece normas para o 273 

oferecimento de estágio de pós-doutorado na UFSJ. Interessada: PROPE, relatado pelo 274 

conselheiro Roberto Pires Calazans Matos. O relator leu o mérito de seu parecer informando que se 275 

trata do anteprojeto de Resolução que define e estabelece normas para oferecimento de estágio pós-276 

doutoral na UFSJ. Esclareceu que tal anteprojeto justifica-se devido ao aumento exponencial dos 277 

Programas de Pós-graduação Stricto Sensu recomendados pela CAPES em funcionamento na UFSJ, 278 

bem como da multiplicação dos grupos de pesquisas pelos diversos departamentos das mais diversas 279 

áreas. Com o Plano Nacional de Pós-doutorado da CAPES, observou que a UFSJ contava com 12 280 

(doze) doutorandos vinculados diretamente aos Programas, além de duas cotas institucionais. Além 281 

disso, ressaltou que é sabido que outras agências de fomento também oferecem bolsa de pós-282 

doutoramento, o que permite que se tenha um incremento da procura da UFSJ para realização de tais 283 

pesquisas. Afirmou também que tal crescimento demanda a normatização dos modos de utilização dos 284 

recursos da UFSJ, como acesso a laboratórios, biblioteca e gabinetes, entre outros, além de padronizar a 285 

certificação do estágio pós-doutoral. Assim sendo, esclareceu que o anteprojeto em questão visa a 286 

regulamentar a supervisão de estágio; o prazo para realização; as formas de oferecimento; o projeto; a 287 

matrícula e a correspondente documentação; o relatório final; a emissão de certificado; a prorrogação 288 

do prazo de realização, além da burocracia interna em relação ao estágio pós-doutoral. Além disso, o 289 

relator destacou que é importante que a oportunidade de estágios de pós-doutoramento possam ocorrer 290 

também nas unidades acadêmicas, além dos próprios Programas de Pós-graduação, pois isso poderá 291 

ajudar na consolidação de grupos emergentes de pesquisa. Destacou também a limitação de encargos 292 

didáticos a 72 (setenta e duas) horas por semestre, pois, para o relator, isso assegura que os objetivos de 293 

pesquisa do estágio possam ser alcançados sem que as unidades acadêmicas lancem mão do estagiário 294 

para diminuir os encargos didáticos de seus docentes. Por fim, sugeriu uma correção no anteprojeto 295 

proposto, bem como acatou outras sugestões propostas pelo plenário. Dados os esclarecimentos e 296 

discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Depois de ampla discussão e com as seguintes 297 

alterações: 1) Padronização da terminologia: escrever estágio de pós-doutorado em toda a Resolução; 2) 298 

Retirar o ‘ou’ que antecede a ‘ou dos programas’ no artigo 1º; 3) Acrescentar a denominação Stricto 299 

Sensu ao Mestrado no Artigo 3º; 4) Retirar a palavra ‘Administrativa’ que segue à expressão Unidade 300 

Acadêmica; 5) Designar, no artigo 6º, que o relatório será entregue ao Chefe da Unidade Acadêmica; 6) 301 

Trocar, no Artigo 7º, a expressão ‘após validá-lo’ por ‘se aprovado’; 8) Acrescentar ao final do Artigo 302 

10 a seguinte frase: ‘exercido segundo as normas do exercício voluntário da UFSJ’, voto pela aprovação 303 
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do Anteprojeto de Resolução”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade, 304 

dando origem à Resolução no 008 (oito), de 18 (dezoito) de março de 2015 (dois mil e quinze), que 305 

passa a fazer parte do processo. Item nove: Processo no 23122103962/2014-42 – Resolução/CONEP 306 

nº 033, de 13/10/2014, ad referendum, que aprova o Curso de Aperfeiçoamento em Culturas e 307 

História dos Povos Indígenas – Modalidade a Distância. Interessada: Profª Maria Leônia Chaves 308 

de Resende (DECIS), relatado pela conselheira Vanessa Maia Barbosa de Paiva. A relatora leu o 309 

mérito de seu parecer informando que se trata de um projeto de aperfeiçoamento para professores e 310 

agentes do serviço público, atendendo ao que dispõe a Lei nº 11.645/2008 (onze mil, seiscentos e 311 

quarenta e cinco / dois mil e oito). Esclareceu que o curso parte do pressuposto de que é preciso 312 

compreender o complexo processo histórico dos povos indígenas do Brasil, levando em consideração as 313 

relações interétnicas estabelecidas dentro do território nacional. Informou que o curso tem como 314 

objetivo geral contribuir para a formação não só de professores, mas também de alunos de graduação 315 

em História e áreas afins, bem como de candidatos que tenham interesse no estudo das temáticas 316 

culturais e históricas dos Povos Indígenas. Com relação ao oferecimento do curso, informou que este 317 

será oferecido para todos os municípios de Minas Gerais, desenvolvido na modalidade semipresencial 318 

(com encontros presenciais e ensino a distancia a partir da plataforma Moodle) e estará sob a 319 

responsabilidade/administração do Núcleo de Educação a Distância (NEAD). Em relação à carga 320 

horária do curso, informou que esta totaliza 240 (duzentos e quarenta) horas, sendo 200 (duzentas) 321 

horas realizadas na Plataforma Moodle e 40 (quarenta) horas cumpridas com encontros presenciais. Por 322 

fim, informou ainda que o curso foi iniciado em outubro de 2014 (dois mil e quatorze) e tinha término 323 

previsto para fevereiro de 2015 (dois mil e quinze). Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a 324 

relatora leu o seu parecer: “Pelo que no mérito consta, sou de parecer favorável à aprovação da 325 

Resolução nº 033 (trinta e três), de 13 (treze) de outubro de 2014 (dois mil e quatorze), ad referendum 326 

do CONEP, que aprova o Curso de Aperfeiçoamento em Culturas e História dos Povos Indígenas – 327 

Modalidade a Distância”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade, 328 

referendando a Resolução no 033 (trinta e três), de 13 (treze) de outubro de 2014 (dois mil e quatorze), 329 

que faz parte do processo. Item dez: Processo no 23122104499/2014-56 – Decisão Ad Referendum Nº 330 

008/2014, de 17/10/2014, que autoriza a celebração do Contrato de Prestação de Serviços entre a 331 

Empresa Foz de Jeceaba Engenharia Ambiental, a Universidade Federal de São João del-Rei 332 

(UFSJ) e a Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei (FAUF). Interessado: 333 

Prof. Artur Mariano de Sousa Malafaia (DEMEC), relatado pela conselheira Josiane Nogueira. A 334 

relatora leu o mérito de seu parecer informando que se trata de aprovação da Decisão Ad Referendum 335 

Nº 008/2014 (oito / dois mil e quatorze), de 17 (dezessete) de outubro de 2014 (dois mil e quatorze), 336 

que autoriza a celebração do Contrato de Prestação de Serviços entre a Empresa Foz de Jeceaba 337 

Engenharia Ambiental (FJEA), a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) e a Fundação de 338 

Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei (FAUF), sendo interessado o professor Artur 339 

Mariano de Sousa Malafaia, do Departamento de Engenharia Mecânica (DEMEC). Informou que o seu 340 

parecer está embasado na Resolução/CONDI nº 020 (vinte), de 22 (vinte e dois) de dezembro de 2011 341 
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(dois mil e onze), que disciplina o relacionamento entre a Universidade Federal de São João del-Rei e 342 

sua(s) fundação(ões) de apoio, objetivando o apoio na execução de projetos desenvolvidos com sua 343 

colaboração, bem como em outras normas sobre o assunto e nas recomendações da Controladoria Geral 344 

da União e do Tribunal de Contas da União. Informou que o projeto foi instruído com toda a 345 

documentação necessária para a celebração de contrato dessa natureza, obedecendo, assim, a todas as 346 

exigências estabelecidas pela legislação em vigor. Por fim, afirmou que, por se tratar de projeto que 347 

pode trazer benefícios às atividades de ensino, pesquisa e extensão da UFSJ, uma vez que todos os itens 348 

estão em conformidade com o que é exigido pela Instituição, não viu impedimentos para a aprovação do 349 

ad referendum e prosseguimento do processo. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora 350 

leu o seu parecer: “Com base no exposto, sou de parecer favorável à aprovação do Ad Referendum Nº 351 

008/2014 CONEP, que autoriza a celebração do Contrato de Prestação de Serviços entre a Empresa Foz 352 

de Jeceaba Ambiental, a Universidade Federal de São João del-Rei e a Fundação de Apoio à 353 

Universidade Federal de São João del-Rei, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer da 354 

relatora foi aprovado por 10 (dez) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção, referendando a Decisão no 008 355 

(oito), de 17 (dezessete) de outubro de 2014 (dois mil e quatorze), que faz parte do processo. Item 356 

onze: Processo no 23122105438/2014-14 – Decisão Ad Referendum Nº 013/2014, de 17/12/2014, que 357 

aprova o Convênio de Cooperação Técnica e Científica para a realização do projeto “Ensaios de 358 

Tratabilidade para Avaliar a Presença de Ferro e Manganês e Remoção de Cor e Turbidez em 359 

Águas Destinadas ao Consumo Humano no Município de Congonhas/MG”. Interessada: Profª 360 

Eliane Prado Cunha Costa dos Santos (DTECH), relatado pela conselheira Josiane Nogueira. A 361 

relatora leu o mérito de seu parecer informando que se trata da Decisão Ad referendum Nº 013/2014 362 

(treze / dois mil e quatorze), de 17 (dezessete) de dezembro de 2014 (dois mil e quatorze), que 363 

autorizou o estabelecimento de convênio entre a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) e a 364 

Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA), com o objetivo de desenvolver o projeto de 365 

iniciação científica intitulado “Ensaios de tratabilidade para avaliar a presença de ferro e manganês e 366 

remoção de cor e turbidez em águas destinadas ao consumo humano no município de Congonhas – 367 

MG”. Informou que o seu parecer está embasado na Resolução/CONSU nº 035 (trinta e cinco), de 23 368 

(vinte e três) de novembro de 2009 (dois mil e nove), que dispõe sobre normas para colaboração 369 

esporádica de docente em regime de trabalho de dedicação exclusiva integrante da Carreira do 370 

Magistério Superior da UFSJ, e na Resolução/CONSU nº 058 (cinquenta e oito), de 27 (vinte e sete) de 371 

novembro de 2006 (dois mil e seis), modificada pela Resolução/CONSU nº 038 (trinta e oito), de 24 372 

(vinte e quatro) de setembro de 2012 (dois mil e doze), que regulamenta a celebração de contrato, 373 

acordo, convênio, ajuste, protocolo, compromisso ou de qualquer outro termo de naturezas 374 

administrativa e acadêmica. Nesse sentido, ressaltou que a Resolução/CONSU nº 035/2009 (trinta e 375 

cinco / dois mil e nove) permite a autorização do projeto por tratar-se de atividade de pesquisa com 376 

relevante importância para a UFSJ, mas exige a celebração de convênio, uma vez que a carga horária 377 

dispensada ao desenvolvimento do trabalho é superior a 30 (trinta) horas num período de 12 (doze) 378 

meses. Assim sendo, esclareceu que professora Eliane Prado Cunha Costa dos Santos, interessada no 379 
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processo, cumpriu esta e as demais exigências da referida Resolução, apresentando toda a 380 

documentação necessária. Em relação à Resolução/CONSU nº 058/2006 (cinquenta e oito / dois mil e 381 

seis), informou que foi respeitado o trâmite para a celebração de convênios dessa natureza, sendo o 382 

termo de acordo, com duração de 12 (doze) meses, firmado a partir do início das atividades. Para a 383 

celebração do convênio, esclareceu que foi apresentado plano de trabalho do projeto, aprovado também 384 

pela Câmara de Iniciação Científica da UFSJ, contendo a descrição precisa e clara da atividade a ser 385 

desenvolvida. Informou ainda que os recursos para a realização do trabalho foram captados via Edital 386 

da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPE), referente ao período de agosto de 2014 (dois 387 

mil e quatorze) a julho de 2015 (dois mil e quinze). Por fim, por se tratar de uma parceria para o 388 

desenvolvimento de projeto que pode trazer benefícios às atividades de pesquisa da UFSJ, uma vez que 389 

todos os itens estão em conformidade com o que é exigido pela Instituição, afirmou que não viu 390 

impedimentos para a aprovação do ad referendum e prosseguimento do processo. Dados os 391 

esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Com base no exposto, sou de 392 

parecer favorável à aprovação do Ad Referendum Nº 013/2014 CONEP, que autoriza a celebração de 393 

convênio de cooperação técnica e científica entre a Companhia de Saneamento de Minas Gerais 394 

(COPASA) e a Universidade Federal de São João del-Rei para realização do projeto intitulado ‘Ensaios 395 

de tratabilidade para avaliar a presença de ferro e manganês e remoção de cor e turbidez em águas 396 

destinadas ao consumo humano no município de Congonhas/MG’, salvo melhor juízo”. Decisão do 397 

Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade, referendando a Decisão no 013 (treze), de 398 

17 (dezessete) de dezembro de 2014 (dois mil e quatorze), que faz parte do processo. Item doze: 399 

Resolução/CONEP nº 043, de 25/11/2014, ad referendum, que aprova o Curso de Pós-Graduação 400 

Lato Sensu em Residência em Enfermagem na Atenção Básica / Saúde da Família – Turma 5. 401 

Interessada: PROPE/CCO, relatado pelo conselheiro Cléber José da Silva. O relator leu o mérito 402 

de seu parecer informando que se trata de proposta de oferta da 5ª (quinta) turma da Pós-Graduação 403 

Latu Sensu Residência em Enfermagem na Atenção Básica/Saúde da Família do Campus Centro-Oeste 404 

Dona Lindu da Universidade Federal de São João del-Rei (CCO/UFSJ), aprovada ad referendum do 405 

CONEP, mediante a Resolução nº 043 (quarenta e três), de 25 (vinte e cinco) de novembro de 2014 406 

(dois mil e quatorze). Informou que o projeto simplificado apresenta dados relativos à 4ª (quarta) turma, 407 

em andamento, como a matriz curricular com carga horária de 5.760 (cinco mil, setecentas e sessenta) 408 

horas, sendo 4 (quatro) semestres de 1.440 (mil, quatrocentos e quarenta) horas cada, bem como 409 

relatório final da 3ª (terceira) turma, no qual são apresentados dados relativos ao número de alunos 410 

matriculados e certificados. Esclareceu que no projeto consta que o Programa é composto por 28 (vinte 411 

e oito) docentes, dentre os quais 9 (nove) doutorandos, e que serão oferecidas 6 (seis) vagas para 412 

residentes com bolsas do Ministério da Educação e Cultura. Informou que são apresentados ainda 413 

outros dados, como cronograma anual de disciplinas e termos de convênios com a Secretaria Municipal 414 

de Saúde da Prefeitura Municipal de Divinópolis, onde os residentes irão atuar. Com relação aos 415 

recursos financeiros, informou que é apresentada, também, a prestação de contas dos recursos 416 

arrecadados com o processo seletivo, que foram gerenciados pela Fundação de Apoio à Universidade 417 
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Federal de São João del-Rei (FAUF). Por fim, informou que a proposta foi aprovada pelas instâncias 418 

competentes e que, a partir da análise dos documentos, notou-se que o Programa é sólido, oferecendo 419 

formação de qualidade e com boa procura por parte dos candidatos, e contribuindo para a melhoria da 420 

qualidade dos profissionais da saúde. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu 421 

parecer: “Pelo que no mérito consta, sou de parecer favorável à Resolução CONEP 043/2014 que, ad 422 

referendum do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSJ, aprovou a oferta de vagas para a 5ª 423 

Turma do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu Residência em Enfermagem na Atenção 424 

Básica/Saúde da Família da UFSJ. Este é o meu voto, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o 425 

parecer do relator foi aprovado por unanimidade, referendando a Resolução no 043 (quarenta e três), de 426 

25 (vinte e cinco) de novembro de 2014 (dois mil e quatorze), que faz parte do processo. Item treze: 427 

Processo no 23122106406/2014-28 – Resolução/CONEP nº 044, de 18/12/2014, ad referendum, que 428 

aprova o Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Adolescente – Turma 2. 429 

Interessada: PROPE/CCO, relatado pelo conselheiro Moacyr Comar Júnior. O relator leu o mérito 430 

de seu parecer informando que a criação de programas de residência nas áreas de saúde vem ao 431 

encontro da necessidade de aprimoramento dos conhecimentos técnicos obtidos na faculdade e 432 

obtenção de experiência prática na área de atuação. Diante disso, afirmou que no Campus Centro-Oeste 433 

Dona Lindu (CCO), por ser um campus que congrega cursos voltados para a atuação na área de saúde, é 434 

natural o nascimento desses cursos. Assim sendo, de acordo com a proposta apresentada, esclareceu que 435 

o curso tem como objetivo geral especializar profissionais da área da saúde no contexto das redes de 436 

atenção à saúde, com capacidade gerencial e clínica na atenção à saúde do adolescente e de sua família, 437 

intervindo positivamente nas condições de vida e realidade loco-regional dessa população. Informou 438 

que a carga horária total apresentada é de 5.760 (cinco mil, setecentas e sessenta) horas, sendo 4.608 439 

(quatro mil, seiscentas e oito) horas de prática. Informou ainda que a orientação do curso será feita 440 

pelos docentes/tutores e preceptores, sendo que os primeiros realizarão a orientação acadêmica de 441 

preceptores e residentes, cuja titulação mínima exigida para esse grupo é de mestre e experiência de 3 442 

(três) anos. Em relação ao grupo dos preceptores, informou que é formado por profissionais do Centro 443 

de Saúde Niterói e da Unidade de Pronto Atendimento Central (UPA Central), que possuem a mesma 444 

formação do residente. De acordo com o Edital apresentado, destacou que, para o processo seletivo, 445 

foram abertas vagas para profissionais das áreas de Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia, 446 

Psicologia e Serviço Social, os quais deverão exercer suas atividades em tempo integral. Esclareceu que 447 

o período de inscrição foi de 15 (quinze) a 19 (dezenove) de dezembro de 2014 (dois mil e quatorze), as 448 

avaliações e entrega dos currículos no dia 18 (dezoito) de janeiro e a entrevista e análise dos currículos 449 

realizados entre os dias 4 (quatro) a 6 (seis) de fevereiro, sendo a publicação do resultado final do 450 

processo no dia 9 (nove) de fevereiro de 2015 (dois mil e quinze). Observou ainda que o relatório 451 

parcial mostra as matrículas realizadas e que a utilização dos recursos referentes ao Programa que não 452 

foram gerenciados pela Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei (FAUF), mas 453 

recolhidas via Guia de Recolhimento de União (GRU). Por fim, salientou que se faz necessário que a 454 

UFSJ redija normas para o funcionamento de Programas de Residência, que se farão cada vez mais 455 
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comuns na Instituição. Na fase de esclarecimentos, considerando a recomendação do relator, o Pró-456 

Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, professor André Luiz Mota, esclareceu que, atualmente na UFSJ, 457 

os Programas de Residência são regulamentados pela mesma norma que regulamenta os Cursos de Pós-458 

Graduação Lato Sensu apesar de entender que eles têm formatos diferentes. Nesse sentido, a presidente 459 

do Conselho solicitou ao Pró-Reitor que constitua uma comissão para elaborar uma proposta de 460 

Resolução para regulamentar os Programas de Residência da Instituição. Dados os esclarecimentos e 461 

discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Tendo em vista o exposto no mérito, que já existe uma 462 

turma realizando a Residência, que toda documentação está de acordo com as normas federais e da 463 

UFSJ e que a segunda turma já está realizando a Residência, meu parecer é pela manutenção da 464 

aprovação da Resolução nº 044, de 18/12/2014, ad referendum, que aprova o Programa de Residência 465 

Multiprofissional em Saúde do Adolescente – Turma 2. Salvo melhor juízo, este é meu parecer”. 466 

Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade, referendando a Resolução no 467 

044 (quarenta e quatro), de 18 (dezoito) de dezembro de 2014 (dois mil e quatorze), que faz parte do 468 

processo. Item quatorze: Processo no 23122001950/2015-65 – Decisão Ad Referendum Nº 004/2015, 469 

de 13/02/2015, que aprova o contrato de prestação de serviços entre a UFSJ, a FAUF e a 470 

Odebrecht Ambiental. Interessado: Prof. Leonardo Adolpho Rodrigues da Silva, relatado pelo 471 

conselheiro Cleber José da Silva. O relator leu o mérito de seu parecer informando que se trata de uma 472 

cópia do processo original referente à prestação de consultoria do professor Leonardo Adolpho 473 

Rodrigues da Silva, do Departamento de Engenharias de Telecomunicações e Mecatrônica do Campus 474 

Alto Paraopeba da UFSJ. Para sua análise, informou ainda que se orientou pela Resolução/CONEP nº 475 

035/2009 (trinta e cinco / dois mil e nove) e pela Resolução/CONDI nº 020/2011 (vinte / dois mil e 476 

onze). Esclareceu que, por se tratar de prestação de consultoria por 9 (nove) dias, totalizando 60 477 

(sessenta) horas, carga horária superior às 30 (trinta) horas previstas na Resolução/CONEP nº 035/2009 478 

(trinta e nove / dois mil e nove), foi devidamente apresentada, no processo, a minuta de contrato, 479 

conforme exigência da referida Resolução. Informou que o processo apresenta ainda Plano de Trabalho 480 

detalhado, conforme exigido pela Resolução/CONDI nº 020/2011 (vinte / dois mil e onze), com 481 

atividades desenvolvidas entre os dias 14 (quatorze) e 22 (vinte e dois) de fevereiro de 2015 (dois mil e 482 

quinze). Também, destacou que o valor recebido pela consultoria foi de R$ 9.600,00 (nove mil e 483 

seiscentos reais), sendo destinados 10% (dez por cento) para o Departamento das Engenharias de 484 

Telecomunicações e Mecatrônica (DETEM), 2,5% (dois e meio por cento) para o Fundo de Extensão, 485 

2,5% (dois e meio por cento) para o Fundo de Pesquisa e 5% (cinco por cento) para a FAUF. Dos 486 

valores restantes, parte foi destinada para pagamento do INSS Patronal, Imposto de Renda, ISS e INSS, 487 

e o valor líquido restante destinado aos serviços prestados pelo interessado. Concluindo, destacou que o 488 

contrato teve aprovação de todas as instâncias institucionais e da Procuradoria Jurídica da UFSJ. Na 489 

fase de esclarecimentos, o conselheiro Sérgio Cerqueira esclareceu que o processo em questão é uma 490 

cópia, pois o processo original foi encaminhado às instâncias competentes para que se desse 491 

prosseguimento à assinatura do contrato. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o 492 

seu parecer: “Pelo que no mérito consta, sou de parecer favorável à Decisão ad referendum nº 493 
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004/2015, do presidente em exercício do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSJ, que 494 

aprovou a celebração do contrato entre a UFSJ, a FAUF e a Odebrecht. Este é o meu voto, salvo melhor 495 

juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade, referendando a Decisão 496 

no 004 (quatro), de 13 (treze) de fevereiro de 2015 (dois mil e quinze), que faz parte do processo. Item 497 

quinze: Processo no 23122001478/2015-61 – Decisão Ad Referendum Nº 005/2015, de 23/02/2015, 498 

que aprova o termo de cooperação entre a UFSJ e a UFMG – bolsistas para o Museu Casa Padre 499 

Toledo, em Tiradentes. Interessados: PROEX/SETEX, relatado pela conselheira Vanessa Maia 500 

Barbosa de Paiva. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que se trata de apreciação de ad 501 

referendum que aprova o termo de cooperação técnica entre a Universidade Federal de Minas Gerais 502 

(UFMG) e a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), com vistas à implantação de um 503 

programa de bolsas de extensão destinadas a alunos de graduação que desejem/necessitem atuar como 504 

bolsistas no Museu Casa Padre Toledo em Tiradentes. Esclareceu que a cooperação técnica prevê, com 505 

embasamento no Decreto nº 6.170 (seis mil, cento e setenta), de 25 (vinte e cinco) de julho de 2007 506 

(dois mil e sete), repasse de recursos orçamentários e financeiros da UFMG para a UFSJ no valor de R$ 507 

48.000 (quarenta e oito mil reais), destinados ao pagamento de 10 (dez) bolsistas de extensão que 508 

deverão atuar nas ações educativas do Museu Casa Padre Toledo, vinculado ao Campus Cultural da 509 

UFMG, em Tiradentes. De acordo com o processo, esclareceu que a previsão de utilização de recursos 510 

será de março de 2015 (dois mil e quinze) a março de 2016 (dois mil e dezesseis). Esclareceu ainda que 511 

os alunos, selecionados por edital e com formação interdisciplinar, irão atuar no recebimento, 512 

esclarecimento e informação ao público visitante do Museu, cuja carga horária desse projeto de 513 

extensão será de 20 (vinte) horas semanais, organizadas nos períodos da manhã e tarde. Por fim, 514 

afirmou que o presente termo de cooperação técnica justifica-se pela importância do investimento na 515 

formação de um público em espaços não formais de educação, por meio do projeto Ação Educativa do 516 

Museu Padre Toledo, e se deu, sobretudo, não só pela formação e repertório dos alunos, mas também 517 

pela proximidade entre a UFSJ e a cidade de Tiradentes, sede do Museu Casa Padre Toledo. Dados os 518 

esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Pelo que no mérito consta, sou de 519 

parecer favorável ao ad referendum nº 005/2015, de 23 de fevereiro de 2015, que aprova o Termo de 520 

Cooperação Técnica entre a UFMG e a UFSJ para implantação do programa de extensão Museu Casa 521 

Padre Toledo”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade, referendando 522 

a Decisão no 005 (cinco), de 13 (treze) de fevereiro de 2015 (dois mil e quinze), que faz parte do 523 

processo. Item dezesseis: Processo no 23122001808/2015-18 – Proposta de Resolução que 524 

regulamenta o programa de iniciação científica da UFSJ na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-525 

Graduação. Interessada: PROPE, relatado pelo conselheiro Túlio Hallak Panzera. O relator leu o 526 

mérito de seu parecer informando que esta proposta de Resolução irá oficializar a realização de projetos 527 

de Iniciação Científica (IC) aprovados pela Câmara de Iniciação Científica da UFSJ, bem como garantir 528 

a realização das atividades de pesquisa. Na sequência, após as discussões em plenário, o relator sugeriu 529 

algumas alterações na proposta apresentada, as quais foram destacadas por ele. Dados os 530 

esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Este relator é de parecer favorável à 531 



 

 

15 

proposta de Resolução que regulamenta o programa de iniciação científica da UFSJ mediante as 532 

alterações solicitadas no Mérito deste relato. Este é meu voto, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o 533 

parecer do relator foi aprovado por unanimidade, dando origem à Resolução no 009 (nove), de 18 534 

(dezoito) de março de 2015 (dois mil e quinze), que passa a fazer parte do processo. Item dezessete: 535 

Processo no 23122104747/2014-69 – Decisão Ad Referendum Nº 001/2015, de 06/01/2015, que 536 

aprova o Termo de Cooperação entre Fundacentro/MG, UNIFEI, UFSJ, UFES, Escola Sindical 7 537 

de Outubro e UFMG. Interessada: Coordenadoria do Curso de Especialização de Prática e 538 

Letramento a Distância, relatado pelo conselheiro Túlio Hallak Panzera. O relator leu o mérito de 539 

seu parecer informando que se trata de um projeto multidisciplinar de intervenção em Saúde e Segurança 540 

de Trabalhadores envolvidos nos setores de operação de lavra, tratamento e manutenção de equipamentos 541 

pesados na mineração. Informou que várias ações, como cursos, seminários, oficinas e acompanhamento, 542 

entre outras, foram propostas como parte da metodologia na prevenção de acidentes em atividades de alto 543 

risco no setor mineralógico. Segundo o Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), destacou que o Brasil 544 

detém um dos maiores patrimônios do mundo e é um importante produtor e exportador de minérios de alta 545 

qualidade, sendo a mineração uma das principais forças da economia brasileira. Porém, destacou que a 546 

mineração também é o quarto setor da economia com mais acidentes de trabalho no País e o segundo em 547 

taxa de mortalidade por acidente de trabalho. Com base nesse contexto, esclareceu que a presente proposta 548 

de pesquisa possui mérito, contribuindo para a prevenção de acidentes dos trabalhadores da mineração e 549 

de outros setores da indústria. Além disso, afirmou que o projeto de pesquisa permitirá a interação entre 550 

pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento e instituições, com uma estimativa de produção 551 

científica significativa. Entretanto, ressaltou que não está clara a fonte dos recursos, pois, conforme 552 

memorando eletrônico anexo ao processo, esses recursos serão obtidos de acordo com projetos específicos 553 

destinados ao Departamento de Psicologia (DPSIC) e elaborados a partir desse termo geral. Assim sendo, 554 

esclareceu que a UFSJ não se compromete a destinar recursos financeiros especificamente para a 555 

execução do projeto, além daqueles destinados aos Departamentos da UFSJ. Por fim, solicitou 556 

esclarecimentos acerca de quem é, de fato, o solicitante e interessado no projeto, pois este, ora referencia a 557 

Coordenadoria do Curso de Especialização de Prática e Letramento a distância, ora o Departamento de 558 

Psicologia. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Este relator 559 

solicita baixar este processo em diligência para comprovação de recursos financeiros, sejam eles oriundos 560 

da UFSJ, via departamental ou de outras fontes, e providenciar esclarecimentos sobre quem é o 561 

solicitante/interessado neste projeto. Esse é meu voto, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o 562 

parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Item dezoito: Processo no 23122000313/2015-71 – 563 

Resolução/CONEP nº 001, de 09/01/2015, ad referendum, que aprova o Projeto Pedagógico do 564 

Curso de Física – Grau Acadêmico: Licenciatura, relatado pela conselheira Carolina Ribeiro 565 

Xavier. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que se trata de apreciação da 566 

Resolução/CONEP nº 001 (um), de 09 (nove) de janeiro de 2015 (dois mil e quinze), que aprova, ad 567 

referendum, o Projeto Pedagógico do Curso de Física – Grau acadêmico: Licenciatura. Informou que o 568 

Curso de Física – Grau acadêmico: Licenciatura é oferecido no Campus Dom Bosco da Universidade 569 
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Federal de São João del-Rei, como opção discriminada, desde o ano de 2002 (dois mil e dois). No ano 570 

de 2009 (dois mil e nove), quando foi criado o Bacharelado, destacou que um novo currículo foi gerado 571 

para melhor aproveitamento do espaço físico e de recursos humanos, tendo sido, então, reconhecido 572 

pelo MEC, mediante a Portaria nº 286 (duzentos e oitenta e seis), de 21 (vinte e um) de dezembro de 573 

2012 (dois mil e doze). Porém, ressaltou que agora uma nova reestruturação do Projeto Pedagógico do 574 

Curso (PPC) é realizada, com o objetivo de corrigir pequenas deficiências do currículo de 2009 (dois 575 

mil e nove), atualizando-o frente às novas exigências da legislação brasileira e da UFSJ. De acordo com 576 

a relatora, essas alterações visam à melhora do curso e à formação do discente, tornando-a mais 577 

abrangente, moderna e qualificada. Neste contexto, esclareceu que foi apresentado o novo PPC do 578 

Curso de Física – Grau acadêmico: Licenciatura, que está apresentado de forma clara e objetiva, 579 

contendo todos os itens determinados pela Resolução que rege a matéria. Informou que o curso é 580 

oferecido na modalidade presencial, em turno noturno, com ingresso anual de 25 (vinte e cinco) vagas. 581 

Ainda, o tempo padrão é de 4 (quatro) anos, totalizando 8 (oito) semestres; o tempo mínimo de 582 

integralização é de 3 (três) anos e meio, totalizando 7 (sete) semestres; e o tempo máximo é de 6 (seis) 583 

anos, totalizando 12 (doze) semestres. Depois de formado, o profissional obterá o grau de licenciado em 584 

Física. Quanto à estrutura curricular do curso, informou que esta é fundamentada em dois módulos, 585 

sendo o primeiro com dois núcleos: o núcleo comum, totalizando 1.620 (mil, seiscentas e vinte) horas-586 

aula ou 1.485 (mil, quatrocentas e oitenta e cinco) horas, e o núcleo de formação específica de 587 

licenciatura, totalizando 612 (seiscentas e doze) horas-aula ou 561 (quinhentas e sessenta e uma) horas, 588 

além do estágio supervisionado de 400 (quatrocentas) horas. Já quanto ao segundo módulo, informou 589 

que é o módulo livre, que possui disciplinas eletivas que podem ser escolhidas pelos discentes em 590 

qualquer curso da UFSJ, totalizando 288 (duzentas e oitenta e oito) horas-aula ou 264 (duzentas e 591 

sessenta e quatro) horas e, ainda, 200 (duzentas) horas de atividades complementares. Dessa forma, a 592 

carga horária total do curso é de 2.910 (duas mil, novecentas e dez) horas, estando, assim, de acordo 593 

com as Diretrizes Curriculares para o Curso de Física – Grau acadêmico: Licenciatura, que exige um 594 

mínimo de 2.800 (duas mil e oitocentas) horas. Na sequência, citou outros itens que compõem o PPC, 595 

destacando que: conforme exige a legislação brasileira, a disciplina de Libras pertence à lista de 596 

disciplinas obrigatórias, e os conteúdos de Educação Ambiental e de Educação para as Relações Étnico-597 

raciais são abordados em disciplinas obrigatórias; as normas para a realização dos Estágios e Atividades 598 

Complementares estão bem estabelecidas na proposta; e a equivalência entre as unidades curriculares 599 

dos currículos de 2009 (dois mil e nove) e 2015 (dois mil e quinze) foi apresentada claramente. Com 600 

relação à documentação exigida, informou que constam no processo os pareceres da Pró-Reitoria de 601 

Ensino de Graduação (PROEN) e da Divisão de Acompanhamento e Controle Acadêmico (DICON), 602 

além das anuências do Departamento de Ciências Naturais (DCNAT) e do Departamento de Ciência da 603 

Computação (DCOMP). Sobre o ad referendum, afirmou que este foi justificado pela urgência da 604 

Coordenadoria do Curso em colocar o novo projeto em vigor, visto que os Cursos de Física e Química 605 

caminham juntos e que esse último já está com as mudanças em vigor. Por fim, apresentou duas 606 

correções que deverão ser feitas na versão final do PPC. Na fase de esclarecimentos, a presidente do 607 
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Conselho informou que estava presente a coordenadora do Curso de Física, professora Érika de 608 

Carvalho Bastone, para esclarecimentos a este e ao próximo processo da pauta. Solicitou permissão 609 

para que ela pudesse falar, quando necessário, o que foi acatado. Dados os esclarecimentos e discutida a 610 

matéria, a relatora leu o seu parecer: “Diante do exposto, sou de parecer favorável à aprovação da 611 

Resolução nº 001/2015/UFSJ, de 9 de janeiro de 2015, que aprova, Ad Referendum, o Projeto 612 

Pedagógico do Curso de Física – Grau acadêmico: Licenciatura”. Decisão do Plenário: o parecer da 613 

relatora foi aprovado por unanimidade, referendando a Resolução no 001 (um), de 9 (nove) de janeiro de 614 

2015 (dois mil e quinze), que faz parte do processo. Item dezenove: Processo no 23122000314/2015-615 

16 – Resolução/CONEP nº 002, de 09/01/2015, ad referendum, que aprova o Projeto Pedagógico do 616 

Curso de Física – Grau Acadêmico: Bacharelado. Interessada: COFIS, relatado pela conselheira 617 

Carolina Ribeiro Xavier. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que se trata de apreciação 618 

da Resolução/CONEP nº 002 (dois), de 9 (nove) de janeiro de 2015 (dois mil e quinze), que aprova, ad 619 

referendum, o Projeto Pedagógico do Curso de Física – Grau acadêmico: Bacharelado. Informou que o 620 

Curso de Física – Grau acadêmico: Licenciatura é oferecido no Campus Dom Bosco da Universidade 621 

Federal de São João del-Rei desde o ano de 2009 (dois mil e nove), tendo sido reconhecido pelo MEC 622 

no final de 2012 (dois mil e doze). Ressaltou que uma nova reestruturação do Projeto Pedagógico do 623 

Curso (PPC) é realizada agora, com objetivos de corrigir pequenas deficiências do currículo de 2009 624 

(dois mil e nove), atualizando-o frente às novas exigências da legislação brasileira e da UFSJ, e 625 

incluindo formalmente algumas demandas levantadas pela Comissão de Avaliação do INEP. Segundo a 626 

relatora, essas alterações visam à melhora do curso e à formação do discente, tornando-a mais 627 

abrangente, moderna e qualificada. Neste contexto, esclareceu que foi apresentado o novo PPC do 628 

Curso de Física – Grau acadêmico: Bacharelado, que está apresentado de forma clara e objetiva, 629 

contendo todos os itens determinados pela Resolução que rege a matéria. Informou que o curso é 630 

oferecido na modalidade presencial, em turno integral, com ingresso anual de 25 (vinte e cinco) vagas. 631 

Ainda, o tempo padrão é de 4 (quatro) anos, totalizando 8 (oito) semestres; o tempo mínimo de 632 

integralização é de 3 (três) anos e meio, totalizando 7 (sete) semestres; e o tempo máximo é de 6 (seis) 633 

anos, totalizando 12 (doze) semestres. Depois de formado, o profissional obterá o grau de bacharel em 634 

Física. Quanto à estrutura curricular do curso, informou que esta é fundamentada em dois módulos, 635 

sendo o primeiro com dois núcleos: o núcleo comum, totalizando 1.620 (mil, seiscentas e vinte) horas-636 

aula ou 1.485 (mil, quatrocentas e oitenta e cinco) horas, e o núcleo de formação específica, que inclui 637 

disciplinas que permitam maior aprofundamento dos conteúdos de Física, totalizando 792 (setecentas e 638 

noventa e duas) horas-aula ou 726 (setecentas e vinte e seis) horas. Já quanto ao segundo módulo, 639 

informou que é o módulo livre, que possui disciplinas optativas que podem ser escolhidas pelos 640 

discentes, totalizando 216 (duzentas e dezesseis) horas-aula ou 198 (cento e noventa e oito) horas e, 641 

ainda, 200 (duzentas) horas de atividades complementares. Dessa forma, a carga horária total do curso é 642 

de 2.609 (duas mil, seiscentas e nove) horas, estando, assim, de acordo com as Diretrizes Curriculares 643 

para o Curso de Física – Grau acadêmico: Bacharelado, que exige um mínimo de 2.400 (duas mil e 644 

quatrocentas) horas. Na sequência, citou outros itens que compõem o PPC, destacando que, conforme 645 
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determina a legislação brasileira, a disciplina de Libras pertence à lista de disciplinas optativas, e os 646 

conteúdos de Educação Ambiental e de Educação para as Relações Étnico-raciais são abordados em 647 

disciplinas obrigatórias, que as normas para realização dos Estágios e Atividades Complementares estão 648 

bem estabelecidas na proposta e que a equivalência entre as unidades curriculares dos currículos de 649 

2009 (dois mil e nove) e 2015 (dois mil e quinze) está apresentada claramente. Com relação à 650 

documentação exigida, informou que constam no processo os pareceres da Pró-Reitoria de Ensino de 651 

Graduação (PROEN) e da Divisão de Acompanhamento e Controle Acadêmico (DICON), além das 652 

anuências do Departamento de Ciências Naturais (DCNAT) e do Departamento de Ciência da 653 

Computação (DCOMP). Sobre o ad referendum, afirmou que este foi justificado pela urgência da 654 

Coordenadoria do Curso em colocar o novo projeto em vigor, visto que os Cursos de Física e Química 655 

caminham juntos e que esse último já está com as mudanças em vigor. Por fim, apresentou uma 656 

correção que deverá ser feita na versão final do PPC. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a 657 

relatora leu o seu parecer: “Diante do exposto, sou de parecer favorável à aprovação da Resolução nº 658 

002/2015/UFSJ, de 9 de janeiro de 2015, que aprova, Ad Referendum, o Projeto Pedagógico do Curso 659 

de Física – Grau acadêmico: Bacharelado”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por 660 

unanimidade, referendando a Resolução no 002 (dois), de 9 (nove) de janeiro de 2015 (dois mil e 661 

quinze), que faz parte do processo. Às 16 (dezesseis) horas e 20 (vinte) minutos, esgotada a pauta e 662 

nada mais havendo a tratar, a presidente do Conselho encerrou a reunião. E para constar, eu, Maria da 663 

Penha Resende Rodrigues, secretária, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por todos os 664 

conselheiros presentes à reunião. São João del-Rei, 18 (dezoito) de março de 2015 (dois mil e quinze).  665 

Profª Valéria Heloisa Kemp 666 
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T.A. José Roberto Ribeiro 676 
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Mem. Ext. Antônio Elias dos Santos 679 


