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Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Universitário da Universidade Federal de São João 1 

del-Rei.  2 

Aos 13 (treze) dias do mês de abril de 2015 (dois mil e quinze), às 14 (quatorze) horas, estavam 3 

presentes para a reunião extraordinária do Conselho Universitário da Universidade Federal de São João 4 

del-Rei, na sala de Reuniões dos Órgãos Colegiados Superiores – Campus Santo Antônio, os seguintes 5 

conselheiros: professora Valéria Heloisa Kemp, Reitora e presidente do Conselho; professor Sérgio 6 

Augusto Araújo da Gama Cerqueira, Vice-Reitor; os professores: Aline Cristina da Cruz, Américo 7 

Calzavara Neto, Bernadete Oliveira Sidney Viana Dias, Carla Regina Guimarães Brighenti, Carlos 8 

Eduardo de Matos Jensen, Cláudio Manoel Teixeira Vítor, Eduardo Sérgio da Silva, Ênio Nazaré de 9 

Oliveira Júnior, Fernando de Pilla Varotti, Filomena Maria Avelina Bomfim, Francisco José 10 

Figueiredo, Gilberto Aparecido Damiano, Henrique Coutinho Barcelos Costa, Honória de Fátima 11 

Gorgulho, Iura de Rezende Ferreira Sobrinho, Ivair Gomes, Juan Cañellas Bosch Neto, Lincoln 12 

Cardoso Brandão, Luciana Beatriz Chagas, Marconi de Arruda Pereira, Maurício Reis e Silva Júnior, 13 

Rejane Correa da Rocha, Rogério Martins Maurício, Sandro Adriano Fasolo, Sérgio Marinho Soares e 14 

Wilson Camilo Chaves; os servidores técnico-administrativos: Alison de Andrade Couto, Bruno 15 

Henrique Fernandes, Bruno Nascimento Campos, Fábio Chaves e Marina Goulart da Silva; o discente: 16 

Gustavo Cardoso da Mata; e o membro da classe empresarial: Áttila de Carvalho Godoy. Havendo 17 

quorum, a presidente do Conselho deu início à reunião, dando posse aos professores Iura de Rezende 18 

Ferreira Sobrinho e Sandro Adriano Fasolo, e ao membro externo, representante da classe empresarial, 19 

senhor Átilla de Carvalho Godoy. Na sequência, apresentou a justificativa de ausência dos 20 

conselheiros: Glauco Manuel dos Santos, por ter um compromisso de trabalho nesta data relativo à 21 

submissão de proposta para o Edital PROEXT 2016; Leandro Mendes de Souza, por motivos médicos; 22 

Rogério Antônio Picoli, por estar atuando na organização do I Colóquio Internacional de Teorias Éticas 23 

Contemporâneas, que tem início nesta data; Tarcísio Laerte Gontijo, por estar de férias regulamentares; 24 

João Paulo dos Santos Almeida, por ter trabalho avaliativo nesta data; e Rômulo dos Santos Fonseca, 25 

porque tem uma audiência no Fórum neste mesmo horário. Aceitas as justificativas, a conselheira Carla 26 

pediu a palavra para informar que, na reunião do Conselho do dia 9 (nove) de março de 2014 (dois mil 27 

e quatorze), ficou definido que a questão relacionada às aulas dos alunos dos Cursos de Ciências 28 

Biológicas e Zootecnia fosse resolvida até o dia 23 (vinte e três) de março. Em relação ao Curso de 29 

Ciências Biológicas, informou que, naquela semana, ela iniciou as aulas de Matemática. No entanto, 30 

ressaltou que o problema do Curso de Zootecnia ainda não foi resolvido e os alunos continuam sem 31 

aula das duas disciplinas da área de Biologia, que eram de responsabilidade da professora Fernanda 32 

Carlota Nery. A presidente lembrou à conselheira que a professora Fernanda havia pedido remoção 33 

para o Departamento de Zootecnia (DEZOO), o que lhe foi negado. Por isso, ela foi cedida para outra 34 

Instituição. Para resolver esta questão, a presidente informou que será usada uma vaga disponível de 35 

concurso do Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO) para contratação de professor substituto para 36 

lecionar as disciplinas que eram de responsabilidade dela. O conselheiro Eduardo, Diretor do CCO, 37 
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informou ainda que o concurso deve ser realizado na próxima semana e que será usada a vaga CPD nº 38 

016, da área de Fisiologia e Anatomia Animal. Decididos os itens do expediente do dia, foi colocada 39 

em discussão a pauta. No momento da aprovação, a presidente do Conselho solicitou a exclusão do 40 

item treze, que trata da proposta de Resolução que regulamenta os pedidos de redistribuição de 41 

docentes e técnicos-administrativos da UFSJ, devido à justificativa de ausência do conselheiro relator, 42 

professor Rogério Antônio Picoli, o que foi acatado. Também, a pedido dos conselheiros relatores, 43 

Bruno Nascimento Campos, Gilberto Aparecido Damiano e Bruno Henrique Fernandes, foram 44 

excluídos, respectivamente, os itens nove, quatorze e quinze, que tratam da Resolução nº 002, de 3 45 

(três) de março de 2015 (dois mil e quinze), aprovada ad referendum do Conselho; da proposta de 46 

Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde; e da proposta de alteração 47 

do Regimento Interno do Departamento de Tecnologia em Engenharia Civil, Computação e 48 

Humanidades (DTECH). O conselheiro Juan Cañellas Bosch Neto solicitou ainda que o item onze, que 49 

trata de recurso contra negativa de pedido de remoção de docentes da área de Estatística do 50 

Departamento de Engenharia Química e Estatística (DEQUE) para o Departamento de Física e 51 

Matemática (DEFIM), passasse para o início da pauta, tendo em vista a presença de alguns interessados 52 

na reunião. Atendendo à solicitação do conselheiro, a presidente sugeriu que o processo passasse para 53 

item quatro, o que foi acatado. Aprovada a pauta, iniciaram-se os trabalhos. Item um: Processo no 54 

23122101710/2014-89 – Proposta de Regimento Interno do Departamento de Engenharia de 55 

Alimentos. Interessado: DEALI, relatado pelo conselheiro Marconi de Arruda Pereira. O relator 56 

leu o mérito de seu parecer informando que o processo apresenta agora uma versão revisada da 57 

proposta de Regimento Interno do Departamento de Engenharia de Alimentos (DEALI), no qual foram 58 

implementadas todas as solicitações pedidas em parecer anterior, apresentado e referendado pelo 59 

Conselho Universitário. Entretanto, considerando outros processos apreciados por este mesmo 60 

Conselho entre a apreciação da primeira versão do Regimento e esta nova apreciação, observou que 61 

ficou claro que se deve evitar citar, em documentos específicos, os números de artigos, parágrafos e 62 

incisos de outros documentos superiores. Esclareceu que a razão para esta orientação está no fato de se 63 

evitar que um documento específico, no caso o Regimento Departamental, demande alterações quando 64 

houver atualizações nos documentos superiores citados. Por isso, ressaltou que foi necessário sugerir 65 

algumas alterações no Regimento Interno do DEALI. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o 66 

relator leu o seu parecer: “Pelo que do mérito consta, sou de parecer favorável pela aprovação do 67 

Regimento Interno do Departamento de Engenharia de Alimentos (DEALI) da Universidade Federal de 68 

São João del-Rei”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade, dando 69 

origem à Resolução no 005 (cinco), de 13 (treze) de abril de 2015 (dois mil e quinze), que passa a fazer 70 

parte do processo. Item dois: Processo no 23122101166//2014-75 – Prestação de Contas: Relatório 71 

de Gestão do Exercício de 2013. Interessada: PPLAN, relatado pela conselheira Aline Cristina da 72 

Cruz. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que o Relatório de Gestão do exercício de 73 

2013 (dois mil e treze) é apresentado como prestação de contas, nos termos da Constituição Federal, e 74 
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elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa IN TCU nº 63/2010 (sessenta e três / 75 

dois mil e dez), da Decisão Normativa DN TCU nº 127/2013 (cento e vinte e sete / dois mil e treze) e 76 

da Portaria TCU nº 175/2013 (cento e setenta e cinco / dois mil e treze). Informou que, em 77 

concordância com o Anexo I da DN TCU nº127/2013 (cento e vinte e sete / dois mil e treze), o 78 

Relatório de Gestão 2013 (dois mil e treze) foi enviado ao Tribunal de Contas da União (TCU) dentro 79 

da data limite de 31 (trinta e um) de março de 2014 (dois mil e quatorze). Seguindo o Anexo II da 80 

decisão normativa acima citada, esclareceu que o relatório foi estruturado com as Partes A e B, sendo 81 

dispensado da Parte C. Sobre a Parte A, informou que é de conteúdo geral, compondo-se de: 82 

Identificação da Unidade Jurisdicionada; Planejamento e Resultados Alcançados; Estruturas de 83 

Governança e de Autocontrole da Gestão; Tópicos Especiais da Execução Orçamentária e Financeira; 84 

Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão de Obra e Custos Relacionados; Gestão do Patrimônio 85 

Mobiliário e Imobiliário; Gestão da Tecnologia da Informação e Gestão do Conhecimento; Gestão do 86 

Uso dos Recursos Renováveis e Sustentabilidade Ambiental; Conformidades e Tratamento de 87 

Disposições Legais e Normativas; Relacionamento com a Sociedade; Informações Contábeis; e Outras 88 

Informações sobre a Gestão. Já em relação à Parte B, informou que é de conteúdo específico da 89 

Unidade Jurisdicionada, compondo-se de: Indicadores de desempenho; Análise dos resultados dos 90 

indicadores, indicando os motivos para eventuais desvios dos valores planejados; e Relação dos 91 

projetos desenvolvidos pelas fundações sob a égide da Lei nº 8.958/1994 (oito mil, novecentos e 92 

cinquenta e oito / mil, novecentos e noventa e quatro). A partir de uma estrutura organizacional 93 

matricial, destacou que as decisões da UFSJ são tomadas de forma colegiada, batizadas em modelo de 94 

gestão burocrático, com ações formalizadas em processos, atuando dentro de um conjunto de quatro 95 

macroprocessos finalísticos: ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento institucional. Informou que 96 

foi apresentado no relatório o detalhamento dos macroprocessos finalísticos e de apoio, contendo as 97 

atividades inter-relacionadas e seus indicadores de avaliação no período de 2013 (dois mil e treze). De 98 

acordo com o Quadro I, em relação ao ensino, em 2013 (dois mil e treze), destacou que a UFSJ contava 99 

com 50 (cinquenta) cursos de graduação na modalidade presencial, com 11.315 (onze mil, trezentos e 100 

quinze) alunos em dezembro deste ano, o que revela valor próximo à meta de 12.000 (doze mil) alunos. 101 

No ensino a distância, esclareceu que eram 4 (quatro) cursos de graduação e 7 (sete) de pós-graduação, 102 

em diversos polos, inclusive em outros estados. Contudo, ressaltou que, da forma como foi 103 

apresentado, não foi possível verificar se a meta estipulada de crescimento de 25% (vinte e cinco por 104 

cento) nas matrículas foi atingida. Em termos de assistência estudantil, observou que ocorreu o mesmo, 105 

pois foi estipulado que 50% (cinquenta por cento) dos discentes com renda familiar per capita igual ou 106 

menor que 1,5 salário mínimo seriam atendidos com bolsas. Segundo os dados apresentados, em  2013 107 

(dois mil e treze), 44,06% (quarenta e quatro vírgula seis por cento) dos discentes assistidos por ações 108 

afirmativas foram beneficiados com concessão de bolsas-atividade e bolsas-alimentação. Dessa forma, 109 

afirmou que os indicadores também não estão compatíveis. Em termos de pesquisa, informou que 110 

foram 411 (quatrocentas e onze) bolsas de iniciação científica para o período 2013-2014 (dois mil e 111 
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treze – dois mil e quatorze), acima, portanto, da meta estabelecida de 300 (trezentas) bolsas. Foi 112 

superada também a meta de 15 (quinze) cursos de mestrado, dado o número de 2013 (dois mil e treze) 113 

de 16 (dezesseis) cursos de mestrado e 2 (dois) de doutorado. Com relação à área de extensão, 114 

informou que foram 171 (cento e setenta e uma) bolsas diante das 134 (cento e trinta e quatro) 115 

estipuladas, além dos diversos cursos, eventos e programas que envolveram 444 (quatrocentos e 116 

quarenta e quatro) alunos e atingiram um público de 354.768 (trezentas e cinquenta e quatro mil, 117 

setecentas e sessenta e oito) pessoas. Quanto ao desenvolvimento institucional, voltado 118 

especificamente à infraestrutura física, destacou que suas metas contemplam o recorte temporal de 10 119 

(dez) anos, com início firmado em 2010 (dois mil e dez). Assim, considerando a data limite de 120 

dezembro de 2013 (dois mil e treze), foram elaborados e aprovados no CONSU os Planos Diretores de 121 

Ocupação do Espaço Físico (PDOEF) do Campus Tancredo Neves (CTAN) e do Campus Alto 122 

Paraopeba (CAP), enquanto o do Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO) foi elaborado e finalizado, 123 

mas ainda não aprovado, e os do Campus Dom Bosco (CDB) e do Campus Santo Antônio (CSA) estão 124 

em fase de elaboração. Em termos de macroprocessos de apoio, a relatora informou que se ressalta o 125 

programa de qualificação. Os números de 2013 (dois mil e treze) mostram 704 (setecentos e quatro) 126 

docentes, sendo 4 (quatro) graduados, 7 (sete) em aperfeiçoamento, 17 (dezessete) especialistas, 168 127 

(cento e sessenta e oito) com mestrado e 508 (quinhentos e oito) com doutorado. No que se refere aos 128 

técnicos-administrativos, são 475 (quatrocentos e setenta e cinco) servidores do quadro permanente, 129 

sendo 13 (treze) com ensino fundamental incompleto, 24 (vinte e quatro) com ensino fundamental 130 

completo, 94 (noventa e quatro) com ensino médio, 68 (sessenta e oito) com graduação, 209 (duzentos 131 

e nove) com especialização/aperfeiçoamento, 32 (trinta e dois) com mestrado e 1 (um) com doutorado. 132 

Afirmou que isso denota um quadro de profissionais qualificados, sendo que 159 (cento e cinquenta e 133 

nove) servidores estão em programas de qualificação em nível de pós-graduação stricto sensu. A 134 

relatora destacou ainda os parceiros da UFSJ no que concerne ao fomento à pesquisa, a exemplo do 135 

Ministério da Ciência e da Tecnologia, da FINEP e da FAPEMIG, bem como os convênios de 136 

cooperação técnico-científica firmados com 15 (quinze) instituições. Quanto ao planejamento da 137 

unidade e resultados alcançados, informou que foi baseado no Plano de Gestão 2012/2016 (dois mil e 138 

doze / dois mil e dezesseis) e no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), a partir do qual se 139 

definiram 9 (nove) objetivos estratégicos, cujas ações e resultados já alcançados foram apresentados e 140 

destacados pela relatora. No que diz respeito à programação orçamentária e financeira, segundo o 141 

Relatório, informou que as metas físicas foram cumpridas em quase sua totalidade, encerrando o 142 

exercício de 2013 (dois mil e treze) com a realização de ações previstas e execução do orçamento 143 

dentro da programação com compatibilidade das dotações orçamentárias em relação às necessidades de 144 

crédito da Instituição para o cumprimento da sua programação de trabalho. Porém, ainda de acordo 145 

com o Relatório, afirmou que se torna necessário ressaltar que o processo de expansão pelo qual esta 146 

Instituição vem passando exige a ampliação de sua estrutura física, com máxima necessidade de 147 

revisão dos recursos orçamentários destinados às ações de manutenção. Na análise da realização da 148 
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despesa, destacou o uso de despesas por inexigibilidade de licitação e por dispensa, cuja justificativa, 149 

segundo o Relatório, é o volume de importações realizadas dadas as demandas de pesquisa e 150 

consolidação dos laboratórios para pós-graduação via aquisição de equipamentos, na sua maioria 151 

importados. Outro fator importante que estacou foi a aquisição de duas fazendas e um terreno para 152 

funcionamento dos cursos de Zootecnia e Medicina no campus sede, respectivamente. No item 153 

movimentação e saldos de restos a pagar de exercícios anteriores, a relatora ressaltou as dificuldades de 154 

viabilizar a execução orçamentária durante o exercício, diante da greve dos servidores técnico-155 

administrativos durante o exercício de 2012 (dois mil e doze), havendo grande concentração de 156 

processos licitatórios no final do exercício. No que concerne à ampliação de valores de uso do cartão 157 

de crédito corporativo, segundo o documento, adotou-se uma política de programação das despesas 158 

para diminuir este tipo de dispêndio. Todavia, observou que não se pode menosprezar o aumento 159 

ligado também ao processo de expansão da Universidade. No que tange à gestão de pessoal, informou 160 

que o Relatório aponta para problemas com as empresas terceirizadas da área de serviços de 161 

recepcionista, limpeza e vigilância junto aos atrasos nos pagamentos aos funcionários. No entanto, há 162 

de se mencionar o atraso no repasse do recurso por parte do Governo Federal. Quanto à gestão do 163 

patrimônio, informou que o Relatório mostra que, em 2013 (dois mil e treze), a frota era composta por 164 

58 (cinquenta e oito) veículos oficiais, com quilometragem total de todos os campi de 1.175.127 km 165 

(um milhão, cento e setenta e cinco mil, cento e vinte e sete quilômetros), cujo custo total foi de R$ 166 

588.662,53 (quinhentos e oitenta e oito mil, seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três 167 

centavos). Observou que uma informação importante é de que o custo do quilômetro rodado com carro 168 

terceirizado é superior ao mesmo serviço feito com carro oficial da UFSJ. No entanto, dada a frota 169 

insuficiente, mantém-se os dois tipos de serviço. Com relação aos imóveis, destacou que a única 170 

ressalva é a inexistência de alvará do Corpo de Bombeiros, observando, porém, que a UFSJ tem 171 

solicitado a reunião com o comandante do Pelotão para a liberalização das edificações isoladamente em 172 

forma de vistoria parcial, o que facilitará o processo para a sua regularização. No item de tratamento de 173 

recomendações do Órgão de Controle Interno (OCI), de acordo com o Relatório, informou que houve 174 

um direcionamento para acatar todas as recomendações solicitadas, sendo as providências adotadas 175 

sem dificuldades, ressaltando que apenas 2 (duas) recomendações ficaram pendentes em função da 176 

dependência de outras instâncias. Com relação à atuação da Auditoria Interna, observou que há 177 

necessidade de maior ação no aprimoramento dos processos de controle, mapa de risco e comunicação 178 

da UFSJ, o que exige o esforço contínuo na integralização do banco de dados da UFSJ. No que tange 179 

ao relacionamento com a sociedade, de acordo com o Relatório, observou que ainda não consta um 180 

sistema para medir a satisfação dos cidadãos e/ou realização de pesquisas para demonstração quanto 181 

aos serviços prestados pela atuação das unidades. No que diz respeito às Informações Contábeis, 182 

informou que não consta a declaração plena da contadora, mas a sua declaração com ressalva, 183 

esclarecendo que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, 184 

Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e do 185 



 

 

6 

Resultado Econômico) refletem adequadamente as situações orçamentária, financeira e patrimonial da 186 

unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão, exceto no tocante a: 1) falta de registros 187 

relativos à depreciação dos bens móveis referentes aos meses de janeiro a julho de 2013 (dois mil e 188 

treze) e 2) Inventário Patrimonial constando informações divergentes com os saldos apresentados no 189 

Balanço Patrimonial. Na seção de análise dos resultados dos indicadores de gestão, a relatora informou 190 

que consta como análise crítica o argumento de que o ano de 2013 (dois mil e treze) contemplou a 191 

realização de 3 (três) semestres letivos, com a finalização do ano letivo de 2013 (dois mil e treze) em 192 

fevereiro de 2014 (dois mil e quatorze), o que pode, a princípio, gerar dúvidas de interpretação, mas, 193 

em relação a isso, apresentou alguns destaques e esclarecimentos. Diante do exposto, afirmou que se 194 

percebe que, apesar da presença de obstáculos, a gestão de 2013 (dois mil e treze) prezou pelo 195 

crescimento e desenvolvimento da Instituição, direcionando esforços para cumprir com os objetivos 196 

estabelecidos no PDI e no Plano de Gestão 2012/2016 (dois mil e doze / dois mil e dezesseis), dentro 197 

dos princípios de eficiência e eficácia. Por fim, fez apenas a ressalva de maior atenção à questão da 198 

integralização da base de dados da UFSJ lado a lado com o preparo contínuo de seu corpo técnico-199 

administrativo e docente para executar as atividades propostas, pois a Instituição passa por um 200 

momento de reformulação de sua legislação, que exige muita cautela da atuação de sua estrutura de 201 

governança. Na fase de esclarecimentos, a presidente do Conselho informou que estavam presentes à 202 

reunião o Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento, senhor Cláudio Sérgio Teixeira de Souza, e 203 

o Diretor da Divisão de Projetos e Obras, senhor Luiz Carlos Campos, para esclarecimentos. Solicitou 204 

permissão para que eles pudessem falar, caso fosse necessário, o que foi acatado. A presidente prestou 205 

mais alguns esclarecimentos sobre o relatório de gestão, destacando, entre outras coisas, algumas obras 206 

realizadas na Instituição em 2013 (dois mil e treze). Ressaltou, porém, que neste ano de 2015 não serão 207 

iniciadas obras novas devido à redução de gastos pelo Governo Federal e que só serão realizadas 208 

aquelas já previstas em orçamento anterior. O conselheiro Áttila parabenizou a Reitoria e destacou que 209 

ficou impressionado com os números apresentados no Relatório de Gestão, bem como com o 210 

crescimento da Instituição desde o seu início, enquanto ainda era FUNREI. Observou que a 211 

Universidade oferece o Curso de Comunicação Social – Jornalismo e que a relatora citou, em seu 212 

relato, o Jornal e a TV da UFSJ, e que isso lhe interessa muito, pois se trata de uma imprensa que pode 213 

de alguma forma democratizar o conhecimento. Também, em relação aos projetos de extensão, o 214 

conselheiro destacou o Inverno Cultural, mas sugeriu que deve ser incluído também um programa de 215 

transformação cultural da cidade de São João del-Rei, já que a Universidade tem competência e pessoal 216 

qualificado para tal. O conselheiro destacou ainda que a Universidade, pelo fato de também oferecer o 217 

Curso de Arquitetura e Urbanismo, pode, em conjunto com o município de São João del-Rei, ajudar na 218 

humanização da cidade. Na sequência, alguns conselheiros relataram alguns problemas do dia a dia de 219 

seus campi, destacando, por exemplo, problemas de iluminação e telefonia no Campus Alto Paraopeba 220 

(CAP), pouca iluminação no Campus Tancredo Neves (CTAN) e problemas de acesso ao Campus Sete 221 

Lagoas (CSL), entre outros. O conselheiro Eduardo observou que, em relação ao Campus Centro-Oeste 222 
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Dona Lindu (CCO), o que se tem observado é que os gestores municipais têm dado pouco apoio às 223 

ações da Universidade, apesar de a Reitoria fazer suas gestões junto a esses órgãos. Finalizando, a 224 

presidente ressaltou que a Universidade já desenvolve vários projetos com os municípios, além de 225 

contribuir muito com a região, cabendo, portanto, à Instituição divulgar esses trabalhos. Pediu, então, 226 

aos conselheiros que trouxessem por escrito os principais problemas de cada campus e suas possíveis 227 

soluções para que a Administração possa, na medida do possível, tomar as providências cabíveis. Em 228 

relação ao CTAN, a conselheira Bernadete sugeriu que os representantes dos departamentos daquele 229 

campus se reunissem para elaborar um documento, assumindo, assim, a condução dos trabalhos. Dados 230 

os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Diante do que no mérito consta, 231 

considerando-se a forma transparente de apresentação de metas, ações e resultados, junto ao 232 

cumprimento da legislação em vigor, sou de parecer favorável à aprovação do Relatório de Gestão da 233 

UFSJ, exercício de 2013. Este é o meu parecer, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer da 234 

relatora foi aprovado por unanimidade, dando origem à Resolução no 006 (seis), de 13 (treze) de abril 235 

de 2015 (dois mil e quinze), que passa a fazer parte do processo. Item três: Processo no 236 

23122102287/2014-34 – Prestação de Contas da FAUF 2013. Interessada: FAUF, relatado pela 237 

conselheira Bernadete Oliveira Sidney Viana Dias. A relatora leu o mérito de seu parecer 238 

informando que, de acordo com a Resolução/CONDI nº 020 (vinte), de 22 (vinte e dois) de dezembro 239 

de 2011 (dois mil e onze), que dispõe sobre o relacionamento entre a Universidade Federal de São João 240 

del-Rei (UFSJ) e fundações de apoio, baseada na Lei nº 8.958 (oito mil, novecentos e cinquenta e oito), 241 

de 20 (vinte) de dezembro de 1994 (mil, novecentos e noventa e quatro), e no Decreto nº 7.423 (sete 242 

mil, quatrocentos e vinte e três), de 31 (trinta e um) de dezembro de 2010 (dois mil e dez), cabe à UFSJ 243 

zelar pelo acompanhamento da execução físico-financeira da situação de cada projeto e respeitar a 244 

segregação de funções e responsabilidades entre Fundação de Apoio e UFSJ. Diante disso, a Prestação 245 

de Contas da Fundação de Apoio à UFSJ (FAUF), referente ao exercício de 2013 (dois mil e treze), foi 246 

estruturada em 14 (quatorze) itens, mais a conclusão, a saber: Apresentação/Estrutura; Organograma; 247 

Visão, Missão e Valores da Fundação; Gestão Financeira; Importações; Fundo de Pesquisa, de 248 

Extensão, Unidade Administrativa da UFSJ; Incorporação pela UFSJ de Materiais e Bens Adquiridos 249 

pela FAUF; Concurso Público; Eventos; Balanço Patrimonial (BP); Demonstração dos Resultados do 250 

Exercício (DRE); Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos (DOAR); Demonstração do 251 

Fluxo de Caixa (DFC); e Demonstração do Valor Adicionado (DVA). Por meio da 252 

Apresentação/Estrutura, informou que identificou que a FAUF é uma entidade civil com personalidade 253 

jurídica de direito privado e sem fins lucrativos. Para atingir seus objetivos, destacou que ela 254 

desenvolve atividades administrativas, de ensino, pesquisa científica e tecnológica, extensão, educação 255 

e cultura, colaborando com instituições públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, além de 256 

patrocinar e realizar eventos compatíveis com sua natureza, isoladamente ou em conjunto com outras 257 

instituições, possuindo, assim, autonomia financeira e administrativa. Esclareceu que a FAUF é 258 

composta por um Conselho Curador, de caráter deliberativo, e de um Conselho Diretor, responsável 259 
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pela gestão, e conta ainda com um Gerente Administrativo como executor e responsável pela 260 

movimentação financeira da Fundação. Informou que a FAUF finalizou o exercício social de 2013 261 

(dois mil e treze) com 20 (vinte) profissionais distribuídos nos Setores de Compras, de Contabilidade, 262 

Financeiro, Jurídico e de Projetos, além de três funcionários contratados para trabalharem em projetos 263 

específicos, sendo os pagamentos desses funcionários realizados com recursos oriundos dos próprios 264 

projetos. Observou que as contratações dos estagiários e funcionários ocorreram por meio de Processos 265 

Seletivos, oferecendo especial oportunidade a estudantes da UFSJ e de outras instituições de ensino 266 

superior. Nesse sentido, constatou-se uma diminuição dos custos com as contratações de colaboradores 267 

efetivos. Destacou que o Organograma da Fundação permitiu uma visão macro da articulação das 268 

ações, bem como a compreensão da distribuição de responsabilidades e os limites de autoridade entre 269 

os diversos níveis hierárquicos da Instituição. Informou que a entidade foi capaz de cumprir suas metas 270 

e sua missão institucional apoiando projetos culturais de pesquisa e demais atividades. Nesse sentido, 271 

as ações previstas e desenvolvidas no exercício social de 2013 (dois mil e treze) contribuíram para os 272 

resultados positivos e satisfatórios, culminando num superávit da ordem de R$ 222.483,88 (duzentos e 273 

vinte e dois mil, quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta e oito centavos). Quanto à Gestão 274 

Financeira e Administração de Projetos, esclareceu que a FAUF é responsável pelo gerenciamento e 275 

captação de recursos destinados ao custeio e desenvolvimento de projetos culturais, científicos e 276 

tecnológicos. Esclareceu ainda que os recursos captados com projetos no exercício de 2013 (dois mil e 277 

treze) atingiram o montante de R$ 24.549.714,65 (vinte e quatro milhões, quinhentos e quarenta e nove 278 

mil, setecentos e quatorze reais e sessenta e cinco centavos). Esse valor representa a entrada de 279 

recursos financeiros dos projetos e a incorporação de rendimentos oriundos da aplicação financeira dos 280 

recursos dos 320 (trezentos e vinte) projetos. Destacou que a execução dos recursos foi da ordem de R$ 281 

20.939.705,62 (vinte milhões, novecentos e trinta e nove mil, setecentos e cinco reais e sessenta e dois 282 

centavos) e representa o pagamento de bolsas, compra de materiais e imobilizado, pagamento de 283 

prestadores de serviço (pessoa física ou jurídica), diárias de viagem, pagamento de tributos federais e 284 

contribuições sociais e outros pagamentos que constem no respectivo plano de trabalho dos projetos 285 

gerenciados pela Fundação. Por fim, ressaltou que a FAUF finalizou o ano com um saldo de 286 

movimentação financeira de R$ 17.638.511,28 (dezessete milhões, seiscentos e trinta e oito mil, 287 

quinhentos e onze reais e vinte e oito centavos). No item Importações, a relatora informou que se 288 

verificou que a FAUF contratou a empresa Imperial Comissária de Despachos Ltda. para realizar o 289 

serviço de despacho alfandegário, totalizando R$ 517.205,52 (quinhentos e dezessete mil, duzentos e 290 

cinco reais e cinquenta e dois centavos) em mercadorias importadas. Com relação aos Fundos de 291 

Pesquisa, observou que foram repassados R$ 36.693,94 (trinta e seis mil, seiscentos e noventa e três 292 

reais e noventa e quatro centavos) para compor o saldo a ser administrado pela UFSJ, sendo R$ 293 

12.223,60 (doze mil, duzentos e vinte e três reais e sessenta centavos) destinados aos Fundos de 294 

Pesquisa/Extensão e o restante destinado às unidades administrativas ou acadêmicas, nas quais estavam 295 

lotados os coordenadores dos projetos. No que tange à Incorporação pela UFSJ de Materiais e Bens 296 
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Adquiridos pela FAUF, foram repassados e doados um total de 37 (trinta e sete) equipamentos, em um 297 

valor de R$ 79.864,81 (setenta e nove mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos). 298 

Em termos de Concurso Público, informou que a FAUF realizou somente 3 (três) processos seletivos, 299 

cujo valor arrecadado com as inscrições totalizou R$ 2.380,00 (dois mil, trezentos e oitenta reais). No 300 

ano de 2013 (dois mil e treze), destacou que a FAUF ainda reafirmou sua posição nos cenários local e 301 

regional como instituição gestora de eventos, administrando-os financeiramente. Quanto à avaliação da 302 

adequação das práticas contábeis utilizadas, a relatora informou que se consideraram a 303 

compreensibilidade, a relevância, a confiabilidade, bem como a comparabilidade e a razoabilidade 304 

das estimativas contábeis feitas pela administração em relação às Demonstrações Contábeis da FAUF. 305 

Assim, segundo a relatora, acredita-se que o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Superávit/Déficit 306 

do Exercício, a Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos, a Demonstração do Fluxo de 307 

Caixa e a Demonstração do Valor Adicionado, encerrados em 31 (trinta e um) de dezembro de 2013 308 

(dois mil e treze), estão de acordo com os princípios contábeis aceitos no País, conforme previstos na 309 

legislação vigente, bem como os Pronunciamentos e Orientações emitidos pelo Comitê de 310 

Pronunciamentos Contábeis, em todos os aspectos relevantes, uma vez que as contas foram aprovadas 311 

pelas auditorias interna e externa e também pelo Conselho Curador da Instituição. Salientou que a 312 

Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos (DOAR) procura evidenciar as origens de 313 

recursos que ampliam a folga financeira de curto prazo e as aplicações de recursos que consomem essa 314 

folga. Contudo, há algum tempo, a obrigatoriedade dessa Demonstração foi extinta, sendo que a 315 

Demonstração dos Fluxos de Caixa passou a compor o elenco das demonstrações obrigatórias em 316 

substituição a DOAR. Afirmou que a prestação de contas deve abranger os aspectos contábeis, de 317 

legalidade, efetividade e economicidade de cada projeto. Nesse sentido, foram solicitados e anexados 318 

ao processo: a ata da 24ª (vigésima quarta) reunião extraordinária do Conselho Curador da FAUF, na 319 

qual a Prestação de Contas 2013 (dois mil e treze) foi o primeiro item de pauta; a justificativa do 320 

presidente da FAUF para a diminuição da captação dos recursos no ano de 2013 (dois mil e treze), na 321 

ordem de 3% (três por cento); e os pareceres de auditorias externa e interna, aprovando as contas da 322 

Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei, referentes ao exercício de 2013 (dois 323 

mil e treze). Concluindo, a relatora foi favorável à prestação de contas da FAUF – exercício 2013 (dois 324 

mil e treze), constatando que: a FAUF elaborou a prestação de contas para 2013 (dois mil e treze); 325 

foram realizadas as auditorias externa e interna, das quais os pareceres foram favoráveis à prestação de 326 

contas apresentada; a prestação de contas passou em reunião extraordinária do Conselho Curador da 327 

FAUF; os procedimentos adotados pela FAUF, de acordo com a Prestação de Contas, estão em 328 

conformidade com o seu Estatuto e com a Resolução/CONDI nº 020 (vinte), de 22 (vinte e dois) de 329 

dezembro de 2011 (dois mil e onze). Por fim, esclareceu que o Estatuto da UFSJ diz que compete ao 330 

Conselho Diretor aprovar a prestação de contas, submetendo-a ao Conselho Universitário. Sendo 331 

assim, o referido processo foi apreciado pelo Conselho Diretor em 27 (vinte e sete) de outubro de 2014 332 

(dois mil e quatorze) e aprovada a prestação de contas. Na fase de esclarecimentos, a presidente do 333 
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Conselho informou que estava presente à reunião o presidente da FAUF, senhor Jucélio Luiz de Paula 334 

Sales, para esclarecimentos ao processo. Solicitou permissão para que ele pudesse falar, caso fosse 335 

necessário, o que foi acatado. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu 336 

parecer: “Pelo exposto no mérito, sou de parecer favorável à homologação da aprovação da prestação 337 

de contas da FAUF, exercício de 2013, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora 338 

foi aprovado por unanimidade, dando origem à Resolução no 007 (sete), de 13 (treze) de abril de 2015 339 

(dois mil e quinze), que passa a fazer parte do processo. Item quatro: Processo no 340 

23122101903/2014-30 – Recurso à negativa de pedido de remoção de docentes da área de 341 

Estatística do DEQUE/CAP para o DEFIM/CAP. Interessados: Claudiney Nunes de Lima e 342 

Telde Natel Custódio, relatado pelo conselheiro Bruno Nascimento Campos. O relator leu o mérito 343 

de seu parecer e o assunto foi colocado em discussão. A presidente do Conselho informou que estavam 344 

presentes à reunião os professores Claudiney Nunes de Lima e Telde Natel Custódio, interessados do 345 

processo, e o professor Alexandre Bôscaro França, Chefe do Departamento de Engenharia Química e 346 

Estatística (DEQUE), para esclarecimentos. Solicitou permissão para que eles pudessem falar, o que foi 347 

acatado. O relator esclareceu que o referido processo foi aberto pelo Departamento de Física e 348 

Matemática (DEFIM), a partir de uma correspondência assinada pelo professor Claudiney Nunes de 349 

Lima, em nome dos docentes da Área de Estatística do Departamento de Engenharia Química e 350 

Estatística (DEQUE). Por se tratar de 3 (três) vagas relacionadas à área de Estatística, e tendo em vista 351 

que uma delas trata da vaga do professor Gustavo Matheus de Almeida, redistribuído do DEQUE para 352 

a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o relator indicou pela remoção imediata dos 353 

docentes Claudiney Nunes de Lima e Telde Natel Custódio, com os respectivos encargos didáticos 354 

assumidos para o semestre corrente, removendo a área de Estatística para o DEFIM. Com relação à 355 

terceira vaga, da área de “Estatística e suas Aplicações em Engenharia”, como ainda não foi definido se 356 

haverá alteração de perfil, colocou que ela deverá ser objeto de análise deste Conselho, quando for 357 

apreciado outro processo, que trata de redistribuição de docente da Universidade Federal do Maranhão 358 

(UFMA) para esse Departamento. Para o relator, caso o CONSU decida pela não alteração da área da 359 

vaga, esta deverá ser repassada ao DEFIM. A conselheira Rejane chamou a atenção pelo fato de ser a 360 

segunda vez que se montam processos de redistribuição sem que haja qualquer deliberação acerca da 361 

mudança do perfil da vaga a ser utilizada, havendo, assim, atropelamento de etapas. O conselheiro 362 

Maurício ressaltou que esperava que o relator fizesse o seu parecer dando encaminhamento para o 363 

pedido da área como um todo, já que a área de Estatística é composta por 3 (três) vagas. Por isso, 364 

solicitou que se considerasse toda a área e não apenas a remoção dos 2 (dois) professores. O Chefe do 365 

DEQUE, professor Alexandre Bôscolo, esclareceu que o Departamento é favorável à remoção dos 366 

professores, porém entende que esses processos devem ser individuais. Esclareceu que o professor 367 

Gustavo lecionava 60% (sessenta por cento) de encargos específicos do Curso de Engenharia Química 368 

e 40% (quarenta por cento) de disciplinas de Estatística. Por isso, ressaltou que foi proposta ao DEFIM 369 

a remoção dos professores Claudiney e Telde juntamente com seus encargos didáticos. Já em relação à 370 
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terceira vaga, para a qual se propõe a redistribuição de docente da UFMA, explicou que ela seria 371 

mantida no DEQUE e que esse docente assumiria os encargos de Estatística do Curso de Engenharia 372 

Química, enquanto os outros dois professores assumiriam os encargos de Estatística das outras 373 

Engenharias. O professor Telde colocou que o DEQUE não reconhece a área de Estatística e que esta 374 

precisa ser valorizada. Por isso, há esta demanda dos professores da área. O professor Claudiney 375 

prestou ainda alguns esclarecimentos sobre problemas que vêm ocorrendo no CAP relacionados à área 376 

de Estatística, citando, por exemplo, alterações de nomes de disciplinas de Estatística sem que os 377 

professores da área fossem consultados. Finalizou ressaltando a necessidade de se manterem as 3 (três) 378 

vagas removendo toda a área e não só as vagas dele e do professor Telde para o DEFIM. O conselheiro 379 

Juan colocou que a situação do DEQUE é complicada, porque, com a redistribuição do professor 380 

Gustavo, quem assumirá as disciplinas da área da engenharia química ministradas por ele, caso a vaga 381 

seja destinada para outro Departamento? Explicou que a situação hoje do DEQUE é  que 382 

alguns  professores tiveram que assumir os encargos do professor Gustavo  provisoriamente  para que 383 

os alunos não fossem prejudicados, ficando, dessa forma, sobrecarregados. Por isso, o conselheiro 384 

colocou que a vaga deveria ser mantida no DEQUE pela admissão de um professor que assumiria os 385 

encargos do professor Gustavo. A presidente do Conselho esclareceu ao professor Claudiney que as 386 

questões relacionadas a alterações de projeto pedagógico do curso, como alterações de nome de 387 

disciplinas, são feitas pelo Núcleo de Estruturação Docente (NDE) do curso, não sendo a administração 388 

responsável por isso. Também, destacou que se percebe que todos são favoráveis à remoção dos dois 389 

professores. No entanto, sobre a outra vaga, foi falado que o professor tinha um perfil que atendia 60% 390 

(sessenta por cento) do Curso de Engenharia Química e 40% (quarenta por cento) de Estatística. Por 391 

isso, a necessidade de se contratar um professor com perfil que atenda às duas áreas. Na sequência, o 392 

relator prestou ainda alguns esclarecimentos sobre os encargos didáticos dos departamentos do CAP, 393 

observando que os seus encargos didáticos são similares, ficando a média de 10 (dez) horas/semanais 394 

por docente, e que não haverá muita alteração caso o Conselho decida pela remoção ou não da terceira 395 

vaga da área. Ao final, dados os esclarecimentos e discutido o assunto, o conselheiro Maurício solicitou 396 

vista ao processo, ficando, de acordo com o Regimento Geral da UFSJ, obrigado a relatar, por escrito, 397 

as conclusões de seus estudos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Às 17 (dezessete) horas e 45 (quarenta 398 

e cinco) minutos, tendo se chegado ao teto da reunião, o Conselho decidiu por encerrá-la e continuar os 399 

outros itens da pauta em uma próxima reunião. Antes de encerrar a reunião, a presidente do Conselho 400 

solicitou que se fizesse um minuto de silêncio em homenagem à professora Maria Cecília de Medeiros 401 

Abras, do Departamento de Ciências da Educação (DECED), falecida no último sábado, dia 11 (onze) 402 

de abril. Na sequência, nada mais havendo a tratar, a presidente do Conselho encerrou a reunião. E, 403 

para constar, eu, Maria da Penha Resende Rodrigues, secretária, lavrei a presente ata que, se aprovada, 404 

será assinada por todos os conselheiros presentes à reunião. São João del-Rei, 13 (treze) de abril de 405 

2015 (dois mil e quinze). 406 

Profª Valéria Heloisa Kemp 407 
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