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Ata da 83ª (Octogésima Terceira) Reunião Ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 1 

da Universidade Federal de São João del-Rei  2 

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de 2015 (dois mil e quinze), às 9 (nove) horas com 3 

continuação às 13 (treze) horas e 30 (trinta) minutos, estavam presentes para a 83ª (octogésima terceira) 4 

reunião ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONEP, da Universidade Federal de 5 

São João del-Rei, na sala de Reuniões dos Órgãos Colegiados Superiores, Campus Santo Antônio, os 6 

seguintes conselheiros: professora Valéria Heloisa Kemp, Reitora e presidente do Conselho; professor 7 

Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira, Vice-Reitor; os docentes que atuam no ensino da 8 

graduação: Carolina Ribeiro Xavier, Cláudia Di Lorenzo Oliveira, Moacyr Comar Júnior, Stella Maris 9 

Resende, Túlio Hallak Panzera e Vanessa Maia Barbosa de Paiva; os docentes que atuam no ensino de 10 

pós-graduação: Roberto Pires Calazans Matos e Valdir Mano; os membros do corpo técnico-11 

administrativo: José Roberto Ribeiro e Josiane Nogueira; o membro do corpo discente do ensino de 12 

graduação: Rita de Cássia Sousa Moreira; e o membro da comunidade externa: Antônio Elias dos 13 

Santos. Presente também à reunião, para esclarecimentos a vários processos da pauta, o Pró-Reitor de 14 

Pesquisa e Pós-Graduação, professor André Luiz Mota. Havendo quorum, a presidente do Conselho deu 15 

início à reunião, dando posse à professora Cláudia De Lorenzo Oliveira. Em seguida, apresentou as 16 

justificativas de ausência dos conselheiros: Cléber José da Silva, porque teve que acompanhar a esposa 17 

em exames médicos urgentes; e Renata Carolina Zanetti Lofrano, por ter exame e consulta médica 18 

agendados para esta data. Aceitas as justificativas, foi aprovada, por unanimidade, a ata da 82ª 19 

(octogésima segunda) reunião ordinária ocorrida em 18 (dezoito) de março de 2015 (dois mil e quinze). 20 

Aprovada a ata e decididos os itens do expediente do dia, foi então colocada em discussão a pauta. No 21 

momento da aprovação, a presidente do Conselho solicitou a inclusão, como item 4 (quatro), do 22 

Processo no 23122007120/2015-41, que trata do termo de colaboração esporádica em atividade de 23 

consultoria à empresa Odebrecht Ambiental do professor Jackson de Oliveira Pereira, tendo como 24 

relator o técnico-administrativo José Roberto Ribeiro, o que foi acatado. Solicitou também a exclusão do 25 

item 7 (sete), que trata de Acordo de Cooperação Internacional entre a UFSJ e a Texas Tech University, 26 

nos Estados Unidos, devido à justificativa de ausência da conselheira relatora Renata Carolina Zanetti 27 

Lofrano, o que foi também foi acatado. Também, a pedido da conselheira relatora Stella Maris Resende, 28 

foi excluído o antigo item 4 (quatro), que trata de pedido de participação como colaborador esporádico 29 

do professor Edgar Campos Furtado. Aprovada a pauta, iniciaram-se os trabalhos. Item um: Processo 30 

no 23122101928/2014-33 – Proposta de Resolução que Regulamenta a participação de docentes em 31 

regime de dedicação exclusiva em Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu de outras 32 

instituições públicas na condição de docentes permanentes ou colaboradores (Proposta de 33 

Resolução alterada para: Regulamenta as condições de afastamento de docentes integrantes da 34 

carreira de Magistério Superior da UFSJ e dá outras providências). Interessada: UFSJ, relatado 35 

pelo conselheiro Valdir Mano. O relator leu o mérito de seu parecer informando que se trata de matéria 36 

de normas, nos termos no inciso X (dez) do artigo 15 (quinze) do Estatuto da UFSJ, que delega 37 
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competência ao CONEP para fixar regras sobre o afastamento de docentes. Esclareceu que o anteprojeto 38 

de Resolução original, que deu origem a este processo, trata das normas de credenciamento de docentes 39 

da UFSJ para participação na qualidade de professor permanente em programas de pós-graduação stricto 40 

sensu de outras instituições públicas de ensino brasileiras. Porém, ao avaliar o anteprojeto, ressaltou que 41 

sugeriu algumas alterações à proposta original, bem como fez alguns questionamentos sobre a ausência 42 

de algumas informações que não constavam na proposta. Para que essas questões fossem estudadas, 43 

esclareceu que votou para que o processo baixasse em diligência junto ao Gabinete da Reitoria. À luz 44 

desses questionamentos, e levando em conta que as normas que regem o afastamento de docentes da 45 

UFSJ estavam defasadas, informou que a Vice-Reitoria propôs novo anteprojeto de maior abrangência, 46 

concentrando temas semelhantes em apenas uma norma, buscando a redução da burocracia e facilitando 47 

o seu cumprimento. Assim, após a análise dessa nova proposta de anteprojeto, afirmou que ela é 48 

oportuna, já que as normas atuais estão desatualizadas e em desacordo com a nova legislação, 49 

particularmente em relação à Lei nº 12.772 (dois mil, setecentos e setenta e dois), de 28 (vinte e oito) de 50 

dezembro de 2012 (dois mil e doze), que dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreiras e Cargos de 51 

Magistério Federal. Contudo, destacou que a aprovação deste anteprojeto por si só não é condição 52 

suficiente para atualização das normas, já que deve vir acompanhada de outras ações, a saber: 1) 53 

revogação da Resolução/CONEP nº 057 (cinquenta e sete), de 1º (primeiro) de dezembro de 2011 (dois 54 

mil e onze), que “Fixa normas e condições de afastamento de docentes da carreira do magistério 55 

superior da UFSJ para cursos de pós-graduação em instituição nacional ou estrangeira”; 2) revogação da 56 

Resolução/CONEP nº 005 (cinco), de 9 (nove) de janeiro de 2015 (dois mil e quinze), ad referendum do 57 

CONEP, que “Autoriza a PROGP a contratar professor substituto na hipótese de afastamento de docente 58 

em tempo integral”; 3) revogação da Resolução/CONDS nº 008 (oito), de 20 (vinte) de novembro de 59 

1991 (mil, novecentos e noventa e um), que “Fixa normas e condições de afastamento de docentes da 60 

carreira do Magistério Superior da FUNREI, nas hipóteses que especifica”, ainda em vigor, e da 61 

Resolução/CONSU nº 035 (trinta e cinco), de 23 (vinte e três) de novembro de 2009 (dois mil e nove), 62 

que “Dispõe sobre normas para colaboração esporádica de docente em regime de trabalho de dedicação 63 

exclusiva integrante da Carreira do Magistério Superior da UFSJ”. Como essas Resoluções são de 64 

competência do Conselho Universitário (CONSU), o relator observou que o CONEP pode apenas 65 

recomendar que elas sejam revogadas. Destacou ainda que são inegáveis os benefícios advindos da nova 66 

proposta de anteprojeto, já que três Resoluções estarão condensadas em apenas uma norma bastante 67 

abrangente e atualizada. Entretanto, ao fazer uma leitura cuidadosa da proposta, observou que percebeu 68 

que poderia contribuir para o seu aperfeiçoamento, seja em termos de clareza da redação, seja em 69 

relação ao espírito da norma, propondo, então, uma proposta de substitutivo ao anteprojeto. Levando-se 70 

em conta o texto final da Resolução, lembrou que a redação dos Anexos I (um), II (dois) e III (três) 71 

também deverá ser atualizada. Na fase de esclarecimentos, o relator destacou que, para a elaboração do 72 

novo substitutivo de anteprojeto, contou com a colaboração dos conselheiros Sérgio Cerqueira, Stella 73 

Maris Resende e Vanessa Maia Barbosa de Paiva, além do servidor técnico-administrativo lotado na 74 



 

 

3 

Vice-Reitoria, Bruno Nascimento Campos. Na sequência, o anteprojeto foi discutido artigo por artigo.  75 

Em relação à sugestão do relator de se revogarem duas normas do CONSU, o conselheiro Sérgio 76 

Cerqueira indicou à Presidência emitir uma Resolução ad referendum daquele Conselho revogando as 77 

referidas Resoluções. Sobre os formulários anexos à proposta, também discutidos pelo Conselho, o 78 

relator esclareceu que estes não comporão a versão final da Resolução e serão indicados apenas como 79 

modelos à Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (PROGP) para serem disponibilizados 80 

em seu sítio eletrônico. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: 81 

“Diante do exposto acima, e respeitando as sugestões aprovadas pelo Conselho, sou favorável à 82 

aprovação do substitutivo ao Anteprojeto que ‘Regulamenta as condições de afastamento de docentes 83 

integrantes da carreira de Magistério Superior da UFSJ e dá outras providências’, conforme substitutivo 84 

anexo. Este é o meu parecer salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado 85 

por 12 (doze) votos favoráveis e 2 (duas) abstenções), dando origem à Resolução no 010 (dez), de 29 86 

(vinte e nove) de abril de 2015 (dois mil e quinze), que passa a fazer parte do processo. Na sequência, a 87 

presidente colocou em votação os formulários que serão indicados como modelos à PROGP, sendo 88 

também aprovados por 12 (doze) votos favoráveis e 2 (duas) abstenções. Item dois: Processo no 89 

23122003751/2015-91 – Proposta de Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação – 90 

Nível Mestrado. Interessados: PROPE/DCOMP, relatado pela conselheira Stella Maris Resende. 91 

A relatora leu o mérito de seu parecer informando que o presente processo trata da proposta de um novo 92 

programa de Pós-Graduação, denominado Ciência da Computação, com sigla PROPCC, em nível 93 

Mestrado Acadêmico. Esclareceu que a matéria é regida pela Resolução/CONSU n° 062 (sessenta e dois), 94 

de 7 (sete) de novembro de 2011 (dois mil e onze), que regulamenta os Programas de Pós-graduação 95 

Stricto Sensu da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). Informou que a proposta, a 96 

participação dos docentes envolvidos e o uso da infraestrutura foram aprovados inicialmente por um ad 97 

referendum do Chefe do Departamento de Ciência da Computação (DCOMP), professor Leonardo 98 

Chaves Dutra da Rocha, em 12 (doze) de novembro de 2014 (dois mil e quatorze), e referendados pela 99 

Assembleia Departamental do DCOMP em 2 (dois) de abril de 2015 (dois mil e quinze). Considerando o 100 

sistema de classificação definido pela CAPES, observou que ela será submetida para a Área Ciência da 101 

Computação. Esclareceu que o Programa visa a formar profissionais para desempenhar com 102 

competência atividades relacionadas à pesquisa, desenvolvimento e inovação na área de Ciência da 103 

Computação, de forma a gerar novos conhecimentos, atuar em atividades técnico-científicas em 104 

empresas de base tecnológica, conduzir projetos de investigação científica, exercer atividades de 105 

docência no ensino superior, tecnológico ou profissionalizante, ou continuar sua formação em um 106 

programa de Doutorado. Esclareceu ainda que o público-alvo são os egressos de cursos de graduação em 107 

Ciência da Computação ou áreas afins, conforme definido pela CAPES ou pelo CNPq, cabendo à 108 

Comissão de Seleção avaliar, excepcionalmente, a conveniência de admissão de profissionais de outras 109 

áreas. Caso aprovado, informou que a área de concentração será única: Ciência da Computação, com 110 

três linhas de Pesquisa, a saber: Otimização e Inteligência Computacional; Sistemas de Informação; e 111 
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Sistemas Distribuídos e Computação de Alto Desempenho. Destacou que os principais objetivos do 112 

Programa são fomentar a criação de um núcleo capaz de estabelecer projetos de pesquisa em Ciência da 113 

Computação, aprimorar a qualificação de recursos humanos na área e formar profissionais capacitados e 114 

bem posicionados para a realização de pesquisa com qualidade e docência no ensino superior. 115 

Esclareceu que o curso tem duração prevista de 24 (vinte e quatro) meses, com entrada anual, sendo 12 116 

(doze) vagas por seleção e início previsto para o primeiro semestre de 2016 (dois mil e dezesseis). 117 

Considerando que a demanda de discentes e também o corpo docente de um programa de pós-graduação 118 

podem variar no decorrer do tempo, a relatora sugeriu que seja definido na proposta somente o número 119 

inicial de vagas. Em relação aos critérios de inscrição, seleção e matrícula, informou que estão 120 

estabelecidos na proposta, como previsto na Resolução/CONSU n° 062/2011 (sessenta e dois / dois mil e 121 

onze). No que se refere às disciplinas, informou que são classificadas em obrigatórias e optativas, sendo 122 

necessário cumprir no mínimo 8 (oito) créditos de disciplinas obrigatórias e 12 (doze) créditos de 123 

disciplinas optativas, além de 4 (quatro) créditos em Elaboração da Dissertação e 4 (quatro) créditos de 124 

Estágio em Docência, caso o discente seja bolsista. A distribuição das disciplinas por docente é feita de 125 

forma harmônica, mostrando uma boa abrangência nas áreas de atuação do Programa. As ementas, 126 

contendo bibliografia, e o cronograma de oferta de disciplinas são apresentadas em conformidade com 127 

as exigências da UFSJ. Em relação ao Corpo Docente permanente, informou que é formado por 10 (dez) 128 

professores, todos do DCOMP, estando os currículos deles incluídos no processo. Ressaltou que se 129 

percebe que todos têm menos de 8 (oito) anos de titulação e pouca experiência prévia na orientação de 130 

trabalhos de pós-graduação. No entanto, esclareceu que o grupo tem grande experiência em orientação 131 

de discentes de graduação, particularmente iniciação científica, tendo orientado cerca de 50 (cinquenta) 132 

projetos em 3 (três) anos. Também, há orientações de trabalhos de conclusão de curso e de pós-133 

graduação Lato Sensu, além de colaborações com empresas privadas como Microsoft e NVIDIA. 134 

Destacou que a produção acadêmica em periódicos e em eventos científicos é relevante, de qualidade e 135 

bem classificada ao se comparar com as verificadas em programas de pós-graduação já em atuação. 136 

Além disso, destacou que, em função da ampliação do número de vagas do curso de graduação em 137 

Ciência da Computação, há a previsão de contratação de mais docentes num futuro próximo, o que 138 

certamente favorecerá a produtividade do grupo. Em relação à infraestrutura, informou que os espaços a 139 

serem utilizados, como salas de aula, laboratórios, biblioteca, sala para os discentes de pós-graduação e 140 

sala para a Secretaria do Programa, são descritos detalhadamente. Além disso, a infraestrutura 141 

contempla rede de computadores, servidores de arquivos e de impressão, plataforma de apoio ao ensino 142 

a distância e intranet dedicada. Informou que o Regimento Interno, incluído na proposta, contempla os 143 

principais aspectos regimentais, mas deve ser revisto mais detalhadamente no caso de aprovação do 144 

Programa pela CAPES, especialmente em relação às competências de Colegiado, coordenador e 145 

orientador, estrutura curricular e regime de créditos, para ficarem em total concordância com as normas 146 

da Instituição e com o corpo do projeto. Destacou que as demais exigências constantes na Resolução no 147 

062/2011 (sessenta e dois / dois mil e onze) também estão cumpridas, como o nome do coordenador do 148 
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projeto, o professor Leonardo Chaves Dutra da Rocha, e a indicação de pareceristas externos. Neste 149 

contexto, observou que foram incluídos no processo, com pareceres bastante favoráveis à submissão da 150 

proposta, os relatos dos professores Luis da Cunha Lamb, do Instituto de Informática da Universidade 151 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), e Mario Fernando Montenegro Campos, do Departamento de 152 

Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerias (UFMG). Por fim, afirmou que o forte 153 

envolvimento do corpo docente do DCOMP em atividades de pesquisa e a necessidade de qualificação 154 

de profissionais da área na região de São João del-Rei justificam plenamente a criação de um programa 155 

de pós-graduação stricto sensu em Ciência da Computação na UFSJ, o que certamente irá promover o 156 

fortalecimento da capacidade crítica e o desenvolvimento inovador na área de Ciência e Tecnologia na 157 

região. Dessa forma, considerando ainda que a proposta enviada está bem estruturada e cumpre o disposto 158 

na Resolução CONSU n° 062 (sessenta), de 7 (sete) de novembro de 2011 (dois mil e onze), a relatora 159 

afirmou que a presente solicitação deve ser aprovada. Na fase de esclarecimentos, além do Pró-Reitor de 160 

Pesquisa e Pós-Graduação, a presidente do Conselho informou que estava presente à reunião o 161 

coordenador do projeto em discussão, professor Leonardo Rocha. Solicitou permissão para que eles 162 

pudessem falar, quando necessário, o que foi acatado. O Pró-Reitor observou que está revendo a norma 163 

interna que regulamenta os Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, por isso logo encaminhará ao 164 

Conselho Universitário algumas propostas de alterações na referida Resolução. Informou que, além das 165 

duas propostas de mestrado constantes na pauta desta reunião, serão encaminhadas mais duas propostas 166 

para apreciação dos Conselhos Superiores. Em relação ao calendário para submissão de propostas de 167 

mestrado e doutorado (APCN) para o ano de 2015 (dois mil e quinze), informou que ainda não foi 168 

divulgado pela CAPES. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: 169 

“Diante do exposto, sou de parecer favorável à aprovação da Proposta de Criação do Programa de Pós-170 

graduação em Ciência da Computação da UFSJ”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi 171 

aprovado por unanimidade, dando origem à Resolução no 011 (onze), de 29 (vinte e nove) de abril de 172 

2015 (dois mil e quinze), que passa a fazer parte do processo. Item três: Processo no 173 

23122005823/2015-35 – Proposta de Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas – Nível 174 

Mestrado. Interessados: PROPE/DELAC, relatado pelo conselheiro Roberto Pires Calazans 175 

Matos. O relator leu o mérito de seu parecer informando que a proposta do Programa de Pós-Graduação 176 

em Artes Cênicas, nível Mestrado, foi apresentada pela professora Carina Maria Guimarães Moreira, 177 

cujo departamento proponente é o Departamento de Letras, Artes e Cultura (DELAC). Informou que o 178 

Programa tem como data prevista de início de atividades agosto de 2016 (dois mil e dezesseis) e destina-179 

se a profissionais graduados nas áreas de Teatro, Dança, Circo, Perfomance, Música, Artes Visuais e 180 

Aplicadas, Arquitetura, Filosofia, História e Letras. Esclareceu que o Programa contará com 181 

infraestrutura administrativa exclusiva, contendo uma sala de Coordenação, que funcionará junto com a 182 

Secretaria, uma sala de Reuniões, gabinetes de docentes, sala equipada com computadores para os 183 

alunos, além de infraestrutura adequada de 7 (sete) laboratórios de ensino e pesquisa, que atendem aos 184 

cursos de graduação e atividades de pesquisa dos docentes. Contará também com a infraestrutura da 185 



 

 

6 

Biblioteca da UFSJ, bem como de seu corpo docente, que desenvolve projetos com auxílio financeiro de 186 

agências nacionais de fomento como CNPq e FAPEMIG. Ressaltou que a Pós-Graduação em Artes 187 

Cênicas vem atender a uma área de pesquisa extremamente deficitária em termos de Pós-Graduação na 188 

UFSJ, uma vez que a participação dos docentes de Teatro (apenas dois) em Pós-Graduação se dá em 189 

uma linha do Programa de Pós-Graduação em Letras, não específica para Artes Cênicas. Esclareceu que 190 

hoje o curso de Teatro conta com 8 (oito) docentes doutores desenvolvendo pesquisa, sendo que em 191 

2016 (dois mil e dezesseis), ano de abertura do curso, serão 12 (doze) docentes doutores, o que permite 192 

dizer que já há uma massa crítica com condições de suportar as atividades de Pós-Graduação, com corpo 193 

docente qualificado, laboratórios e recursos financeiros. Além disso, observou que este Programa 194 

oferecerá oportunidades de ingresso na carreira acadêmica aos egressos dos cursos de Teatro, Música, 195 

Arquitetura, Filosofia, Letras e áreas afins. Informou que a área de concentração desta proposta é 196 

ARTES CÊNICAS e são apresentadas duas linhas de pesquisa: Cultura, Política e Memória; e 197 

Performance, Processos e Poética. Sobre o corpo docente, esclareceu que será de 10 (dez) docentes 198 

divididos da seguinte maneira: 4 (quatro) docentes permanentes e 1 (um) colaborador na linha Cultura, 199 

Política e Memória, e 4 (quatro) docentes permanentes e 1 (um) colaborador na linha Performance, 200 

Processos e Poética, atendendo, assim, à proporção exigida pela CAPES. Em relação aos docentes 201 

colaboradores, destacou que ambos são bolsistas de produtividade nível 1 (um), ou seja, a professora 202 

Maria de Lourdes Rabetti é professora do Programa de Pós-Graduação em Teatro da Unirio e 203 

Pesquisadora Nível 1A; e o professor Narciso Laranjeira Telles da Silva é professor do Programa de 204 

Pós-Graduação em Artes Cênicas da UFU e Pesquisador Nível 1D. Nesse sentido, a dúvida levantada 205 

pelo relator é se esses docentes, com grande experiência em pesquisa e pós-graduação, deveriam ser 206 

mantidos na qualidade de professores colaboradores, uma vez que o perfil de atuação de ambos será 207 

mais de professores visitantes. Segundo o relator, outra questão que não é respondida na proposta do 208 

Programa é se os dois docentes que fazem parte do Programa de Pós-Graduação em Letras (Alberto 209 

Ferreira da Rocha Junior e Cláudio José Guillarduci) permanecerão nesse Programa, pois fazer parte de 210 

dois Programas de Pós-Graduação exige um volume de Produção que atenda às exigências da área em 211 

que cada Programa se insere, e isso pode ser um problema mais para frente. Para obtenção do título, 212 

informou que o Pós-graduando deverá cursar 34 (trinta e quatro) créditos, sendo 6 (seis) de disciplinas 213 

obrigatórias, 18 (dezoito) de optativas e 16 (dezesseis) de escrita de dissertação. Além disso, o pós-214 

graduando deverá realizar ao menos um semestre de estágio em docência, preferencialmente no segundo 215 

semestre do curso. O prazo máximo para conclusão é de 24 (vinte e quatro) meses. O curso será ofertado 216 

anualmente, mas as disciplinas serão oferecidas semestralmente. Na primeira seleção, serão ofertadas 10 217 

(dez) vagas para discentes. Informou ainda que a proposta já apresenta um esboço de Regimento 218 

Interno, que deverá ser submetido ao Conselho Universitário quando da aprovação pela CAPES. 219 

Ressaltou que o Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas irá congregar 3 (três) grupos de pesquisa 220 

coordenados por professores da UFSJ – GPAC, GTRANS e XAMÃ –, o que demonstra que, apesar de o 221 

curso de graduação em Teatro ter sido criado apenas em 2009 (dois mil e nove), o corpo docente já tem 222 
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larga experiência em desenvolvimento de pesquisas no campo da área de concentração, além de uma 223 

massa crítica de egressos dessa mesma graduação. Afirmou que a abertura deste Programa também é 224 

importante para atender a uma demanda reprimida em termos de formação de pesquisadores no estado 225 

de Minas Gerais (apenas um curso em Artes Cênicas e outros dois que podem, por suas linhas de 226 

pesquisa, atender a pesquisas nesta área de concentração). Destacou que a proposta já foi revista em 227 

função dos pareceres de duas pesquisadoras (Dra. Maria Helena Werneck – Unirio – e Marta Isaacson 228 

de Souza Silva – UFRGS) da área, que recomendaram a aprovação do Programa de Pós-Graduação em 229 

Artes Cênicas, esclarecendo que a coordenadora da proposta respondeu às questões colocadas pelas 230 

pareceristas de maneira que a proposta ora apresentada já incorpora as sugestões colocadas. Concluindo, 231 

destacou que o Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas apresenta as características gerais do 232 

Curso, objetivos, perfil do egresso, competências e habilidades, requisitos de acesso, metodologia de 233 

ensino e de avaliação, cronograma das disciplinas, conteúdo programático com ementas, objetivos e 234 

bibliografia. Apresenta a equipe, que é multidisciplinar, e sua produção científica. Apresenta também o 235 

Regimento, no qual constam: estrutura organizacional e funcionamento; processo de gestão acadêmico-236 

administrativa; regime didático-científico; avaliações institucionais e da aprendizagem; duração do 237 

programa e dos prazos; rendimento escolar; projeto de dissertação e trabalho de conclusão; titulação; 238 

diplomas e certificados. A seguir, apresenta os currículos Lattes de toda a equipe. Dessa forma, afirmou 239 

que este Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas está bem elaborado, organizado e justificado. Na 240 

fase de esclarecimentos, além do Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, a presidente do Conselho 241 

informou que estava presente à reunião a coordenadora do projeto em discussão, professora Carina 242 

Maria Guimarães Moreira. Solicitou permissão para que eles pudessem falar, quando necessário, o que 243 

foi acatado. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Por todas as 244 

considerações e justificativas apresentadas no mérito, sou de favorecer favorável à aprovação da 245 

proposta de criação do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas, nível Mestrado. Este é meu 246 

parecer, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade, 247 

dando origem à Resolução no 012 (doze), de 29 (vinte e nove) de abril de 2015 (dois mil e quinze), que 248 

passa a fazer parte do processo. Item quatro: Processo no 23122007120/2015-41 – Termo de 249 

colaboração esporádica em atividade de consultoria à empresa Odebrecht Ambiental para a 250 

realização de “Parecer técnico sobre a qualificação de reatores UASB da Odebrecht Ambiental”. 251 

Interessado: Prof. Jackson de Oliveira Pereira, relatado pelo conselheiro José Roberto Ribeiro. O 252 

relator leu o mérito de seu parecer informando que a norma que trata da matéria em questão é a 253 

Resolução nº 035, (trinta e cinco), de 23 (vinte e três) de novembro de 2009 (dois mil e nove), do 254 

Conselho Universitário da UFSJ, que dispõe sobre normas para colaboração esporádica de docente em 255 

regime de dedicação exclusiva integrante da Carreira do Magistério Superior da UFSJ. Dessa forma, 256 

informou que consta do processo a proposta de Parecer Técnico de Qualificação de Reatores UASB 257 

Odebrecht Ambiental – Rio das Ostras/RJ, elaborada pelo professor Adjunto II, Jackson de Oliveira 258 

Pereira, Doutor em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Na sequência, o relator destacou 259 
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alguns detalhes da proposta para melhor entendimento desta. Quanto aos prazos para realização do 260 

parecer, informou que é estimado um prazo de 4 (quatro) semanas com início a partir da liberação da 261 

ordem de serviço pelo Contratante, perfazendo um total de 20 (vinte) horas. No que se refere a preço e 262 

forma de pagamento, informou que o preço total desta proposta perfaz o valor de R$10.000,00 (dez mil 263 

reais), já incluídos todos os custos de horas gastas, custos administrativos e produção de documentos, 264 

ressaltando que nesse valor não está incluído o preço gasto com transportes para visitas técnicas, 265 

levantamento de informações e outros deslocamentos que se fizerem necessários. Por isso, esclareceu 266 

que as visitas ou reuniões técnicas serão cobradas separadamente, sendo o valor de cada visita ou 267 

reunião de R$1.500.00 (hum mil e quinhentos reais). Informou ainda que o contrato a ser celebrado com 268 

a Contratante terá como contratada a Fundação de Apoio a Universidade Federal de São João del-Rei 269 

(FAUF). Por fim, informou que constam do processo, entre outros documentos, cópia da ata da 27ª 270 

(vigésima sétima) Assembleia ordinária do Departamento de Tecnologia em Engenharia Civil, 271 

Computação e Humanidades (DTECH) e minuta do contrato entre a Odebrecht Ambiental, Rio das 272 

Ostras S.A, e a FAUF. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: 273 

“Assim, e de acordo com o que foi agora exposto, profiro meu voto, no sentido de que seja aprovada a 274 

colaboração esporádica, sob a forma de participação individual em atividades de consultoria ou 275 

prestação de serviços, do Prof. Jackson de Oliveira Pereira – DTECH/CAP/UFSJ, para elaboração de 276 

Parecer Técnico sobre a qualificação de reatores UASB da Odebrecht Ambiental – Rio das Ostras/RJ”. 277 

Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Item cinco: Processo no 278 

23122104366/2014-80 – Projeto de Pesquisa “Programa de Análise Química e Eletroquímica de 279 

Água e Efluentes (PAQUE)”. Interessada: Profa. Hosane Aparecida Tarôco (DECEB), relatado 280 

pela conselheira Josiane Nogueira. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que se trata de 281 

aprovação do Projeto de Pesquisa “Programa de Análise Química e Eletroquímica de Água e Efluentes 282 

(PAQUE)”, a ser desenvolvido no Campus Sete Lagoas (CSL), sob a coordenação da professora Hosane 283 

Aparecida Tarôco, após cumprimento da diligência elencada no Parecer 083/2014 (oitenta e três / dois 284 

mil e quatorze), deste mesmo Conselho. Conforme exposto no mérito do parecer supracitado, esclareceu 285 

que foram solicitadas as seguintes diligências: 1) elaboração de convênio e apresentação parecer da 286 

Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei (FAUF) em relação ao projeto proposto; 287 

2) apresentação de parecer da Procuradoria Jurídica (PROJU) da UFSJ quanto ao contrato de prestação 288 

de serviços; 3) anuência do Departamento quanto ao uso das instalações laboratoriais para o PAQUE e 289 

sua não interferência nas atividades de ensino e 4) retirada da proposta de utilização dos espaços do 290 

NIA-EMBRAPA. No que se refere aos itens 1 (um) e 2 (dois), ressaltou que a Resolução/CONDI nº 291 

020/2011 (vinte / dois mil e onze), que “Dispõe sobre o relacionamento entre a Universidade Federal 292 

de São João Del Rei – UFSJ e fundações de apoio”, e a Resolução/CONSU nº 058/2006 (cinquenta e 293 

oito / dois mil e seis), que “Regulamenta a celebração de contrato, acordo, convênio, ajuste, protocolo, 294 

compromisso ou de qualquer outro termo de natureza administrativa e acadêmica”, não mencionam a 295 

ordem para anexar os documentos. Assim, tratará este Conselho, no momento, apenas do mérito do 296 
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projeto. Na ocasião de aprovação do mérito, observou que o projeto só poderá ser colocado em prática 297 

após atender a todas as exigências para sua formalização descritas nas referidas Resoluções. Já em 298 

relação aos itens 3 (três) e 4 (quatro), destacou que as diligências foram atendidas, com anuência do 299 

Departamento quanto ao uso das instalações laboratoriais para o PAQUE e sua não interferência nas 300 

atividades de ensino, apresentada na 21ª (vigésima primeira) ata da Assembleia Departamental do 301 

Departamento de Ciências Exatas e Biológicas (DECEB), bem como com a retirada da proposta de 302 

utilização dos espaços do NIA-EMBRAPA do projeto. Por fim, considerando que o projeto é relevante 303 

do ponto de vista acadêmico, a relatora foi favorável à sua aprovação. Dados os esclarecimentos e 304 

discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Sou de parecer favorável à aprovação do Projeto de 305 

Pesquisa ‘Programa de Análise Química e Eletroquímica de Água e Efluentes (PAQUE)’ a ser 306 

desenvolvido no Campus Sete Lagoas sob a coordenação da Profa. Hosane Aparecida Tarôco, salvo 307 

melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade. Item seis: 308 

Processo no 23122005890/2015-50 – Proposta de Resolução que Regulamenta a equivalência entre 309 

Unidades Curriculares e o aproveitamento de estudos nos cursos de graduação da UFSJ. 310 

Interessada: PROEN, relatado pela conselheira Carolina Ribeiro Xavier. A relatora leu o mérito de 311 

seu parecer informando que se trata da apreciação da proposta de Resolução que regulamenta a 312 

equivalência entre unidades curriculares e o aproveitamento de estudos nos cursos de graduação da 313 

UFSJ. Esclareceu que a proposta regulamenta as equivalências interna e externa e o aproveitamento de 314 

estudos na Instituição, cujos principais pontos são: estabelece prazo de 6 (seis) meses para que os 315 

discentes admitidos na Instituição e discentes que retornam à Instituição após intercâmbio ou mobilidade 316 

acadêmica façam o pedido; lista a documentação necessária para que o pedido seja feito; estabelece o 317 

fluxo que o pedido deve seguir: Coordenação->Colegiado->DICON, limitando o tempo de tramitação 318 

em cada um deles, cabendo recurso ao aluno; contempla a equivalência de estudos realizados em 319 

instituições internacionais; e estabelece um mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de similaridade 320 

do conteúdo e de carga horária para que a equivalência possa ser admitida. Afirmou que a proposta está 321 

bem escrita, é de fácil entendimento e sem pontos que permitam múltiplas interpretações, sugerindo, 322 

apenas, que na equivalência de disciplinas externas não sejam aceitas somente as ementas, pois não há 323 

como comparar dois oferecimentos para uma mesma ementa sem o conteúdo e a forma de avaliação em 324 

cada um deles. No entanto, ressaltou que isso não tira o mérito da proposta e só dá um suporte maior aos 325 

colegiados e coordenadores ao comparar dois oferecimentos de um mesmo conteúdo. Por fim, destacou 326 

outras mudanças sugeridas durante a discussão em plenário e acatadas por ela. Dados os esclarecimentos 327 

e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Diante do exposto, sou de parecer favorável à 328 

aprovação da Resolução que regulamenta a equivalência entre unidades curriculares e o aproveitamento 329 

de estudos nos cursos de graduação da UFSJ”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado 330 

por 13 (treze) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção, dando origem à Resolução no 013 (treze), de 29 331 

(vinte e nove) de 2015 (dois mil e quinze), que passa a fazer parte do processo. Às 15 (quinze) horas e 332 

35 (trinta e cinco) minutos, tendo se chegado ao teto da reunião, o Conselho decidiu por encerrá-la e 333 
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continuar os outros itens da pauta em uma próxima reunião. Antes de encerrar a reunião, a conselheira 334 

Rita, representante dos discentes, informou que aquela era sua última reunião, uma vez que o seu 335 

mandato terminaria no próximo dia 5 (cinco) de maio. Dessa forma, agradeceu a todos os conselheiros, 336 

afirmando que a sua participação foi muito proveitosa neste Conselho. Nada mais havendo a tratar, a 337 

presidente do Conselho encerrou a reunião. E para constar, eu, Maria da Penha Resende Rodrigues, 338 

secretária, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por todos os conselheiros presentes à 339 

reunião. São João del-Rei, 29 (vinte e nove) de abril de 2015 (dois mil e quinze).  340 

Profª Valéria Heloisa Kemp 341 

Prof. Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira 342 

Profª Carolina Ribeiro Xavier 343 

Profª Cláudia Di Lorenzo Oliveira 344 

Prof. Moacyr Comar Júnior 345 

Prof. Roberto Pires Calazans Matos 346 

Profª Stella Maris Resende 347 

Prof. Túlio Hallak Panzera 348 

Prof. Valdir Mano 349 

Profª Vanessa Maia Barbosa de Paiva 350 

T.A. José Roberto Ribeiro 351 

T. A. Josiane Nogueira 352 

Disc. Rita de Cássia Sousa Moreira 353 

Mem. Ext. Antônio Elias dos Santos 354 


