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

João del-Rei.  2 

Aos 30 (trinta) dias do mês de novembro 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 4 

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

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

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

Cruz, Américo Calzavara Neto, Bernadete Oliveira Sidney Viana Dias, Carlos Eduardo de Matos 8 

Jensen, Claudio Manoel Ferreira Leite, Écio Antônio Portes, Eduardo Sérgio da Silva, Eliane Prado 9 

Cunha Costa dos Santos, Ênio Nazaré de Oliveira Júnior, Fábio de Barros Silva, Fernando Henrique 10 

de Jesus Mourão, Filomena Maria Avelina Bomfim, Honória de Fátima Gorgulho, Iura de Rezende 11 

Ferreira Sobrinho, Juan Cañellas Bosch Neto, Lincoln Cardoso Brandão, Luis Antônio Scola, 12 

Maristela Nascimento Duarte, Maurício Reis e Silva Júnior, Raquel Moreira Pires dos Santos Melo, 13 

Rejane Correa da Rocha, Renato da Silva Vieira, Rogério Martins Maurício, Sandro Adriano Fasolo, 14 

Sérgio Marinho Soares, Tarcísio Laerte Gontijo e Wilson Camilo Chaves; os servidores técnico-15 

administrativos: Alison de Andrade Couto, Bruno Henrique Fernandes, Bruno Nascimento Campos e 16 

Fábio Chaves; e o discente: Jhonatan Rafael de Oliveira Bianchi. Havendo quorum, a presidente do 17 

Conselho deu início à reunião, apresentando as justificativas de ausência dos conselheiros: Fernanda 18 

Nascimento Corghi, por estar participando de duas bancas nesta data; Henrique Coutinho de Barcelos 19 

Costa, por motivo de reunião departamental agendada para a mesma data com assunto de seu 20 

interesse; José Augusto Ferreira Perez Villar, por que já tinha uma consulta médica agendada para 21 

esta data; Juliano de Carvalho Cury, por motivos de saúde; e Marina Goulart da Silva, por motivos 22 

particulares. Aceitas as justificativas, foi aprovada, por unanimidade, a ata da reunião extraordinária 23 

ocorrida em 16 (dezesseis) de novembro de 2015 (dois mil e quinze). Aprovada a ata, fez-se a leitura 24 

da Mensagem nº 017/2015/UFSJ/REITORIA, de 30 (trinta) de novembro de 2015 (dois mil e 25 

quinze), encaminhada pela Reitoria à Secretaria dos Conselhos Superiores solicitando ao Conselho 26 

Universitário aprovar os nomes, indicados pelo Departamento de Ciências Sociais (DECIS), dos 27 

professores Afonso de Alencastro Graça Filo, Moisés Romanazzi Tôrres e Éder Jurandir Carneiro, 28 

para comporem a Comissão de Avaliação de Progressão Docente para promoção à Classe D, 29 

denominada Associado, do professor Danilo José Zioni Ferretti Priscila Correias Fernandes, nos 30 

termos do parágrafo 4º (quarto) do artigo 5º (quinto) da Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro), 31 

de 13 (treze) de outubro de 2014 (dois mil e quatorze). A Mensagem foi aprovada por unanimidade. 32 

Dando continuidade à reunião e considerando o artigo 1º (primeiro) e incisos da Resolução/CONSU 33 

nº 045 (quarenta e cinco), de 4 (quatro) de julho de 2011 (dois mil e onze), alteradas pelas 34 

Resoluções CONSU nº 020, de 22 (vinte e dois) de abril de 2013 (dois mil e treze), e nº 026, de 8 35 

(oito) de julho de 2013 (dois mil e treze), que define os casos em que se admite a deliberação em 36 

regime simplificado, a presidente fez ainda a leitura das seguintes Mensagens encaminhadas pela 37 



 

 

2 

Presidência do Conselho à Secretaria dos Conselhos Superiores, solicitando ao Conselho 38 

Universitário: 1) MENSAGEM Nº 006/2015/UFSJ/REITORIA/SOCES/CONSU: considerando o 39 

inciso III (três) do artigo1º (primeiro) da referida Resolução, autorizar a manutenção de vaga docente 40 

para o Departamento de Ciências Econômicas (DCECO) em virtude da exoneração da professora 41 

Vanessa Marzano Araújo, na área de Pensamento Econômico, conforme Processo nº 42 

23122.021160/2015-04 – aprovada por unanimidade; 2) MENSAGEM Nº 43 

007/2015/UFSJ/REITORIA/SOCES/CONSU: considerando o inciso III (três) do artigo 1º 44 

(primeiro) da referida Resolução, autorizar a manutenção de vaga docente para o Departamento de 45 

Ciências Térmicas e dos Fluidos (DCTEF) em virtude da vacância do professor Fagner Luis Goulart 46 

Dias, na área de Térmica, conforme Processo nº 23122.021384/2015-16 – aprovada por unanimidade; 47 

e 3) MENSAGEM Nº 008/2015/UFSJ/REITORIA/SOCES/CONSU: considerando o inciso VII 48 

(sete) do artigo 1º (primeiro) da Resolução, autorizar a dispensa da exigência de título de Doutor em 49 

concursos na área de “Projetos Mecânicos”, do Departamento de Engenharia Mecânica (DEMEC), 50 

conforme Processo nº 23122.021385/2015-52 – aprovada por unanimidade. Antes de colocar em 51 

discussão a pauta, e aproveitando a presença do conselheiro Fábio Chaves, que é diretor da Divisão 52 

de Prefeitura de Campus (DIPRE), o conselheiro Bruno Henrique Fernandes pediu a palavra para 53 

trazer uma demanda dos técnicos-administrativos que trabalham no CTAN. Pediu à presidente e ao 54 

diretor da DIPRE que fosse dada mais atenção àquele campus, tendo em vista a frequente falta de 55 

luz, água e internet no campus, dificultando, inclusive, o registro do ponto eletrônico, agora 56 

obrigatório na Instituição. A presidente prestou alguns esclarecimentos, ressaltando que a Reitoria 57 

está ciente desses problemas e que tem os acompanhado de perto. Além dos desligamentos 58 

programados, observou que, pelo fato de o CTAN ser final de rede elétrica, há muita queda de 59 

energia, o que acaba saindo do controle. Reconheceu também que as informações sobre os problemas 60 

que têm ocorrido no campus devem ser melhores divulgados pela Instituição. O conselheiro Fábio 61 

esclareceu ainda que a CEMIG já esteve no local e que tudo que foi solicitado por ela foi atendido 62 

pela Universidade. Sobre a falta de água, informou que esta ocorreu devido a uma queda de luz que 63 

aconteceu em um determinado dia, o que causou a queima da bomba de água, prejudicando, assim, o 64 

fornecimento de água do campus. Finalizou informando que esse problema já foi resolvido. Na 65 

sequência, a presidente do Conselho prestou ainda alguns esclarecimentos a respeito da proposta de 66 

federalização dos hospitais do município de São João del-Rei, que se tornariam instituições federais e 67 

passariam para a UFSJ, com toda a capacidade de atendimento destinada ao Sistema Único de Saúde 68 

(SUS) e com a gestão realizada pela Empresa Brasileira Serviços Hospitalares (EBSERH). Em 69 

relação à Santa Casa, informou que a resposta foi negativa. Já em relação ao Hospital das Mercês, 70 

informou que os gestores deste vão pensar na situação e se dispuseram a ouvir a proposta do 71 

EBSERH. Para isso, comunicou que já convidou o EBSERH para vir a São João del-Rei, a fim de 72 

prestar os esclarecimentos necessários a toda comunidade acadêmica, ao Hospital das Mercês e à 73 

população são-joanense, ressaltando que a decisão final caberá à Arquiconfraria Nossa Senhora das 74 
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Mercês, que é a atual gestora do Hospital. Pediu para os conselheiros que também participem dessa 75 

reunião. Tão logo seja definida a data, informou que os avisará. Em Divinópolis, destacou que já está 76 

em andamento a aquisição do Hospital Regional pelo EBSERH, em construção naquela cidade, sede 77 

do Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO) da UFSJ, e que foi assinado, inclusive, o protocolo de 78 

intenções. Por fim, convidou os conselheiros para participarem da audiência pública que acontecerá 79 

naquele mesmo dia, à noite, no Teatro Municipal, que terá, além da sua presença, a presença de 80 

políticos e da população são-joanense para debater sobre a possível federalização do Hospital das 81 

Mercês. Decididos os itens do expediente do dia, foi então colocada em discussão a pauta. No 82 

momento da aprovação, o conselheiro Tarcísio Laerte Gontijo solicitou que o item 2 (dois), cujo 83 

processo relataria, passasse para item 1 (um), o que foi acatado. Aprovada a pauta, iniciaram-se os 84 

trabalhos. Item um: Processo no 23122013136/2015-93 – Redistribuição de docente da UFPE 85 

para a UFSJ/CCO. Interessada: Profª Gláucia Maria Lopes Reis, relatado pelo conselheiro 86 

Tarcísio Laerte Gontijo. O relator leu o mérito de seu parecer informando que o presente processo 87 

refere-se à solicitação de redistribuição expedida pela professora Glaucia Maria Lopes Reis da 88 

Universidade Federal do Pernambuco (UFPE) para a Universidade Federal de São João del-Rei 89 

(UFSJ), em específico, o Grupo de Atuação Docente (GAD) Farmácia Social, Gerencial e Clínica do 90 

Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO). Esclareceu que a solicitante é graduada em Farmácia pela 91 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e possui Mestrado e Doutorado pela mesma 92 

instituição. Ela atua como docente, em regime de dedicação exclusiva, da UFPE, desde 2008 (dois 93 

mil e oito), estando atualmente na classe C (Adjunto) nível 4. Destacou que todas as exigências 94 

contidas na Resolução/CONSU nº 005 (cinco), de 16 (dezesseis) de fevereiro de 2009 (dois mil e 95 

nove), que estabelece as normas para redistribuição de docentes de outras Instituições Federais de 96 

Ensino Superior (IFES) para a UFSJ foram atendidas. Dessa forma, observou que esta solicitação 97 

também foi aprovada por unanimidade pelo GAD Farmácia Social, Gerencial e Clínica, destino da 98 

referida professora, e pela Congregação do CCO, após apreciação por uma Comissão composta por 3 99 

(três) docentes. Informou que o GAD de destino da referida professora no CCO, após análise do 100 

pedido de redistribuição, destacou como características da requerente os seguintes fatos: a) título de 101 

doutora na área de Farmacologia; b) experiência em docência também na mesma área; c) atuar em 102 

linha de pesquisa compatível com a linha já desenvolvida pelos docentes do GAD; d) ter experiência 103 

em orientações de iniciação científica e de Trabalhos de Conclusão de Curso; e e) possuir 104 

publicações em periódicos da área de Farmacologia. Destacou ainda que a Congregação do CCO, 105 

após análise do parecer expedido pela Comissão designada, conforme recomenda a Resolução acima 106 

citada, aprovou por unanimidade a redistribuição da professora Gláucia da UFPE para o GAD 107 

Farmácia Social, Gerencial e Clínica do CCO da UFSJ. Por último, informou que será 108 

disponibilizado para a UFPE, como contrapartida, o código de vaga 0923201, oriundo da exoneração 109 

do professor Elias Borges do Nascimento. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator 110 

leu o seu parecer: “Em função do que consta no mérito e salvo melhor juízo, sou de parecer favorável 111 
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à redistribuição da Profª Gláucia Maria Lopes Reis da UFPE para o GAD Farmácia Social, Gerencial 112 

e Clínica do Campus CCO da UFSJ e, em contrapartida, a cessão do código de vaga 0923201”. 113 

Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Item dois: Processo no 114 

23122006261/2015-47 – Pedido de reintegração na vaga do Curso de Bacharelado 115 

Interdisciplinar em Biossistemas. Interessado: Henrique Álvares Batista, relatado pelo 116 

conselheiro Henrique Coutinho de Barcelos Costa e apresentado pelo conselheiro Renato da 117 

Silva Vieira. O conselheiro leu o mérito do parecer do relator informando que o processo em questão 118 

trata do pedido de reintegração na vaga do Curso de Bacharelado Interdisciplinar em Biossistemas do 119 

discente Henrique Alvares Batista, apresentado no dia 3 (três) de fevereiro de 2015 (dois mil e 120 

quinze). Esclareceu que o discente ingressou na UFSJ por meio do ENEM/SISU de 2013 (dois mil e 121 

treze), no Curso de Bacharelado Interdisciplinar em Biossistemas. Em seu primeiro semestre, 2014/1, 122 

informou que ele foi inscrito em 6 (seis) unidades curriculares, sendo reprovado em 5 (cinco) destas 123 

por infrequência e em 1 (uma) por nota. Informou ainda que o discente não realizou inscrição 124 

periódica para o segundo semestre de 2014 (dois mil e quatorze). Na sua carta-recurso, esclareceu 125 

que o discente justifica seu mau rendimento acadêmico e a não renovação da matrícula discorrendo 126 

que, quando do seu ingresso na UFSJ, estava estudando para uma prova do Concurso Público do 127 

Governo do Estado de Minas Gerais, da Secretaria de Estado de Defesa Social (SEDS), para o cargo 128 

de Agente de Segurança Penitenciário, cujo Edital consta na lista de anexos do atual processo. O 129 

discente relata ainda que foi aprovado na prova objetiva, caracterizada como 1ª (primeira) ETAPA do 130 

concurso. Foi então capacitado para realizar a 2ª (segunda) ETAPA do concurso, teste de aptidão 131 

física, que foi realizada no dia 30 (trinta) de agosto de 2014 (dois mil e quatorze). Esta etapa, 132 

segundo o discente, exigiu muita preparação, dedicação e concentração. Mais uma vez, o discente 133 

logrou êxito e foi capacitado para realizar a 3ª (terceira) ETAPA do concurso, Exame Psicológico, 134 

que foi realizado no dia 30 (trinta) de novembro de 2014 (dois mil e quatorze). Foi aprovado em mais 135 

essa etapa e está aguardando a convocação para as próximas etapas (ainda restam três). Ainda, 136 

segundo o discente, as últimas etapas do concurso não o atrapalhariam na dedicação aos estudos na 137 

UFSJ, caso conseguisse a reintegração ao Curso de Bacharelado Interdisciplinar em Biossistemas. 138 

Esclareceu, ainda, que até a data de solicitação de recurso do discente, este atuava profissionalmente 139 

como Servidor Público contratado na função de Agente de Segurança Penitenciário, no Presídio 140 

Promotor José Costa, em Sete Lagoas, desde 2007 (dois mil e sete), mas a validade de seu contrato 141 

findará em 31 (trinta e um) de agosto de 2015 (dois mil e quinze) sem a possibilidade de renovação. 142 

Destacou que, segundo o artigo 96 (noventa e seis) do Regimento Geral da UFSJ, o discente 143 

matriculado ou com a matrícula trancada deve ser desvinculado da UFSJ e perde o direito à vaga, 144 

entre outros casos, quando não fizer a inscrição periódica em unidades curriculares nos prazos 145 

fixados no calendário escolar. Assim, com base nesse artigo do Regimento Geral, ressaltou que a 146 

Divisão de Acompanhamento e Controle Acadêmico (DICON) então, considerando o disposto no 147 

Parecer nº 059 (cinquenta e nove), de 11 (onze) de agosto de 2014 (dois mil e quatorze), do CONSU, 148 
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e no parágrafo 5º (quinto) do artigo 4º (quarto) da Resolução/CONEP nº 024 (vinte e quatro), de 9 149 

(nove) de julho de 2014 (dois mil e quatorze), publicou o Edital nº 004/2014/DICON/PROEN/UFSJ, 150 

tornando pública a relação de discentes que estavam com situação acadêmica irregular perante a 151 

UFSJ, dentre estes o discente Henrique Alvares Batista, para manifestação de ampla defesa. Passado 152 

o prazo estabelecido no referido Edital, de 13 (treze) de novembro de 2014 (dois mil e quatorze) a 25 153 

(vinte e cinco) de novembro de 2014 (dois mil e quatorze), observou que não houve manifestação de 154 

defesa do discente, tendo sido então desvinculado da UFSJ, conforme Portaria nº 160 (cento e 155 

sessenta), de 17 (dezessete) de março de 2015 (dois mil e quinze). Contudo, ressaltou que acontece 156 

que a carta-recurso do discente é datada de 3 (três) de fevereiro de 2015 (dois mil e quinze), sendo, 157 

assim, anterior à Portaria nº 160/2015 (cento e sessenta / dois mil e quinze), de sua desvinculação da 158 

UFSJ, de 17 (dezessete) de março de 2015 (dois mil e quinze). Assim sendo, o relator entendeu que o 159 

recurso não está relacionado com a portaria de desvinculação, uma vez que apresenta data anterior a 160 

esta. Concluindo, o relator afirmou que o baixo desempenho do discente Henrique Alvares Batista no 161 

primeiro semestre do Curso de Bacharelado Interdisciplinar em Biossistemas foi justificado pelo 162 

concurso prestado no mesmo período e que o mesmo se sente apto, desimpedido e entusiasmado para 163 

voltar ao curso. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Com 164 

base no exposto acima, sou de parecer favorável à revinculação do discente Henrique Álvares 165 

Batista. Este é o voto do relator”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por 15 166 

(quinze) votos favoráveis, 8 (oito) votos contrários e 9 (nove) abstenções. Item três: Processo no 167 

23122016742/2015-61 – Redistribuição de docente da UNIFEI/Campus de Itabira para o 168 

DEMEC/UFSJ. Interessado: Prof. Eduardo Miguel da Silva, relatado pelo conselheiro Luis 169 

Antônio Scola. O relator leu o mérito de seu parecer informando que a Resolução/CONSU nº 005 170 

(cinco), de 16 (dezesseis) de fevereiro de 2009 (dois mil e doze), que estabelece normas para 171 

redistribuição de docentes de outras Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) para a UFSJ e 172 

dá outras providências, estabelece em seu artigo 1º (primeiro) que o processo de redistribuição de 173 

docente Doutor de outras instituições para a UFSJ seja instruído com: a) pedido de redistribuição do 174 

docente interessado; b) justificativa do órgão interessado da UFSJ para a redistribuição e para a não 175 

realização do concurso público; c) currículo Lattes do docente interessado; d) plano de trabalho do 176 

docente interessado; e) importância do currículo do docente interessado para o órgão, tendo em vista 177 

os encargos acadêmicos que assumirá e grupos de pesquisa aos quais poderá vir a integrar; f) 178 

inserção do docente interessado nas atividades acadêmicas, especialmente nos cursos atendidos pelo 179 

órgão; g) linhas e grupos de pesquisa aos quais o docente interessado está vinculado na instituição de 180 

origem; e h) disponibilidade de vaga para permuta com a IFES de origem do docente interessado. No 181 

entanto, ressaltou que não encontrou nos autos deste processo os itens referentes às alíneas (b), (d), 182 

(e), (f) e (g). Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Desta 183 

forma, para que seja possível um relato baseado nos termos legais, solicito que o processo baixe em 184 

diligência e retorne aos órgãos responsáveis para que sejam anexados os documentos pertinentes”. 185 
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Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por 33 (trinta e três) votos favoráveis e 1 186 

(uma) abstenção. Item quatro: Processo no 23122021014/2015-71 – Solicitação de manutenção de 187 

vaga docente em função da aposentadoria do Prof. João Lopes Filho. Interessado: DCEFS, 188 

relatado pelo conselheiro Fernando Henrique de Jesus Mourão. O relator leu o mérito de seu 189 

parecer informando que o processo refere-se à manutenção da vaga número 0342889, do professor 190 

João Lopes Filho, em virtude de sua aposentadoria voluntária, oriunda da Portaria nº 494 191 

(quatrocentos e noventa e quatro), de 28 (vinte e oito) de agosto de 2015 (dois mil e quinze), e 192 

publicada no Diário Oficial da União – D.O.U., em 31 (trina e um) de agosto de 2015 (dois mil e 193 

quinze). Destacou que as justificativas para o pedido de manutenção da vaga foram apresentadas pelo 194 

atual chefe do Departamento das Ciências da Educação Física e Saúde (DCEFS), professor Kleber do 195 

Sacramento Adão, à Secretaria dos Conselhos Superiores, no dia 14 (quatorze) de outubro de 2015 196 

(dois mil e quinze), através de memorando eletrônico. Basicamente, informou que foi argumentado 197 

sobre a importância dessa vaga para que o DCEFS continue atendendo, com a habitual qualidade, 198 

todos os encargos didáticos de sua responsabilidade, ressaltando-se ainda três fatores importantes, a 199 

saber: 1) existência de 2 (dois) docentes em afastamento integral no DCEFS para doutoramento; 2) 200 

existência de 1 (um) docente em afastamento integral para funções administrativas; e 3) andamento 201 

da proposta de implementação do curso de graduação (bacharelado) em Educação Física. Entretanto, 202 

ressaltou que, no seu entendimento, os fatores 1 (um) e 2 (dois) não são inteiramente válidos para 203 

pedidos desta natureza por duas razões principais. Primeiramente, esclareceu que a 204 

Resolução/CONEP nº 010 (dez), de 29 (vinte e nove) de abril de 2015 (dois mil e quinze), que 205 

regulamenta as condições de afastamento de docentes integrantes da carreira de Magistério Superior 206 

da UFSJ, determina, mediante seus artigos 7º (sétimo) e 17º (décimo sétimo), que, em casos de 207 

afastamento em tempo integral, a unidade acadêmica deve solicitar professor substituto ou 208 

responsabilizar-se por assumir todos os encargos didáticos na ausência de disponibilidade para 209 

substituição dos docentes afastados. Em segundo lugar, afirmou que se trata de situações de natureza 210 

temporária, não justificando, por si apenas, a necessidade de uma vaga permanente para a unidade 211 

acadêmica. Além disso, ressaltou que não foram apresentadas evidências sobre o estágio atual de 212 

implantação do referido curso de graduação (bacharelado) em Educação Física, dificultando o 213 

entendimento sobre a real urgência da vaga para este fim. Ademais, o relator informou que foi 214 

solicitada a alteração da área da vaga do professor João Lopes Filho sem, entretanto, apresentar 215 

maiores detalhes sobre essa necessidade e suas potenciais implicações para o curso já em vigência. 216 

Diante disso, através de mensagem eletrônica, solicitou ao chefe do DCEFS maiores informações 217 

sobre os encargos didáticos atuais do DCEFS, os encargos didáticos recentes do professor João 218 

Lopes Filho, bem como maiores informações sobre a proposta de implementação do novo curso. 219 

Prontamente, destacou que o chefe do DCEFS respondeu à mensagem, também via mensagem 220 

eletrônica, apresentando as seguintes informações: 1) os encargos didáticos médios para os docentes 221 

do DCEFS, no ano de 2015 (dois mil e quinze), foram de aproximadamente 8 (oito) horas por 222 
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semana; 2) os encargos didáticos mínimos para um docente no ano de 2015 (dois mil e quinze) foram 223 

de 6 (seis) horas por semana, ao passo que os encargos didáticos máximos no mesmo ano foram de 224 

10 (dez) horas; 3) os encargos didáticos médios assumidos pelo professor João Lopes Filho em 2015 225 

(dois mil e quinze) foram de 6 (seis) horas por semana; e 4) atas do Núcleo Docente Estruturante do 226 

Curso de Educação Física (NDE-COEFI) aprovaram novas propostas de matrizes curriculares, tanto 227 

para o novo curso de Bacharelado quanto para o curso de Licenciatura em Educação Física. 228 

Observou que tais atas comprovam ainda a necessidade de um docente na área de Biodinâmica do 229 

Movimento. Dessa forma, além de evidenciar que a manutenção da vaga garantiria encargos 230 

didáticos médios de 8 (oito) horas para docentes do DCEFS, observou que tais informações 231 

expuseram novos fatores que afetaram a sua decisão. Primeiro, a iminente necessidade de se 232 

adequarem as demandas atuais do curso de Licenciatura em Educação Física, de forma a contemplar 233 

as novas diretrizes da formação de professores proposta pelo MEC. Em segundo lugar, foi 234 

esclarecido que uma mudança de área para esta vaga não afetaria os encargos didáticos atualmente 235 

assumidos pelo professor João Lopes Filho, uma vez que a vaga originária do citado professor advém 236 

do processo de enquadramento dos professores que deram sustentação à implantação da antiga 237 

FUNREI. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “De acordo 238 

com as informações apresentadas no mérito, este relator vota pela aprovação da manutenção da vaga 239 

de código 0342889, do Prof. João Lopes Filho, para o DCEFS na área específica de Biodinâmica do 240 

Movimento. Este é meu parecer, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi 241 

aprovado por 33 (trinta e três) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. Item cinco: Processo no 242 

23122106086/2014-14 – Proposta de alteração da Resolução 034/2014/CONSU (Progressão e 243 

Promoção docente). Interessada: PROGP, relatado pelo conselheiro Sérgio Cerqueira. O relator 244 

leu o mérito de seu parecer informando que que a Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro), de 13 245 

(treze) de outubro de 2014 (dois mil e quatorze), completou recentemente um ano. Destacou que esta 246 

Resolução alterou completamente a lógica de avaliação docente no âmbito institucional e passou a 247 

registrar toda a produção docente, sendo uma legislação ousada, unindo em um único texto 248 

normativo todos os níveis de progressão e de promoção, incluindo a ascensão à categoria de Titular. 249 

No entanto, pouco mais de um mês após a entrada em vigor da referida Resolução, ressaltou que a 250 

Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (PROGP) detectou alguns pontos que 251 

necessitavam de aprimoramento e encaminhou uma proposta de alteração, considerando: 1) a 252 

necessidade do estabelecimento de prazos para o trabalho das comissões de avaliação para fins de 253 

promoção para as classes D e E da Carreira do Magistério Superior Federal; 2) a existência da 254 

possibilidade de aceleração de promoção no caso de docentes em Estágio Probatório que ingressaram 255 

na carreira do Magistério Superior, antes de 1º (primeiro) de março de 2013 (dois mil e treze); e 3) a 256 

necessidade da regularização de documentação referente à titulação que pesa na avaliação dos 257 

processos de reconhecimento de curso. Ressaltou ainda que, ao longo deste quase um ano em que 258 

esta proposta está tramitando neste Conselho, várias críticas e sugestões foram encaminhadas a ele e 259 
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foram incorporadas à proposta de substitutivo, anexo ao seu parecer. Dessa forma, destacou que as 260 

principais mudanças foram: 1) permissão expressa da aceleração de progressão para quem entrou 261 

antes de 1º (primeiro) de março de 2013 (dois mil e treze); 2) a designação da comissão para avaliar 262 

progressão de chefes de departamento ou diretores de centro passa do Pró-Reitor de Ensino para o 263 

âmbito da própria unidade acadêmica; 3) abrir a possibilidade de cômputo de atividades realizadas 264 

fora para docentes em cessão; e 4) desvincular o prazo de interstício dos efeitos financeiros, 265 

garantindo que, quem entrou no prazo tenha os efeitos financeiros garantidos, mas que quem não o 266 

fez permaneça com o direito à próxima progressão no prazo correto. Por fim, informou que recebeu 267 

ainda reivindicações de revisão e inclusão de itens nas tabelas de pontuação, que foram destacadas na 268 

proposta apresentada por ele. Na fase de esclarecimentos, a presidente do Conselho informou que 269 

estava presente à reunião a Pró-Reitora de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, senhora Adriana 270 

Amorim da Silva, para esclarecimentos ao processo. Solicitou permissão para que ela pudesse falar 271 

quando necessário, o que foi acatado. Considerando a sugestão da conselheira Raquel Moreira Pires 272 

dos Santos Melo de se incluir na tabela uma pontuação para professor que coordena grupo de 273 

estudos, o relator sugeriu que primeiramente deve-se fazer uma proposta de Resolução para 274 

apreciação do CONEP, de forma que se possa definir o que é grupo de estudos. Dados os 275 

esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Com base no exposto acima, sou 276 

de parecer favorável à aprovação das alterações na Resolução/CONSU nº 034/2014, conforme 277 

substitutivo em anexo. Este é o voto do relator, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer 278 

do relator foi aprovado por 30 (trinta) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção, dando origem à 279 

Resolução no 032 (trinta e dois), de 30 (trinta) de novembro de 2015 (dois mil e quinze), que passa a 280 

fazer parte do processo. Item seis: Processo no 23122003396/2015-51 – Retificação da 281 

Resolução/CONSU nº 002, de 03/03/2015, que estabelece nomenclaturas, finalidades, siglas e 282 

subordinações das unidades organizacionais da Universidade Federal de São João del-Rei – 283 

UFSJ. Interessada: Reitoria, relatado pelo conselheiro Bruno Nascimento Campos. Tendo em 284 

vista que o conselheiro relator precisou se ausentar da reunião antes do seu término, o parecer foi 285 

apresentado pelo conselheiro Sérgio Cerqueira. Assim, o conselheiro leu o mérito do parecer do 286 

relator informando que, na condição de conselheiro relator da Resolução/CONSU nº 002 (dois), de 3 287 

(três) de março de 2015 (dois mil e quinze), que estabelece nomenclaturas, finalidades, siglas e 288 

subordinações das unidades organizacionais da UFSJ, ele foi procurado pela Divisão de Pessoal 289 

(DIPES) da Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (PROGP) com o relato de 290 

inconsistências na referida Resolução. Dessa forma, ressaltou que foram apontados os seguintes 291 

problemas: 1) não constava na Resolução a Secretaria Executiva da Pró-Reitoria de Assistência 292 

Estudantis (PROAE); 2) não constavam as siglas das secretarias executivas das pró-reitorias; 3) não 293 

constavam as siglas de alguns órgãos do Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO): Secretaria da 294 

Diretoria, Secretaria da Congregação e Câmaras do Centro, e Vice-Diretoria. O relator ressaltou 295 

ainda que percebeu que a unidade “Secretaria do Gabinete (SEGAB)” não possuía a finalidade 296 
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discriminada. Neste sentido, destacou que o relator propôs as correções necessárias, as quais foram 297 

apresentadas pelo conselheiro. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o conselheiro leu o 298 

parecer do relator: “Com base no exposto acima, sou de parecer favorável à alteração da Resolução 299 

CONSU nº 002/2015, com a incorporação das modificações apresentadas. Este é o voto do relator”. 300 

Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade, dando origem à Resolução 301 

no 033 (trinta e três), de 30 (trinta) de novembro de 2015 (dois mil e quinze), que passa a fazer parte 302 

do processo. Item sete: Processo no 23122016454/2015-14 – Resolução/CONSU nº 024, de 303 

28/09/2015, ad referendum, que cria a Comissão de Residência Médica (COREME) dos Cursos 304 

de Medicina da UFSJ e aprova o seu Regimento Interno. Interessado: DEMED, relatado pelo 305 

conselheiro Américo Calzavara Neto. O relator leu o mérito de seu parecer informando que o 306 

presente processo trata de matéria relativa à legislação, normas e regulamentos da UFSJ, no qual se 307 

aprecia a implantação da Comissão de Residência Médica (COREME) dos Cursos de Medicina da 308 

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) e do seu Regimento Interno. Neste sentido, 309 

esclareceu que o professor Joel Alves Lamounier, Chefe do Departamento de Medicina (DEMED), 310 

encaminha à Reitoria sua aprovação, ad referendum, da proposta de implantação da COREME/UFSJ, 311 

com a indicação dos nomes que a comporão, assim como de seu Regimento Interno. Neste 312 

documento, o Chefe ressalta que a Comissão de Residência Médica é um órgão exigido pela 313 

Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) para que a Instituição possa disponibilizar 314 

programas de residência médica. Para tanto, destacou que a CNRM coloca duas demandas, sendo a 315 

primeira a exigência de que, concomitante à implantação da COREME, seja encaminhado também 316 

seu Regimento Interno, e a segunda a indicação de nomes para a composição da COREME. Dessa 317 

forma, o DEMED encaminha a proposta de Regimento Interno da COREME para a avaliação do 318 

CONSU, fazendo ainda parte deste processo, os documentos que referendam os nomes dos membros 319 

indicados pelo grupo de implantação da COREME da UFSJ, amparados em seu Regimento Interno. 320 

Para contemplar esta normativa do Regimento Interno, informou que foi publicada a Portaria nº 536 321 

(quinhentos e trinta e seis), de 28 (vinte e oito) de setembro 2015 (dois mil e quinze), assinada pela 322 

Magnífica Reitora, professora Valéria Heloisa Kemp, nomeando a Comissão de Residência Médica 323 

dos Cursos de Medicina da UFSJ para o período de 28 (vinte e oito) de setembro de 2015 (dois mil e 324 

quinze) a 27 (vinte e sete) de setembro de 2017 (dois mil e dezessete). Na análise dos documentos 325 

que compõem este processo, o relator destacou que o Regimento Interno da Comissão de Residência 326 

Médica dos Cursos de Medicina da UFSJ está em consonância, em seus capítulos, artigos e seções, 327 

com a estruturação regimental magna da Resolução nº 02 (dois), da Comissão Nacional de 328 

Residência Médica, de 3 (três) de julho de 2013 (dois mil e treze), que dispõe sobre a estrutura, 329 

organização e funcionamento das Comissões de Residência Médica das instituições de saúde que 330 

oferecem programas de residência médica e dá outras providências. Ressaltou, porém, que o 331 

Regimento Interno da COREME aqui apresentado poderá ser aprimorado na medida em que os 332 

Programas de Residência Médica estejam em andamento e passem a demandar outras condições 333 
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normativas. Informou que a COREME é uma instância auxiliar da Comissão Nacional de Residência 334 

Médica e da Comissão Estadual de Residência Médica (CEREM) e é órgão de assessoria vinculado à 335 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPE). Por fim, destacou que a urgência na instituição 336 

da COREME, a formulação da proposta de seu Regimento Interno e a publicação da portaria com a 337 

indicação de nomes se justificou pela exiguidade do prazo estipulado pelo Edital nº 02 (dois), de 4 338 

(quatro) de agosto de 2015 (dois mil e quinze), do Ministério da Educação, que versa sobre a 339 

residência médica e as bolsas ofertadas pelo MEC. Neste sentido, afirmou que se fizeram necessárias 340 

a criação da COREME e a aprovação de seu Regimento Interno ad referendum do Conselho 341 

Universitário (CONSU), pela Magnífica Reitora, professora Valéria Heloísa Kemp, a fim de 342 

resguardar-se a implantação desta comissão em tempo hábil, justificando esta celeridade a inserção 343 

da UFSJ e de seus Cursos de Medicina no âmbito do programa de ampliação do número de vagas de 344 

residências médicas e de expansão do acesso da população aos serviços de saúde oferecidos pelo 345 

Sistema Único de Saúde – SUS. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu 346 

parecer: “Pelo que no mérito está exposto, sou de parecer favorável à aprovação Ad Referendum do 347 

Conselho Universitário (CONSU) da Comissão de Residência Médica (COREME) dos Cursos de 348 

Medicina da UFSJ e de seu Regimento Interno, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer 349 

do relator foi aprovado por unanimidade, referendando a Resolução no 024 (vinte e quatro), de 28 350 

(vinte e oito) de setembro de 2015 (dois mil e quinze), que faz parte do processo. Às 17 (dezessete) 351 

horas e 30 (trinta) minutos, tendo se chegado ao teto da reunião, o Conselho decidiu por encerrá-la e 352 

continuar o outro item da pauta em uma próxima reunião. Assim, nada mais havendo a tratar, a 353 

presidente do Conselho encerrou a reunião. E, para constar, eu, Maria da Penha Resende Rodrigues, 354 

secretária, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por todos os conselheiros presentes à 355 

reunião. São João del-Rei, 30 (trinta) de novembro de 2015 (dois mil e quinze). 356 

Profª Valéria Heloisa Kemp 357 

Prof. Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira 358 

Profª Aline Cristina da Cruz 359 

Prof. Américo Calzavara Neto  360 

Profª Bernadete Oliveira Sidney Viana Dias 361 

Prof. Carlos Eduardo de Matos Jensen 362 

Prof. Claudio Manoel Ferreira Leite 363 

Prof. Écio Antônio Portes 364 

Prof. Eduardo Sérgio da Silva 365 

Prof.ª Eliane Prado Cunha Costa dos Santos 366 

Prof. Ênio Nazaré de Oliveira Júnior 367 

Prof. Fábio de Barros Silva 368 

Prof. Fernando Henrique de Jesus Mourão 369 
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Profª Filomena Maria Avelina Bomfim  370 

Profª Honória de Fátima Gorgulho 371 

Prof. Iura de Rezende Ferreira Sobrinho 372 

Prof. Juan Cañellas Bosch Neto 373 

Prof. Lincoln Cardoso Brandão 374 

Prof. Luis Antônio Scola 375 

Profª Maristela Nascimento Duarte 376 

Prof. Maurício Reis e Silva Júnior 377 

Profª Raquel Moreira Pires dos Santos Melo 378 

Profª Rejane Correa da Rocha 379 

Prof. Renato da Silva Vieira 380 

Prof. Rogério Martins Maurício 381 

Prof. Sandro Adriano Fasolo 382 

Prof. Sérgio Marinho Soares  383 

Prof. Tarcísio Laerte Gontijo 384 

Prof. Wilson Camilo Chaves 385 

Tec.-adm. Alison de Andrade Couto 386 

Tec.-adm. Bruno Henrique Fernandes 387 

Tec.-adm. Bruno Nascimento Campos 388 

Tec.-adm. Fábio Chaves 389 

Discente Jhonatan Rafael de Oliveira Bianchi 390 


