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Ata da 84ª (Octogésima Quarta) Reunião Ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 1 

da Universidade Federal de São João del-Rei.  2 

Aos 5 (cinco) dias do mês de agosto de 2015 (dois mil e quinze), às 14 (quatorze) horas, estavam 3 

presentes para a 84ª (octogésima quarta) reunião ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 4 

– CONEP, da Universidade Federal de São João del-Rei, realizada por videoconferência, estando: em 5 

São João del-Rei, Campus Santo Antônio, na Sala de Reuniões da Reitoria, os conselheiros: professora 6 

Valéria Heloisa Kemp, reitora e presidente do Conselho; professor Sérgio Augusto Araújo da Gama 7 

Cerqueira, vice-reitor; os docentes que atuam no ensino da graduação: Carolina Ribeiro Xavier, Stella 8 

Maris Resende, Túlio Hallak Panzera e Vanessa Maia Barbosa de Paiva; os docentes que atuam no 9 

ensino de pós-graduação: Roberto Pires Calazans Matos e Valdir Mano; e os membros do corpo 10 

técnico-administrativo: José Roberto Ribeiro e Josiane Nogueira; em Divinópolis, Campus Centro-11 

Oeste Dona Lindu (CCO), Sala 209 – Bloco A, os conselheiros docentes que atuam no ensino de 12 

graduação: Cláudia Di Lorenzo Oliveira e Moacyr Comar Júnior; em Ouro Branco, Campus Alto 13 

Paraopeba (CAP), Sala 110 – Bloco 2, a conselheira docente que atua no ensino de graduação: Renata 14 

Carolina Zanetti Lofrano; e em Sete Lagoas, Campus Sete Lagoas, Sala de Reuniões do 2º Andar, o 15 

conselheiro docente que atua no ensino de graduação: Cléber José da Silva. Havendo quorum, e tendo 16 

em vista que a presidente do Conselho, professora Valéria Heloisa Kemp, ainda não tinha chegado por 17 

estar voltando de uma viagem a trabalho, o vice-reitor, professor Sérgio Cerqueira, deu início à reunião, 18 

solicitando a aprovação da ata da reunião extraordinária ocorrida em 24 (vinte e quatro) de junho de 19 

2015 (dois mil e quinze). Aprovada a ata, por unanimidade, foi colocada em discussão a pauta. No 20 

momento da aprovação desta, a conselheira Stella Maris Resende solicitou a exclusão do item oito, que 21 

trata de uma carta dos alunos do Curso de Engenharia Mecatrônica, que solicitam reavaliação de notas 22 

referentes a provas e trabalhos da unidade curricular “Dinâmica Aplicada às Máquinas”, e cujo processo 23 

relataria, justificando que faltavam alguns documentos para a análise do processo, o que foi acatado. 24 

Aprovada a pauta, iniciaram-se os trabalhos. Nesse momento, a presidente do Conselho chegou à 25 

reunião, assumindo a condução dos trabalhos. Item um: Processo no 23122012654/2015-90 – 26 

Proposta de Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil – Nível Mestrado. Interessada: 27 

PROPE, relatado pelo conselheiro Túlio Hallak Panzera. O relator leu o mérito de seu parecer 28 

informando que o presente processo tem por objeto a análise da proposta de criação do Programa de 29 

Pós-Graduação em Engenharia Civil submetida pelo Departamento de Tecnologia em Engenharia Civil, 30 

Computação e Humanidades (DTECH), do Campus Alto Paraopeba da Universidade Federal de São 31 

João del-Rei (CAP/UFSJ), à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPE). Informou ainda que a 32 

referida proposta caracteriza-se por se tratar da implantação de um programa de mestrado stricto sensu, 33 

com duas áreas de concentração, a saber: 1) Engenharia Geotécnica e Sanitária; e 2) Engenharia de 34 

Estruturas e Materiais para Construção Civil. Esclareceu que o programa proposto será oferecido nas 35 

instalações do Campus Alto Paraopeba da UFSJ, com início previsto para julho de 2016 (dois mil e 36 

dezesseis). O processo seletivo constará de duas etapas, sendo a primeira composta por prova de 37 



 

 

2 

conhecimentos específicos e análise de currículo; e a segunda, de entrevista. Para obtenção do grau de 38 

mestre em Engenharia Civil, o discente terá que cumprir 20 (vinte) créditos em disciplinas obrigatórias 39 

e optativas, 8 (oito) créditos relativos à qualificação e outros 8 (oito) de defesa de dissertação, 40 

totalizando 36 (trinta e seis) créditos. Destacou que a justificativa apresentada para a implantação do 41 

programa está pautada na vocação industrial da região do Alto Paraopeba, sendo um importante polo 42 

tecnológico e industrial do Estado, onde se encontram instaladas empresas de grande porte como a Cia. 43 

Gerdau-Aço Minas, Cia. Vale do Rio Doce, Cia. Siderúrgica Nacional, Valourec-Manesman, Fábrica de 44 

Cimento Tupi e MRS Logística, entre outras, havendo inúmeros funcionários com formação superior e 45 

poucos com capacitação stricto sensu em nível de mestrado e/ou doutorado. Aliado a isso, destacou que 46 

o último documento de área de Engenharias I aponta uma demanda nacional pela qualificação dos 47 

profissionais de empresas. Por outro lado, ressaltou que existe uma demanda reprimida de mão de obra 48 

para atuar nas prefeituras da região, que não conseguem atrair profissionais capacitados em Engenharia 49 

para a região do Alto Paraopeba, os quais possam contribuir com o desenvolvimento regional, sendo 50 

capazes de elaborar os planos de urbanismo exigidos por lei, tais como: Plano de Saneamento Básico, 51 

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, Plano Mobilidade Urbana e Plano Diretor, entre outros. 52 

Informou que a proposta apresenta recursos de infraestrutura previamente existentes, oriundos do curso 53 

de graduação em Engenharia Civil, entre eles: Laboratório de Geotecnia, Laboratório de Infraestrutura 54 

de Vias Terrestres, Laboratório de Saneamento, Laboratório de Estruturas e Laboratório de Materiais de 55 

Construção Civil, tendo cada um deles uma área disponível de 140 m2 (cento e quarenta metros 56 

quadrados). Além disso, cada um deles conta com um técnico de laboratório e um bom número de 57 

equipamentos. Destacou que o programa proposto também tem à sua disposição uma ampla biblioteca, 58 

que conta com um acervo considerável no Campus Alto Paraopeba. Informou, ainda, que a presente 59 

proposta teve anuência do departamento de origem, sendo comprovada por Ata Departamental anexada 60 

ao processo. No que se refere à análise dos pareceristas externos, o relator observou que foi feita uma 61 

avaliação da proposta à luz da Resolução/CONSU nº 062 (sessenta e dois), de 7 (sete) de novembro de 62 

2011 (dois mil e onze), que aprova o regulamento dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu da 63 

UFSJ, do Manual de Apresentação de Novos Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu da CAPES 64 

(Plataforma Sucupira) e do Documento de Área Engenharias I do último triênio (2013). Destacou, 65 

então, as principais colocações feitas pelos dois pareceristas externos à proposta apresentada e ressaltou 66 

que as sugestões dadas por eles foram acatadas. Entretanto, salientou que o número de artigos em 67 

periódicos em Engenharias I, reportado para o triênio, de alguns docentes, não confere com os 68 

currículos enviados em CD. Assim, o relator sugeriu uma verificação geral no preenchimento desse, 69 

item a fim de evitar problemas em avaliação futura pela CAPES. Também, informou que foi adicionada 70 

ao projeto uma seção sobre “Projetos de pesquisa a serem desenvolvidos”, conforme sugestão dos 71 

pareceristas. Entretanto, observou que o item “Descrição do financiador” foi preenchido com alguns 72 

nomes de órgãos de fomento, a saber: FAPEMIG, CNPq e FINEP. Considerando esses projetos como 73 

sendo novas propostas a serem submetidas, sugeriu deixar esse campo em branco já que eles não foram 74 
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ainda aprovados. Também, ressaltou que não foi observada a criação do grupo de pesquisa no Diretório 75 

do CNPq, como sugerido pelo parecerista. Dessa forma, sugeriu que, talvez, este deva ser anexado à 76 

proposta. A fim de avaliar quantitativamente e de forma comparativa a presente proposta, o relator 77 

informou que consultou o último “Documento de Área Engenharias I” e o último “Relatório de 78 

Avaliação Trienal 2013”, disponíveis no site da CAPES, destacando quatro tópicos, possíveis de serem 79 

avaliados, a saber: do corpo docente; atividades de pesquisa; produção intelectual; e infraestrutura de 80 

ensino e pesquisa. Por fim, com base nos tópicos anteriores e no último Relatório Trienal de 81 

Engenharias I, o relator destacou alguns pontos relevantes, conforme a seguir: 1) com base na 82 

publicação em periódicos, informou que a média trienal do corpo docente proponente, entre 2012 (dois 83 

mil e doze) e 2015 (dois mil e quinze), foi de 0,39 (trinta e nove décimos), refletindo um índice R 84 

(regular). Além disso, observou que a distribuição da produção intelectual é significativamente 85 

heterogênea, revelando 50% (cinquenta por cento) de docentes com índices MB (Muito Bom) e 50% 86 

(cinquenta por cento) com índices D (Deficiente), ou seja, não pontuam (ausência de periódicos). Nesse 87 

sentido, recomendou que os docentes que não atendem a tal quesito deverão ter o comprometimento de 88 

se dedicar à produção científica em periódicos com elevado fator de impacto, pois esse é um índice 89 

relevante na qualificação de um programa de pós-graduação. Ressaltou, também, que não há nenhum 90 

pesquisador de produtividade entre os docentes vinculados a esta proposta; 2) a proposta de mestrado 91 

apresenta duas áreas de concentração: Engenharia Geotécnica e Sanitária e Engenharia de Estruturas e 92 

Materiais de Construção Civil, envolvendo 8 (oito) docentes doutores. Em análise dos currículos, 93 

notou-se que 2 (dois) professores são especialistas em “Engenharia de Estruturas”, 2 (dois) em 94 

“Engenharia Sanitária”, 3 (três) em “Geotecnia” e apenas 1 (um) em “Materiais para Construção Civil”. 95 

Embora a Engenharia de Estruturas tenha sido combinada com Materiais para Construção Civil em 96 

apenas uma área de concentração, observou que estes constituem áreas muito distintas do 97 

conhecimento. Observou, ainda, que a vasta área de Materiais para Construção Civil ficou vinculada a 98 

apenas 1 (um) docente. Nesse caso, observou que o programa não poderia sustentar essa área de 99 

concentração se, por exemplo, o docente se afastar para pós-doutoramento. Consequentemente, 100 

verificou, também, que as unidades curriculares sobre Materiais para Construção Civil estão sob 101 

responsabilidade desse único docente. Ressaltou, ainda, que o docente da área de Materiais para 102 

Construção Civil exibe uma produção científica relativamente baixa nos últimos 5 (cinco) anos, não 103 

pontuando no quesito “publicação em periódicos” em Engenharias I. Nessa perspectiva, o relator 104 

aconselhou duas possíveis soluções para o impasse: a primeira, convidar mais um docente da área de 105 

materiais, ou então remover “Materiais para Construção Civil” dessa área de concentração, e adaptar a 106 

participação desse docente dentro da área de Engenharia de Estruturas; 3) a falta de colaborações 107 

internacionais e de projetos de pesquisa financiados por agências de fomento refletem, também, a não 108 

existência de um grupo de pesquisa consolidado. Nesse sentido, observou que os docentes deverão se 109 

esforçar para ampliar as parcerias internacionais e trabalhar em equipe. Enfatizou que o Documento de 110 

Área 2013 (dois mil e treze) traz a preocupação da escassez de recursos humanos especialistas dentro 111 
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das empresas, mostrando a necessidade de crescimento dos programas de pós-graduação em Engenharia 112 

Civil em todo o País. Na fase de esclarecimentos, a conselheira Renata Carolina Zanetti Lofrano 113 

informou que estava presente, também na sala de videoconferência do Campus Alto Paraopeba, o 114 

professor Jackson de Oliveira Pereira, coordenador da proposta em discussão. A presidente do Conselho 115 

informou que também estava presente, na sala de reuniões da Reitoria, o pró-reitor de Pesquisa e Pós-116 

Graduação, professor André Luiz Mota. Solicitou permissão para que eles pudessem falar quando 117 

necessário, o que foi acatado. Durante a discussão, o relator esclareceu que o seu voto não está 118 

condicionado às recomendações indicadas por ele em seu parecer, mas, se forem acatadas, poderão 119 

aperfeiçoar a proposta. Sobre os pontos levantados pelo relator, o professor Jackson prestou os 120 

esclarecimentos necessários, destacando que concorda com ele e reconhece que há um déficit na área de 121 

“Materiais para Construção Civil”. Esclareceu que o grupo está aguardando outro professor dessa área, 122 

que se encontra hoje em fase de doutoramento. Também, afirmou que neste momento não é possível a 123 

criação de uma terceira área de concentração para o projeto proposto. Nesse caso, o relator reforçou que 124 

o ideal, então, seria remover “Materiais para Construção Civil” da segunda área de concentração e 125 

adaptar a participação do docente dessa área dentro da área de Engenharia de Estruturas. Com a 126 

chegada de mais professores, observou que se poderá criar uma nova área. Dados os esclarecimentos e 127 

discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Com base nesta análise, a abertura de um programa de 128 

pós-graduação contando com o mínimo exigido de oito (8) docentes, os quais exibem produção 129 

científica heterogênea, será sem dúvida um desafio para esta equipe de professores. Por outro lado, a 130 

abertura deste programa permitirá o desenvolvimento de novas pesquisas e parcerias com empresas da 131 

região, permitindo o crescimento do grupo e da UFSJ. A motivação e a união do grupo serão 132 

fundamentais para impulsionar o crescimento das pesquisas dentro da pós-graduação em Engenharia 133 

Civil. Finalmente, o meu parecer é favorável à submissão da proposta à CAPES e à criação do 134 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, em nível de Mestrado Acadêmico, no Campus Alto 135 

Paraopeba da UFSJ. Esse é meu voto, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi 136 

aprovado por 13 (treze) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção, dando origem à Resolução no 019 137 

(dezenove), de 5 (cinco) de agosto de 2015 (dois mil e quinze), que passa a fazer parte do processo. 138 

Antes de entrar no segundo item de pauta, a presidente do Conselho comunicou que esteve em Brasília 139 

no dia anterior participando de uma reunião com o ministro da Educação, senhor Renato Janine Ribeiro, 140 

na qual foi discutido como ficará a situação financeira das Universidades Federais para o segundo 141 

semestre. Devido ao momento econômico vivido pelo País, informou que a perspectiva para o resto do 142 

ano não vai ser muito diferente do que já está e que a orientação do MEC é reduzir gastos e não iniciar 143 

nenhuma obra este ano. Para as obras em andamento, informou que o MEC cumprirá o acordo e 144 

observou que a Universidade só iniciará obras que são financiadas pela FINEP. Mesmo na pós-145 

graduação, ressaltou que as despesas devem ser reduzidas, citando, por exemplo, que as defesas 146 

poderão ser realizadas por videoconferência. Pediu, então, a colaboração de todos, de forma que o 147 

acadêmico não seja prejudicado. Por fim, informou que o MEC irá receber, na próxima sexta-feira, dia 148 
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7 (sete) de agosto, o comando de greve dos servidores técnico-administrativos, quando será apresentada 149 

uma proposta à categoria, que se encontra paralisada há mais de dois meses. Ressaltou que, 150 

posteriormente, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES) e a 151 

Federação dos Sindicatos de Professores de Instituições Federais de Ensino Superior (PROIFES) 152 

também deverão ser recebidos pelo MEC. Item dois: Processo no 23122011873/2015-51 – Proposta 153 

de Programa de Pós-Graduação em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade – Nível Mestrado. 154 

Interessada: PROPE. Relator: Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira. O relator leu o mérito 155 

de seu parecer informando que o Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Artes, Urbanidades e 156 

Sustentabilidade é proposto por 14 (quatorze) professores dos Departamentos de Letras, Artes e Cultura 157 

(DELAC), Arquitetura, Urbanismo e Artes Aplicadas (DAUAP), Ciências Administrativas e Contábeis 158 

(DECAC), Ciências Naturais (DCNAT) e Zootecnia (DEZOO), sendo a comissão responsável pela 159 

elaboração do projeto composta pelos professores: Adilson Roberto Siqueira, Adriana Gomes do 160 

Nascimento, Márcia Saeko Hirata e Zandra Coelho de Miranda. Esclareceu que a data prevista para o 161 

início do Programa é agosto de 2016 (dois mil e dezesseis), com 12 (doze) vagas a serem oferecidas. 162 

Informou que a proposta tem como área de concentração Poéticas Artísticas e Socioculturais: Espaço, 163 

Memória e Tecnologias, com três linhas de pesquisa, a saber: Processos Criativos, Processos de 164 

Difusão: Popularização, Educação e Aplicabilidade e Recepção, Crítica e Experiência: Narrativas 165 

Contemporâneas. Ressaltou que o projeto é justificado pelo trabalho coletivo dos docentes envolvidos, 166 

tendo como centro a atividade extensionista, fruto das pesquisas por eles desenvolvidas. Entre eles, o 167 

relator destacou o trabalho do Grupo Transdisciplinar de Pesquisa em Artes, Cultura e Sustentabilidade, 168 

do Grupo de Estudos de Pesquisas em Educomunicação, do Laboratório de Arquitetura e Urbanismo 169 

Social e do Grupo Interdisciplinar A.T.A. Observou, ainda, que a proposta é formatada para 170 

materializar as diretrizes da política de extensão vigente. Esclareceu que a sustentabilidade, fio condutor 171 

para o Programa, é entendida pelos proponentes não apenas do ponto de vista das ciências naturais, mas 172 

como exercício do diálogo entre vários campos do conhecimento. Dessa forma, o Programa “parte da 173 

necessidade do tratamento interdisciplinar dos problemas contemporâneos para construir novas teorias e 174 

metodologias adequadas para a solução dos problemas estudados a partir do debate transversal e 175 

interdisciplinar sobre a modernidade ocidental e sua forma de produção de conhecimento, a relação 176 

sociedade-natureza mediada pela comunicação, pela tecnologia e pelo campo de aplicações, das 177 

políticas públicas, tendo o enfoque artístico como elemento de ligação”. Quanto à estrutura curricular, 178 

informou que o estudante deverá completar 28 (vinte e oito) créditos, cada um equivalente a 18 179 

(dezoito) horas/aula, sendo 16 (dezesseis) em atividades acadêmicas obrigatórias. As disciplinas 180 

obrigatórias se dividem em uma obrigatória para o Programa e três obrigatórias para a linha na qual 181 

estiver inserido o estudante. O estudante deve, ainda, lograr aprovação em exame de qualificação, a ser 182 

realizado até o 18º (décimo oitavo) mês do curso, e na defesa da dissertação, até o 24º (vigésimo quarto) 183 

mês. Segundo o relator, o número de créditos e a carga horária prevista para as disciplinas, 3 (três) e 60 184 

(sessenta) horas, respectivamente, são incompatíveis com a definição de créditos apresentada, 1 (um) 185 
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para cada 18 (dezoito) horas/aula. Nota, ainda, que uma disciplina, intitulada Tópicos de Pesquisa, é 186 

obrigatória para cada linha, possuindo a mesma ementa básica em todas elas. Ressaltou que o corpo 187 

docente é, via de regra, jovem, com doutoramento recente. Dessa forma, observou que não é surpresa 188 

que tanto a produção quanto a experiência em orientação sejam limitadas. Apenas alguns poucos 189 

docentes, com mais de dez anos de doutorado, possuem experiência na orientação de dissertações de 190 

mestrado. Porém, ressaltou que essa constatação não deve, de forma alguma, ser considerada impeditiva 191 

à aprovação da proposta. Informou que no processo constam documentos assinados pelas chefias de 192 

departamento declarando anuência para a participação de todos os docentes relacionados. Concluindo, 193 

informou que os pareceristas externos fazem extensas observações a respeito da proposta preliminar a 194 

eles apresentada, mas aprovam a versão final encaminhada para este Conselho. São em particular 195 

interessantes as observações a respeito da dificuldade na interligação entre três áreas (Artes, 196 

Urbanidades e Sustentabilidade), que tem pouca tradição de articulação. Para o relator, essa dificuldade 197 

talvez esteja na origem dos problemas no texto da proposta, que parece ainda necessitar retrabalho. 198 

Citou, por exemplo, o parágrafo de abertura do projeto, com 14 (quatorze) linhas e uma única frase, 199 

dificultando em muito a compreensão das ideias ali expostas. Na fase de esclarecimentos, a presidente 200 

do Conselho informou que, além do pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, estava também presente à 201 

reunião o professor Adilson Roberto Siqueira, coordenador da proposta em discussão. Solicitou 202 

permissão para que eles pudessem falar quando necessário, o que foi acatado. O professor Adilson 203 

ressaltou que a maior dificuldade do grupo é realmente possuir um corpo docente muito jovem, além de 204 

se tratar de uma proposta totalmente inédita, não existindo nada similar no País. Consultado sobre o 205 

público-alvo, o professor observou que, por se tratar de uma proposta interdisciplinar, o Programa tem 206 

como público-alvo candidatos das mais diversas áreas de atuação, como geógrafos, geólogos e 207 

urbanistas, entre outros, mas basicamente aqueles com interesse em trabalhar com sustentabilidade. 208 

Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “De acordo com o exposto 209 

no mérito, sou de parecer favorável à aprovação da proposta do Programa Interdisciplinar de Pós-210 

Graduação em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade, Nível Mestrado”. Decisão do Plenário: o parecer 211 

do relator foi aprovado por unanimidade, dando origem à Resolução no 020 (vinte), de 5 (cinco) de 212 

agosto de 2015 (dois mil e quinze), que passa a fazer parte do processo. Finalizada a votação, o pró-213 

reitor lembrou que o prazo para envio à CAPES das propostas de programas stricto sensu é dia 12 214 

(doze) de agosto. Destacou que este ano, com as duas propostas apreciadas agora nesta reunião, a UFSJ 215 

encaminhará um total de 5 (cinco) propostas, sendo 1 (uma) de doutorado e 4 (quatro) de mestrado, 216 

observando que a perspectiva para este ano é que a CAPES seja mais dura na análise de novas 217 

propostas devido à crise econômica do País. Concluiu informando que logo encaminhará para 218 

apreciação do Conselho competente uma proposta de alteração da resolução que aprova o Regulamento 219 

Geral dos Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu da UFSJ. Em relação à observação colocada pelo pró-220 

reitor, a presidente do Conselho observou que acredita que o mais viável é que haja um adiamento na 221 

análise das propostas por parte da CAPES. Item três: Processo no 23122010720/2015-97 – Convênio 222 
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entre DEZOO, FAUF e UFSJ para execução do Programa de Investigação Genética da Ictofauna 223 

– UHE São Manuel. Interessado: Prof. Gabriel de Menezes Yazbeck (DEZOO), relatado pelo 224 

conselheiro Moacyr Comar Júnior. O relator leu o mérito de seu parecer informando que, 225 

inicialmente, o presente processo fazia parte de outro processo, de número 23122.003310/2015-90, sob 226 

responsabilidade do professor Valdir Mano, que julgou que o processo em suas mãos era constituído, na 227 

verdade, de dois processos diferentes, a saber: um processo que tratava da renovação do serviço 228 

voluntário prestado por Fausto Moreira da Silva Carmo e outro processo de convênio entre o 229 

Departamento de Zootecnia (DEZOO), a Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-230 

Rei (FAUF) e a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). Dessa forma, esclareceu que o 231 

processo relativo ao convênio foi analisado pela Divisão de Planejamento e Gestão (DPLAG), que 232 

emitiu parecer em 5 (cinco) de maio 2015 (dois e quinze) e apontou algumas pendências na 233 

documentação apresentada. Em resposta a essa solicitação, ressaltou que foram anexados ao processo os 234 

documentos necessários, entre eles o parecer do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), dando parecer 235 

de que as condições contratuais estabelecidas salvaguardam os direitos de propriedade intelectual dos 236 

interessados acadêmicos. Em 14 (quatorze) de abril de 2015 (dois mil e quinze), houve despacho da 237 

Reitoria autorizando a celebração do contrato de que trata este processo. Em relação ao plano de 238 

trabalho do projeto proposto, o relator afirmou que a inserção de pesquisadores no meio comercial e 239 

industrial é sempre algo a ser comemorado, para que o conhecimento gerado na Academia possa ser 240 

aplicado na vida cotidiana. Por isso, ressaltou que, no Brasil, onde a comunicação entre 241 

Empresa/Academia ainda é pequena, é preciso estimulá-la. Concluindo, pelo que consta nos 242 

documentos apresentados para análise, ressaltou que foram respeitados todos os trâmites necessários 243 

para a realização do convênio, faltando apenas a aprovação do CONEP, segundo Resolução/CONSU nº 244 

58/2006 (cinquenta e oito / dois mil e seis). Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu 245 

o seu parecer: “Tendo em vista o disposto no mérito, sou de parecer favorável à celebração do convênio 246 

entre o DEZOO/FAUF/UFSJ. Salvo melhor juízo, este é meu parecer”. Decisão do Plenário: o parecer 247 

do relator foi aprovado por 12 (doze) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. Item quatro: Processo no 248 

23122010718/2015-18 – Pedido de renovação de serviço voluntário prestado por Fausto Moreira 249 

da Silva Carmo. Interessados: Gabriel de Menezes Yazbeck e Fausto Moreira da Silva Carmo, 250 

relatado pelo conselheiro Valdir Mano. O relator leu o mérito de seu parecer informando que o 251 

presente processo trata da análise do pedido de renovação do serviço voluntário prestado por Fausto 252 

Moreira da Silva Carmo ao Departamento de Zootecnia (DEZOO). Informou que o professor Fausto 253 

vem prestando serviço voluntário ao DEZOO desde fevereiro de 2012 (dois mil e doze) em atividades 254 

coordenadas pelo professor Gabriel de Menezes Yazbeck. Por se tratar de renovação de serviço 255 

voluntário, esclareceu que o Plano de Trabalho proposto pelos interessados contempla atividades que já 256 

vêm sendo desenvolvidas pelo professor Fausto, incluindo atividades de ensino e pesquisa, como, por 257 

exemplo: manutenção do Laboratório de Genética e Biologia Molecular; preparo de experimentos para 258 

aulas práticas; docência eventual em disciplinas teóricas e práticas; organização do Banco de DNA da 259 
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UFSJ; e coorientação de bolsistas e voluntários de iniciação científica e pós-graduação, entre outras 260 

atividades. Ressaltou que todas as atividades propostas no Plano de Trabalho terão o acompanhamento 261 

do professor Gabriel de Menezes Yazbeck, coordenador do Laboratório de Genética e Biologia Molecular 262 

do DEZOO. Esclareceu, ainda, que o Relatório das atividades desenvolvidas pelo professor Fausto entre 263 

2012 (dois mil e doze) e 2014 (dois mil e quatorze) demonstra que os objetivos propostos em 2012 (dois 264 

mil e doze) foram plenamente atingidos e dão a segurança de que essa renovação também será bem-265 

sucedida. Com relação à montagem do processo, informou que todas as recomendações da 266 

Resolução/CONSU nº 023 (vinte e três), de 7 (sete) de julho de 2008 (dois mil e oito), bem como do 267 

parecer jurídico, assinado pelo procurador federal Rafael Isaac de Almeida Coelho, foram atendidas, o que 268 

permite a assinatura do Termo de Adesão e Compromisso para a realização de serviço voluntário. No 269 

entanto, o relator recomendou que, no ato de assinatura, o interessado apresente a apólice de seguro válida 270 

para o período total de prestação de serviço, já que no processo consta apenas a data de início da 271 

cobertura. Além disso, por se tratar de renovação, e como não consta deste processo uma cópia do Termo 272 

de Adesão assinado em 2012 (dois mil e doze), recomendou que a Reitoria cuide para que o presente 273 

compromisso tenha início em data posterior ao encerramento da primeira prestação de serviço voluntário. 274 

Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Diante do exposto, sou 275 

favorável à renovação do serviço voluntário prestado pelo professor Fausto Moreira da Silva Carmo ao 276 

DEZOO, desde que atendidas as recomendações constantes do Mérito. Este é o meu parecer salvo melhor 277 

juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por 13 (treze) votos favoráveis e 1 (uma) 278 

abstenção. Item cinco: Processo no 23122011501/2015-25 – Decisão Ad Referendum Nº 008/2015, de 279 

24/06/2015, que aprova a minuta do Acordo Geral de Colaboração Acadêmica, Científica e 280 

Cultural entre a UFSJ e a Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), do México. 281 

Interessada: ASSIN, relatado pela conselheira Josiane Nogueira. A relatora leu o mérito de seu 282 

parecer informando que se trata de aprovação da Decisão Ad Referendum nº 008 (oito), de 24 (vinte e 283 

quatro) de junho de 2015 (dois mil e quinze), que aprova o Acordo Geral de Colaboração Acadêmica, 284 

Científica e Cultural entre a UFSJ e a Universidad Autónoma de Nuevo León, México, com o objetivo 285 

de ampliar a cooperação acadêmica e cultural entre as Instituições. Informou que a Universidad 286 

Autónoma de Nuevo León é uma instituição de ensino superior de grande importância acadêmica no 287 

México, com cerca de 174.000 (cento e setenta e quatro mil) estudantes, 6.394 (seis mil, trezentos e 288 

noventa e quatro) professores, 37 (trinta e sete) centros de pesquisa e 84 (oitenta e quatro) bibliotecas 289 

atendendo a cursos de Graduação e Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado), nas diversas áreas do 290 

conhecimento, como: Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas, Engenharias, Ciências da Saúde, 291 

Ciências Agrárias, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas e Linguística, Letras e Artes. Dentre 292 

as atividades cooperativas a serem cobertas no Acordo, esclareceu que há previsão para: intercâmbio de 293 

alunos de Graduação e Pós-Graduação; intercâmbio de docentes e pesquisadores visitantes; atividades 294 

de pesquisa conjuntas e programas de educação continuada, incluindo o uso de tecnologias de 295 

comunicação, se necessário, para esses fins; troca de informações e publicações visando ao 296 
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desenvolvimento em ensino, desenvolvimento discente e pesquisa em cada instituição; organização de 297 

seminário, conferências, minicursos e encontros com base em questões de pesquisa; e uso de links para 298 

comunicar os websites oficiais de ambas as Instituições. Ressaltou, também, que se trata de um 299 

convênio na modalidade “guarda-chuva”, o qual não prevê aporte de recursos financeiros. Portanto, no 300 

momento em que tratar de assunto específico, deverá se adequar às Resoluções vigentes pertinentes por 301 

meio de Termo Ativo. Por fim, considerando que a minuta foi aprovada sem restrições pela 302 

Procuradoria Jurídica, a relatora foi favorável ao Acordo apresentado, aprovado ad referendum do 303 

Conselho. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Com base no 304 

exposto, sou de parecer favorável à aprovação do Ad Referendum nº 008/2015/CONEP, que aprova o 305 

Acordo Geral de Colaboração Acadêmica, Científica e Cultural entre a UFSJ e a Universidad 306 

Autónoma de Nuevo León, México, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi 307 

aprovado por unanimidade, referendando a Decisão no 008 (oito), de 24 (vinte e quatro) de junho de 308 

2015 (dois mil e quinze), que faz parte do processo. Item seis: Processo no 23122011402/2015-43 – 309 

Decisão Ad Referendum Nº 009/2015, de 08/07/2015, que aprova o projeto de extensão “Conexões 310 

Globais e Espaços Compartilhados” e a celebração de Convênio que celebram entre si a 311 

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) e a Fundação de Apoio à Universidade Federal 312 

de São João del-Rei (FAUF). Interessados: Flávia Nacif da Costa e Rafael Silva Brandão, relatado 313 

pelo conselheiro José Roberto Ribeiro. Antes de ler o mérito de seu parecer, o relator parabenizou a 314 

presidente do Conselho por agora fazer parte da nova Diretoria da Associação Nacional dos Dirigentes 315 

das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes). A presidente agradeceu e informou que foi 316 

eleita para o cargo de 2ª vice-presidente da Associação. Destacou que a nova Diretoria Executiva da 317 

Andifes é composta agora pelos reitores: Maria Lucia Cavalli (UFMT), como presidente; Ângela Paiva 318 

(UFRN), como 1ª vice-presidente; Anísio Brasileiro (UFPE), como suplente; Valéria Kemp (UFSJ), 319 

como 2ª vice-presidente; e Minoru Kinpara (UFAC), como suplente. Na sequência, o relator leu o 320 

mérito de seu parecer informando que o presente processo trata da Decisão Ad Referendum Nº 009 321 

(nove), de 8 (oito) de julho de 2015 (dois mil e quinze), que resolve, Ad Referendum do Conselho de 322 

Ensino, Pesquisa e Extensão, aprovar o projeto de extensão “Conexões Globais e Espaços 323 

Compartilhados” e a celebração de Convênio que celebram entre si a Universidade Federal de São João 324 

del-Rei (UFSJ) e a Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei (FAUF). Conforme 325 

as competências do CONEP estabelecidas no Estatuto da UFSJ, especificamente, para este processo, no 326 

seu artigo 15 (quinze), inciso IV (quatro), esclareceu que compete ao CONEP “aprovar projetos de 327 

pesquisa, ensino ou extensão interinstitucionais”. Por outro lado, informou que está sendo proposto um 328 

convênio entre a UFSJ e a FAUF, que é regulamentado pela Resolução/CONSU nº 058 (cinquenta e 329 

oito), de 27 (vinte e sete) de novembro de 2006 (dois mil e seis), modificada pela Resolução/CONSU nº 330 

038 (trinta e oito), de 24 (vinte e quatro) de setembro de 2012 (dois mil e doze), que regulamenta a 331 

celebração de contrato, acordo, convênio, ajuste, protocolo, compromisso ou de qualquer outro termo 332 

de natureza administrativa e acadêmica, cujo artigo 3º (terceiro) estabelece que “O contrato, acordo, 333 
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convênio, ajuste, protocolo, compromisso ou qualquer termo de natureza acadêmica, que envolver a 334 

UFSJ e outro órgão público ou privado, deve ser aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e 335 

Extensão (CONEP)”. Dessa forma, destacou que o processo em análise trata-se de um curso de 336 

extensão, cujo título do Projeto é “Conexões Globais e Espaços Compartilhados (Global Connection 337 

and Shared Spaces)”, sendo o período de execução de 21 (vinte e um) de setembro de 2015 (dois mil e 338 

quinze) a 30 (trinta) de outubro de 2015 (dois mil e quinze). Esclareceu que o curso discute o arcabouço 339 

teórico e conceitual que permite formar conexões entres espaços públicos e privados, gerando usos não 340 

programáticos que promovem a flexibilidade, a diversidade e a autonomia dos usuários. Informou que o 341 

processo teórico é explorado pela exposição de experiências contrastantes em duas cidades – São João 342 

del-Rei e Nova York – a partir de visitas e seminários. Já o processo de problematização destacou que é 343 

intensificado e debatido até permitir a proposição espacial em formato de ateliê, endereçando ambas as 344 

realidades e fechando em uma discussão final posterior. Dessa forma, esclareceu que se pretende 345 

desenvolver um processo de reflexão crítica e propositiva estruturado em quatro etapas: a) Discussão 346 

preparatória sobre os temas, num curso de três semanas a ser realizado na UFSJ (18h/a); b) Extensão da 347 

reflexão por meio de interconexão com os alunos da instituição americana, no curso de 10 (dez) dias em 348 

Nova York (seminários, workshops – 16h/a). c) Visitas a referências arquitetônicas e espaços públicos 349 

em Nova York;  e d) Fechamento dos ciclos por meio das avaliações e aplicações dos resultados das 350 

reflexões em torno das propostas desenvolvidas pelos estudantes (8h/a). Ressaltou que a justificativa 351 

apresentada para a realização do projeto em questão é que, embora tenha havido um esforço constante 352 

na realização de viagens a grandes capitais brasileiras, a fim de contribuir com tal expansão, percebe-se 353 

a necessidade de ampliação das fronteiras envolvendo cenários internacionais. Também, ressalta-se a 354 

relevância do intercâmbio de conhecimentos e práticas dessas diferentes realidades, bem como a 355 

oportunidade de testar a oferta de cursos em idioma estrangeiro na UFSJ, aumentando a 356 

internacionalização. Em relação ao público-alvo, informou que será composto por 15 (quinze) 357 

estudantes do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSJ e de outras Ifes, além de estudantes do New 358 

York Institute of Tecnology (NYT). Informou, ainda, que a Unidade Acadêmica responsável pelo 359 

desenvolvimento do projeto é o Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Artes Aplicadas (DAUAP), 360 

cujos coordenadores responsáveis são os professores Rafael Silva Brandão e Flávia Nacif da Costa, 361 

tendo como Plano de Aplicação um total geral de R$ 15.984,00 (quinze mil, novecentos e oitenta e 362 

quatro reais). Por fim, afirmou que o ad referendum emitido está calcado nos procedimentos legais, 363 

evitando o perigo da demora às informações, referentes ao curso de extensão proposto, seguindo o que 364 

está regulamentado no Estatuto, artigo 24 (vinte e quatro), inciso VI (seis), que estabelece que compete 365 

ao reitor “tomar decisões ad referendum dos Conselhos Superiores, submetendo-as à apreciação do 366 

respectivo conselho na primeira reunião subseqüente”. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, 367 

o relator leu o seu parecer: “Assim, e de acordo com o que foi agora exposto, a conclusão à que chego, 368 

e assim profiro meu voto, é no sentido de que seja referendada a Decisão Ad Referendum No 009/2015, 369 

de 08/07/2015, que resolve Ad Referendum do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão aprovar o 370 
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projeto de extensão “Conexões Globais e Espaços Compartilhados” e a celebração de Convênio que 371 

celebram entre si a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) e a Fundação de Apoio à 372 

Universidade Federal de São João del-Rei (FAUF), conforme documentos anexos ao Processo 373 

23122.011402/2015-43”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade, 374 

referendando a Decisão no 009 (nove), de 8 (oito) de julho de 2015 (dois mil e quinze), que faz parte do 375 

processo. Item sete: Processo no 23122013010/2015-19 – Decisão Ad Referendum nº 010/2015, de 376 

20/07/2015, que aprova o Convênio entre a UFSJ, a FAUF e a Prefeitura de Divinópolis para a 377 

realização do 28º Inverno Cultural na cidade de Divinópolis-MG. Interessada: PROEX. Relatora: 378 

Carolina Ribeiro Xavier. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que trata da apreciação da 379 

Decisão Ad Referendum nº 010 (dez), de 20 (vinte) de julho de 2015 (dois mil e quinze), que aprova o 380 

Convênio entre a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), a Fundação de Apoio à 381 

Universidade Federal de São João del-Rei (FAUF) e a Prefeitura de Divinópolis para a realização do 382 

28º (vigésimo oitavo) Inverno Cultural na cidade de Divinópolis-MG. Esclareceu que, de acordo com a 383 

Resolução/CONSU nº 058 (cinquenta e oito), de 11 (onze) de novembro de 2006 (dois mil e seis), 384 

alterada pela Resolução/CONSU nº 038 (trinta e oito), de 24 (vinte e quatro) de setembro de 2012 (dois 385 

mil e doze), a UFSJ pode celebrar contratos de convênio com entidade pública desde que cumpra os 386 

termos desta. Dessa forma, ressaltou que seu voto foi sustentado pelos seguintes pontos: a importância 387 

deste tipo de interação, entre a UFSJ e as prefeituras das cidades em que atua; as contrapartidas da 388 

UFSJ no referido convênio devidamente autorizadas pela Reitoria; o projeto contém as informações 389 

exigidas pelo parágrafo 6º (sexto) do artigo 3º (terceiro) da Resolução/CONSU nº 058/2006 (cinquenta e 390 

oito / dois mil e seis); o processo possui plano de trabalho conjunto detalhado; o processo possui plano de 391 

trabalho, plano de execução e plano de aplicação de recursos financeiros fornecidos pela Prefeitura de 392 

Divinópolis; é identificado o responsável da UFSJ pelo convênio; o instrumento jurídico é munido de 393 

todos os termos constantes no artigo 6º (sexto) da mesma Resolução; o processo possui parecer jurídico; e 394 

o processo possui a anuência de todos envolvidos. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a 395 

relatora leu o seu parecer: “Diante do exposto no mérito, meu voto é que o Ad Referendum nº 010/2015, 396 

de 20/07/2015, seja aprovado”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por 397 

unanimidade, referendando a Decisão no 010 (dez), de 20 (vinte) de julho de 2015 (dois mil e quinze), 398 

que faz parte do processo. Antes de encerrar a reunião, a conselheira Renata informou que tem sido 399 

procurada por vários colegas do Campus Alto Paraopeba (CAP), que trabalham com prestação de 400 

serviços, questionando sobre como serão tratados os casos de colaboração esporádica sem que haja 401 

afastamento, uma vez que a nova Resolução do CONEP trata apenas dos casos com afastamento. O 402 

conselheiro Sérgio Cerqueira esclareceu que já está trabalhando uma proposta de Resolução sobre 403 

prestação de serviços. A presidente solicitou que ela seja encaminhada aos demais conselheiros assim 404 

que for finalizada. Às 16 (dezesseis) horas e 15 (quinze) minutos, esgotada a pauta e nada mais havendo 405 

a tratar, a presidente do Conselho encerrou a reunião. E para constar, eu, Maria da Penha Resende 406 
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Rodrigues, secretária, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por todos os conselheiros 407 

presentes à reunião. São João del-Rei, 5 (cinco) de agosto de 2015 (dois mil e quinze).  408 

Profª Valéria Heloisa Kemp 409 

Prof. Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira 410 

Profª Carolina Ribeiro Xavier 411 

Profª Cláudia Di Lorenzo Oliveira 412 

Prof. Cleber José da Silva 413 

Prof. Moacyr Comar Júnior 414 

Profª Renata Carolina Zanetti Lofrano 415 

Prof. Roberto Pires Calazans Matos 416 

Profª Stella Maris Resende 417 

Prof. Túlio Hallak Panzera 418 

Prof. Valdir Mano 419 

Profª Vanessa Maia Barbosa de Paiva 420 

T.A. José Roberto Ribeiro 421 

T.A. Josiane Nogueira 422 


