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Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade 1 

Federal de São João del-Rei.  2 

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

13 (treze) horas e 30 (trinta) minutos, estavam presentes para a reunião extraordinária do Conselho de 4 

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

videoconferência, estando: em São João del-Rei, Campus Santo Antônio, na Sala de Reuniões da 6 

Reitoria, os conselheiros: professora Valéria Heloisa Kemp, Reitora e presidente do Conselho; 7 

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

da graduação: Carolina Ribeiro Xavier, Stella Maris Resende, Túlio Hallak Panzera e Vanessa Maia 9 

Barbosa de Paiva; o docente que atua no ensino de pós-graduação: Valdir Mano; os membros do 10 

corpo técnico-administrativo: José Roberto Ribeiro e Josiane Nogueira; e o membro da comunidade 11 

externa: Antônio Elias dos Santos; em Divinópolis, Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO), Sala 12 

201 – Bloco C, o conselheiro docente que atua no ensino de graduação: Moacyr Comar Júnior; e em 13 

Ouro Branco, Campus Alto Paraopeba (CAP), Sala 110 – Bloco 2, a conselheira docente que atua no 14 

ensino de graduação: Renata Carolina Zanetti Lofrano. Havendo quorum, a presidente do Conselho 15 

deu início à reunião, apresentando as justificativas de ausência dos conselheiros: Cléber José da Silva, 16 

por estar acompanhando a esposa, que se encontra hospitalizada; e Roberto Pires Calazans Matos, por 17 

estar se recuperando de uma cirurgia odontológica. Aceitas as justificativas, foi aprovada, por 18 

unanimidade, a ata da 83ª (octogésima terceira) reunião ordinária ocorrida em 29 (vinte e nove) de 19 

abril de 2015 (dois mil e quinze). Aprovada a ata, a presidente comunicou que a Pró-Reitoria de 20 

Ensino de Graduação encaminhou uma solicitação ao CONEP para a constituição de uma comissão 21 

para ajudá-la na análise dos projetos pedagógicos de cursos (PPC) de graduação, de forma que eles 22 

possam ser encaminhados com mais agilidade para apreciação deste Conselho. Informou que já existe 23 

uma indicação de três servidores Técnicos em Assuntos Educacionais para comporem a referida 24 

comissão, a saber: Bruno Nascimento Campos, da Sede; Rosilane Ferreira Campidelli Vieira, do 25 

Campus Alto Paraopeba; e Valéria de Oliveira Santos, do Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO). 26 

Também, indicou os conselheiros Moacyr Comar Júnior, Renata Carolina Zanetti Lofrano e Stella 27 

Maris Resende, para, sob a presidência da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, participarem dos 28 

trabalhos da comissão. Considerando ainda que as conselheiras Carolina Ribeiro Xavier e Vanessa 29 

Maia Barbosa de Paiva já foram coordenadoras de curso, a presidente indicou que elas também 30 

participam dos trabalhos da comissão. Decididos os itens do expediente do dia, foi então colocada em 31 

discussão a pauta. No momento da aprovação, a presidente do Conselho solicitou a exclusão dos itens 32 

5 (cinco) e 16 (dezesseis) da pauta, que tratam, respectivamente, da solicitação de convênios 33 

científicos entre UFSJ e UNESP e entre UFSJ, e UNICAMP e da proposta de Resolução que 34 

estabelece critérios para o cômputo de encargos didáticos dos docentes no âmbito da UFSJ devido à 35 

justificativa de ausência dos conselheiros relatores, professores Cléber José da Silva e Roberto Pires 36 

Calazans Matos. Também, a pedido dos conselheiros relatores, Stella Maris Resende, Valdir Mano e 37 
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Sérgio Cerqueira, foram excluídos os itens 3 (três), 7 (sete), 15 (quinze) e 16 (dezesseis), que tratam, 38 

respectivamente, de pedido de participação como colaborador esporádico do professor Edgar Campos 39 

Furtado, da solicitação de renovação de serviço voluntário do professor Fausto Moreira da Silva 40 

Carmo, da proposta de Resolução que regulamenta a política de estágio dos discentes da UFSJ e da 41 

Decisão Ad Referendum Nº 009/2014, de 13 (treze) de novembro de 2014 (dois mil e quatorze). 42 

Foram excluídos ainda os itens sob a relatoria da conselheira Cláudia Di Lorenzo Oliveira, pelo fato 43 

da mesma não ter comparecido à reunião, a saber: 1) Resolução/CONEP nº 003, de 09/01/2015, ad 44 

referendum, que aprova o Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Biológicas – Grau Acadêmico: 45 

Licenciatura; 2) Resolução/CONEP nº 004, de 09/01/2015, ad referendum, que aprova o Projeto 46 

Pedagógico do Curso de Ciências Biológicas – Grau Acadêmico: Bacharelado; 8) Transferência de 47 

encargo didático da disciplina de Bioquímica de Alimentos do Departamento de Ciências Exatas e 48 

Biológicas (DECEB) para o Departamento de Engenharia de Alimentos (DEALI) no Campus Sete 49 

Lagoas; e 9) Acordo de Cooperação Internacional entre a UFSJ e a California State University. 50 

Aprovada a pauta, iniciaram-se os trabalhos. Item um: Processo no 23122002718/2015-44 – Solicita 51 

autorização para prestar serviço de consultoria. Interessado: Prof. Marco Aurélio de Oliveira 52 

Schroeder (DEPEL), relatado pelo conselheiro Túlio Hallak Panzera. O relator leu o mérito de 53 

seu parecer informando que o relacionamento entre as empresas e as universidades é certamente um 54 

fator que incentiva o desenvolvimento de tecnologias e impulsiona o lado empreendedor, 55 

principalmente nas áreas de engenharia. Sendo assim, ressaltou que essa troca mútua de necessidades de 56 

ambas as partes se caracteriza como complementar, pois, de um lado, as universidades podem oferecer 57 

consultoria de elevada qualidade e, do outro, as empresas podem prover apoio e suporte financeiro. 58 

Nesse sentido, informou que a solicitação do professor Marco Aurélio de Oliveira Schroeder consiste 59 

em colaboração esporádica como consultor no projeto que visa a desenvolver, em 80 (oitenta) horas 60 

distribuídas nos meses de abril, maio e junho do corrente ano, estudos voltados para a área de Cálculo de 61 

Campos Eletromagnéticos e Impedância de Onda Eletromagnética Associados a Linhas de Transmissão, 62 

caracterizando uma cooperação mútua entre universidade e empresa, estando de acordo com o inciso I 63 

(um) do artigo 3º (terceiro) da Resolução/CONSU no 035 (trinta e cinco), de 23 (vinte e três) de 64 

novembro de 2009 (dois mil e nove). No entanto, ressaltou que a referida Resolução foi revogada, sendo 65 

substituída pela Resolução/CONEP nº 010 (dez), de 29 (vinte e nove) de abril de 2015 (dois mil e 66 

quinze). Nesse caso, como o presente processo foi aberto antes dessa revogação, o relator entendeu que 67 

este processo deveria ser avaliado segundo a Resolução anterior. Na fase de esclarecimentos, a 68 

conselheira Renata Carolina Zanetti Lofrano consultou o relator se a Procuradoria Jurídica (PROJU) 69 

foi consultada em relação à propriedade intelectual que envolve o desenvolvimento do referido 70 

projeto e se há alguma cláusula no contrato que resguarda a UFSJ sobre isso. O relator observou que 71 

entende que isso deve estar resguardado, pois o processo foi encaminhando pelo Núcleo de Inovação 72 

Tecnológica (NIT) e a minuta de contrato tem parecer favorável desse órgão em relação às condições 73 

de proteção e exploração da propriedade intelectual. Sobre o parecer da PROJU, observou que isso 74 
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deverá ser feito posteriormente. O conselheiro Valdir Mano chamou a atenção para o fato de que a 75 

nova Resolução do CONEP trata das condições de afastamento dos docentes. No caso específico 76 

deste processo, observou que a colaboração esporádica a ser prestada pelo professor não será com 77 

afastamento. Por isso, questionou como esta questão deverá ser tratada. Diante disso, por se tratar de 78 

um mesmo assunto, concluiu-se que casos como este deverão ser incorporados em uma proposta na 79 

mesma Resolução. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Pelo 80 

que no mérito consta, este relator é de parecer favorável à aprovação da participação do Prof. Marco 81 

Aurélio de Oliveira Schroeder como consultor no projeto intitulado “Aplicação de condutores 82 

compactos e desenvolvimento de Software para a Análise de Circuitos Múltiplos para Linhas Aéreas” 83 

em caráter esporádico, estando de acordo com o inciso I do Artigo 3° da Resolução CONSU nº 84 

35/2009. Entretanto, este relator aconselha uma alteração no período de execução do projeto, 85 

inicialmente sendo de abril a junho de 2015, para junho a agosto de 2015, a fim de evitar possíveis 86 

transtornos envolvendo emissão de notas fiscais pela FAUF com datas retroativas. Esse é meu voto, 87 

salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Item 88 

dois: Processo no 23122005143/2015-11 – Prestação de Serviço Voluntário. Interessada: Profª 89 

Ivana Helena da Cruz (DEQUE/CAP), relatado pela conselheira Carolina Ribeiro Xavier. A 90 

relatora leu o mérito de seu parecer informando que se trata da apreciação do contrato de prestação de 91 

serviço voluntário da estagiária de pós-doutorado, doutora Ivana Helena da Cruz, com a finalidade de 92 

ministrar a disciplina “Princípios de processos químicos” para o Curso de Engenharia Química, sob a 93 

supervisão do Departamento de Engenharia Química e Estatística (DEQUE) e da Coordenadoria do 94 

Curso de Engenharia Química, ambos do Campus Alto Paraopeba (CAP/UFSJ). Esclareceu que, de 95 

acordo com o artigo 10 (dez) da Resolução/CONEP nº 008 (oito), de 30 (trinta) de março de 2015 (dois 96 

mil e quinze), fica a critério de cada unidade acadêmica propor ao estagiário de pós-doutorado 97 

encargos didáticos durante o período de estágio, limitados a uma carga horária máxima de 72 (setenta 98 

e duas) horas-aula por semestre letivo, exercidos segundo as normas do serviço voluntário da UFSJ. 99 

Sendo assim, informou que, como estagiária de pós-doutorado na UFSJ, a interessada pode ministrar a 100 

referida disciplina, que possui 72 (setenta e duas) horas. No entanto, ressaltou que ela deve obedecer às 101 

normas de serviço voluntário da UFSJ, regulamentadas pela Resolução/CONSU nº 023 (vinte e três), de 102 

7 (sete) de julho de 2008 (dois mil e oito). No que se refere ao contrato, informou que este está de 103 

acordo com a minuta anexa à Resolução de prestação de serviço voluntário e que os interessados 104 

atendem aos termos desta Resolução, ficando pendente apenas a realização do seguro em nome da 105 

prestadora. Por fim, além do cumprimento das Resoluções anteriormente mencionadas, a relatora 106 

justificou o seu voto com base nos seguintes fatos: 1) o Curso de Engenharia Química está de acordo 107 

com o oferecimento da disciplina pela prestadora; 2) o Departamento responsável pelo encargo didático 108 

está de acordo com o oferecimento da disciplina pela prestadora; e 3) o supervisor de pós-doutorado da 109 

prestadora autoriza a realização do contrato. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora 110 

leu o seu parecer: “Diante do exposto, sou de parecer favorável à aprovação do contrato de prestação 111 
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de serviços da estagiária de pós-doutorado, Profª Drª Ivana Helena da Cruz”. Decisão do Plenário: o 112 

parecer da relatora foi aprovado por unanimidade. Item três: Processo no 23122000158/2015-93 – 113 

Acordo de Cooperação Internacional entre a UFSJ e a Texas Tech University, dos Estados 114 

Unidos. Interessada: ASSIN, relatado pela conselheira Renata Carolina Zanetti Lofrano. A 115 

relatora leu o mérito de seu parecer informando que a Texas Tech University foi inaugurada em 1925 116 

(mil novecentos e vinte e cinco) e atualmente é uma renomada universidade dos Estados Unidos, 117 

principalmente por sua excelência em pesquisa, sendo considerada uma instituição “premier” desse 118 

país. Em relação à minuta do Acordo de Cooperação entre a UFSJ e a Texas Tech University (EUA), 119 

informou que esta foi aprovada na íntegra pela Procuradoria Jurídica (PROJU), sem restrições e 120 

solicitações. Destacou que o Acordo a ser firmado destina-se a promover o intercâmbio cultural, 121 

científico e tecnológico entre as duas instituições, visando a estreitar as relações acadêmicas e 122 

científicas entre o Brasil e os Estados Unidos da América. Esclareceu que o plano de trabalho será 123 

coordenado pela professora Liliane Assis Sade Resende e será desenvolvido ao longo de 4 (quatro) 124 

anos, apresentando várias etapas, metas, resultados e contribuições esperados e não há previsão de 125 

desembolso de recursos financeiros de ambas as partes envolvidas. Por fim, afirmou que a 126 

formalização de convênio com a Texas Tech University (EUA) é de grande valia para a UFSJ, pelas 127 

possibilidades vislumbradas de cooperação internacional, como intercâmbio acadêmico-científico, 128 

parcerias para a realização de pesquisas e interesses comuns que as unem em diversas áreas. Dados os 129 

esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Pelo exposto, meu voto é pela 130 

aprovação do Acordo de Cooperação Internacional entre a Universidade Federal de São João del-Rei 131 

e a Texas Tech University (EUA). Este é o voto da relatora, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: 132 

o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade. Item quatro: Processo no 23122106387/2014-30 133 

– Acordo de Cooperação Internacional entre a UFSJ e o Ministério da Educação da República 134 

do Timor Leste. Interessada: ASSIN, relatado pelo conselheiro Cléber José da Silva e 135 

apresentado pela conselheira Vanessa Maria Barbosa de Paiva. A conselheira leu o mérito do 136 

parecer do relator informando que se trata do Acordo de Cooperação entre a UFSJ e o Ministério da 137 

Educação da República Democrática do Timor Leste para implementação de mobilidade estudantil e 138 

docente, estando em conformidade com a Resolução/CONSU nº 058 (cinquenta e oito), de 27 (vinte e 139 

sete) de novembro de 2006 (dois mil e seis). Informou que o processo apresenta plano de trabalho, 140 

que propõe como metas a serem atingidas o desenvolvimento de programas de mobilidade de 141 

estudantes e docentes, programas de pesquisa e estágio, esclarecendo que não há na proposta previsão 142 

de recursos financeiros a serem aplicados. Esclareceu ainda que o tempo previsto para o Acordo é de 143 

5 (cinco) anos e que o número de bolsistas será definido de comum acordo entre as partes, 144 

destacando, na sequência, as responsabilidades de cada uma delas. Por fim, informou que a proposta 145 

tem aprovação da Reitoria, bem como parecer jurídico favorável da Procuradoria Jurídica da UFSJ, 146 

cuja análise jurídica observa que a minuta de acordo de cooperação não dispõe sobre realização de 147 

despesas pela UFSJ. Entretanto, caso seja necessária a realização de alguma despesa, deverá ser 148 
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juntada ao processo comprovação de disponibilidade orçamentária. Dados os esclarecimentos e 149 

discutida a matéria, a conselheira leu o parecer do relator: “Pelo que no mérito consta, sou de parecer 150 

favorável pela aprovação do Acordo de Cooperação entre a UFSJ e o Ministério da Educação da 151 

República Democrática do Timor Leste. Este é o meu voto”. Decisão do Plenário: o parecer do relator 152 

foi aprovado por unanimidade. Item cinco: Processo no 23122006842/2015-89 – Recurso contra 153 

negativa ao pedido de abreviação de curso. Interessado: José Elenito Teixeira Morais, relatado 154 

pela conselheira Vanessa Maia Barbosa de Paiva. A relatora leu o mérito de seu parecer 155 

informando que se trata da solicitação de abreviação do Curso de Psicologia feita pelo discente José 156 

Elenito Teixeira de Morais, tendo em vista sua aprovação em primeiro lugar em concurso público no 157 

município de Contagem, Minas Gerais. Em sua solicitação, informou que o referido aluno alega estar 158 

ciente de seu direito de abreviação do curso de graduação, uma vez que tem aproveitamento 159 

considerado excelente, fato que é comprovado por seu histórico escolar, emitido pela Divisão de 160 

Acompanhamento e Controle Acadêmico (DICON), cujo coeficiente de rendimento é de 9,02 (nove 161 

inteiros e dois centésimos). Antes de chegar a este Conselho, a relatora esclareceu que tal solicitação 162 

seguiu os trâmites exigidos, passando pelo Colegiado do Curso de Psicologia, cujo relato foi de 163 

responsabilidade da professora Tatiana Cury Pollo. Em seu parecer, informou que a professora 164 

Tatiana destacou o rendimento do aluno, bem como o seu comprometimento, com aproveitamento 165 

total (nota 10) em diversas disciplinas. Entretanto, não desmerecendo o solicitante, a professora 166 

ressaltou que esta não é uma situação fora do comum no Curso de Psicologia da UFSJ. Ainda, em seu 167 

parecer, a professora fez uma análise detalhada das matérias obrigatórias que o aluno ainda precisa 168 

integralizar demonstrando que, das 44 (quarenta e quatro) disciplinas de 72 (setenta e duas) horas, o 169 

aluno ainda precisa cursar 13 (treze), e, das 4 (quatro) disciplinas de 36 (trinta e seis) horas, o aluno 170 

ainda precisa cursar 1 (uma). Assim sendo, das 3.312 (três mil, trezentas e doze) horas de disciplinas 171 

obrigatórias (não contabilizando o estágio), o aluno ainda necessita realizar 972 (novecentas e setenta 172 

e duas) horas, ou seja, 29,35% (vinte e nove vírgula trinta e cinco por cento) de disciplinas 173 

obrigatórias que ainda não foram cursadas, o que totaliza quase um terço do curso. Ainda, de acordo 174 

com a professora Tatiana, o aluno ainda não cursou disciplinas básicas, como Psicopatologia Geral (I 175 

e II) e Método de Pesquisa Quantitativa, além de que o Curso de Psicologia da UFSJ tem a intenção 176 

de ser generalista. Assim sendo, os formandos em Psicologia da UFSJ devem ter um domínio nas 177 

diversas áreas de saber da Psicologia ofertadas durante o curso. Por fim, a professora ressaltou que 178 

uma banca composta por alguns membros analisou que o estudo feito individualmente não supera a 179 

importância da interação professor-aluno, nem pode ser comparado às vivências que são discutidas 180 

em sala de aula. Diante de todas essas explicações, e ainda destacando a grande quantidade de 181 

disciplinas básicas que ainda não foram cursadas pelo aluno (algumas com parte prática e outras 182 

clínicas), ressaltou que o voto da professora Tatiana Cury Polo foi contrário à abreviação do curso. 183 

Dando continuidade, a relatora esclareceu que o referido processo foi instruído com base na 184 

Resolução/CONEP nº 043 (quarenta e três), de 4 (quatro) de dezembro de 2013 (dois mil e doze), que 185 
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regulamenta a abreviação da integralização dos Cursos de Graduação da UFSJ, que diz, em seu artigo 186 

4º (quarto), que “cabe ao Colegiado de Curso avaliar a solicitação do discente para prestar o Exame 187 

de Comprovação de Conhecimentos (ECC)”. Informou que no processo consta, ainda, um parecer da 188 

Pró-Reitoria Adjunta de Ensino de Graduação (PROEN-Adj) ressaltando que é direito do aluno 189 

requerer a abreviação do curso, mas que esse direito não é líquido e certo, uma vez que não bastam os 190 

pré-requisitos legais para o pedido, mas a avaliação do Colegiado de Curso no que tange à viabilidade 191 

do pedido. Informou ainda que o parecer da PROEN-Adj ressalta novamente o artigo 4o (quarto) da 192 

Resolução acima citada, que diz que cabe ao Colegiado de Curso avaliar a solicitação do discente para 193 

prestar ECC e observa que essa determinação não é sem motivo, uma vez que o Regimento Geral da 194 

UFSJ, em seu artigo 46 (quarenta e seis), diz que cabe ao Colegiado de Curso “elaborar o projeto do 195 

curso e fixar suas diretrizes didático-pedagógicas, bem como definir o perfil dos ingressantes e do 196 

egresso”. Ainda, a Pró-Reitoria Adjunta observa que não é possível a ela uma ordem reformuladora à 197 

decisão do Colegiado do Curso de Psicologia, porque não há erro administrativo que fira a Resolução 198 

vigente. Por fim, a PROEN-Adj concluiu que o processo seguiu os trâmites legais e que não houve 199 

qualquer vício aparente que fosse razoável para um parecer contrário à decisão do Colegiado de 200 

Curso, respeitando, assim, sua autonomia e o que determina a Resolução nº 043 (quarenta e três) do 201 

CONEP. Em sua solicitação, a relatora ressaltou que o discente José Elenito Teixeira de Morais 202 

recorre ao CONEP alegando que este Conselho é quem deve ter melhor juízo para avaliar seu pedido, 203 

uma vez que é quem aprovou a Resolução nº 043/2013 (quarenta e três / dois mil e treze). O discente 204 

alega ainda que o Colegiado do Curso de Psicologia não atentou para o artigo 2o (segundo) da 205 

Resolução citada, que determina quais são os requisitos para a solicitação de ECC. Entretanto, a 206 

relatora afirmou que o discente José Elenito não atentou para o fato de a mesma Resolução, em seu 207 

artigo 4o (quarto), afirmar que “cabe ao Colegiado de Curso avaliar a solicitação do discente para 208 

prestar o ECC”, ou seja, o cumprimento dos requisitos não garante ao aluno a realização do ECC, 209 

uma vez que o colegiado, instância investida de competência pelo Regimento Geral da UFSJ e pela 210 

Resolução nº 043/2013 (quarenta e três / dois mil e treze), avaliou o processo e votou contra a sua 211 

solicitação de abreviação do Curso de Psicologia. Na fase de esclarecimentos, a conselheira Stella 212 

Maris Resende ressaltou que o discente, tendo cursado menos de 75% (setenta e cinco por cento) da 213 

carga horária de disciplinas obrigatórias e optativas prevista para integralização de seu curso, não 214 

cumpriu uma das exigências do artigo 2º (segundo) da Resolução que normatiza o assunto, o que já o 215 

impediria de fazer a solicitação de abreviação de curso. Dados os esclarecimentos e discutida a 216 

matéria, a relatora leu o seu parecer: “Diante do exposto, levando em consideração que a decisão não 217 

fere nem o Regimento Geral da UFSJ, nem a Resolução nº 043/2013, sou de voto contrário à 218 

abreviação do curso de graduação em Psicologia do discente José Elenito Teixeira de Morais”. 219 

Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade. Item seis: Processo no 220 

23122006038/2015-08 – Recurso contra negativa à solicitação de aproveitamento de disciplina. 221 

Interessada: Ingrid Thabata Silva Viana, relatado pela conselheira Vanessa Maia Barbosa de 222 
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Paiva. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que o processo em questão tem vários 223 

problemas no que diz respeito à documentação, sendo a primeira medida que solicita é que a 224 

Coordenação de Curso de Engenharia de Alimentos e a aluna Ingrid Thabata Silva Viana sigam os 225 

procedimentos estabelecidos pela Resolução/CONEP nº 015 (quinze), de 30 (trinta) de abril de 2014 226 

(dois mil e quatorze), que normatiza o assunto. Dessa forma, destacou os pontos que precisam ser 227 

esclarecidos e os documentos que precisam ser providenciados pelo Colegiado e pela aluna, a saber: 228 

1) para que a aluna consiga equivalência de disciplinas/unidades acadêmicas, é necessário que ela 229 

cumpra os requisitos da Resolução nº 015 (quinze), de 30 (trinta) de abril de 2014 (dois mil e 230 

quatorze); 2) o Colegiado de Curso também deve cumprir a referida Resolução em todos os seus 231 

itens; 3) é fundamental que as assinaturas nos documentos da aluna (plano de curso antes do 232 

intercâmbio, dentre outros) tenham a identificação de quem os assina; 4) é indispensável a ata do 233 

Colegiado de Curso com a decisão, seja esta de aproveitar a disciplina cursada pela aluna ou de negá-234 

la; 5) é preciso providenciar a ementa da disciplina que a aluna quer eliminar, qual seja: Operações 235 

Unitárias I; 6) faz-se necessário que o professor que autorizou o plano de curso da aluna justifique por 236 

que a equivalência foi negada, uma vez que a Instituição, via professor, assinou documento com o 237 

CNPq comprometendo-se a validar os créditos; e 7) solicita-se que todos os Planos de Equivalência 238 

de disciplinas cursadas no intercâmbio Ciências sem Fronteiras sejam devolvidos com os devidos 239 

preenchimentos. Na fase de esclarecimentos, a presidente do Conselho chamou a assessora para 240 

Assuntos Internacionais, professora Liliane Assis Sade Resende, para prestar esclarecimentos ao 241 

processo. A assessora esclareceu que compete ao Colegiado de Curso fazer a equivalência das 242 

disciplinas, porém reforçou que é preciso entender que essa equivalência também depende de uma 243 

futura aprovação pela Universidade para a qual os alunos do Programa Ciências Sem Fronteiras estão 244 

indo. Ressaltou, porém, que, apesar de haver diferenças na metodologia adotada por nós e pela 245 

universidade no exterior, o Colegiado de Curso deve aproveitar ao máximo as ementas dessas 246 

disciplinas. No entanto, a conselheira Renata Carolina Zanetti Lofrano destacou que a aprovação do 247 

plano de equivalência de disciplinas pelo Colegiado de Curso é fundamental. A assessora concordou 248 

com a conselheira, porém observou que nem sempre o plano de equivalência de disciplinas aprovado 249 

aqui é aprovado na íntegra pela Universidade do outro país. Esclareceu que quem analisa e aprova 250 

esse plano é o tutor que vai acompanhar o aluno durante o período do intercâmbio. Neste caso, a 251 

assessora destacou ainda que sempre recomenda aos alunos participantes do Programa que 252 

mantenham contato com o seu coordenador e o Colegiado de Curso aqui no Brasil caso haja dúvida 253 

em relação ao aproveitamento de disciplinas. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a 254 

relatora leu o seu parecer: “Voto para que o processo baixe em diligência para que todas as questões 255 

acima possam ser esclarecidas e o relato, finalmente, realizado”. Decisão do Plenário: o parecer da 256 

relatora foi aprovado por unanimidade. Item sete: Processo no 23122007460/2015-72 – Projeto 257 

Pedagógico do Curso de Ciências Contábeis. Interessada: COCIC, relatado pelo conselheiro 258 

José Roberto Ribeiro. O relator leu o mérito de seu parecer informando que, com o objetivo de 259 
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atender à Resolução/CONEP nº 022 (vinte e dois), de 31 (trinta e um) de julho de 2013 (dois mil e 260 

treze), que regulamenta a duração da hora-aula nos Cursos de Graduação e estabelece o horário 261 

institucional, e a Resolução/CONEP nº 027 (vinte e sete), de 11 (onze) de setembro de 2013 (dois mil 262 

e treze), que estabelece definições, princípios, graus acadêmicos, critérios e padrões para a 263 

organização dos Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC) de Graduação na UFSJ, foi apresentada uma 264 

nova proposta de Projeto Pedagógico para o Curso de Ciências Contábeis, noturno, cuja versão foi 265 

aprovada pelo Colegiado do Curso de Ciências Contábeis no dia 7 (sete) de fevereiro de 2015 (dois 266 

mil e quinze). Destacou que as notas do Curso no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 267 

(Enade) foram: 5 (cinco) em 2009 (dois mil e nove) e 4 (quatro) em 2012 (dois mil e doze), na escala 268 

que varia de 1 (um) a 5 (cinco). A Comissão que propôs o novo PPC informou que as modificações 269 

em relação ao currículo anterior foram: alteração de nomes de disciplinas, deslocamento de 270 

disciplinas no fluxograma curricular, aumento da carga horária de algumas disciplinas, exclusão e 271 

inclusão de novas disciplinas. Ainda, de acordo com a Comissão, as modificações na estrutura 272 

curricular procuraram atender à Resolução/CONEP nº 027/2013 (vinte e sete / dois mil e treze), que 273 

trata do ajuste de carga horária em hora-aula (CHA) para hora-relógio (CH), lembrando que, de 274 

acordo com a Resolução/CONEP nº 022/2013 (vinte e dois / dois mil e treze), a duração da hora-aula 275 

dos Cursos de Graduação da UFSJ é definida em 55 (cinquenta e cinco) minutos. Dessa forma, 276 

ressaltou que não haverá necessidade de nenhuma complementação de carga horária por parte dos 277 

discentes, sendo essa premissa válida para os discentes do currículo 2007 (dois mil e sete) que forem 278 

transferidos para o currículo novo – 2015 (dois mil e quinze). Já os casos especiais, esclareceu que 279 

serão analisados pelo Colegiado do Curso. Informou que o objetivo geral do Curso é formar 280 

profissionais com elevado nível de consciência crítica, ética e responsabilidade social, para atuar 281 

científica, técnica e instrumentalmente na função contábil, integrado com o meio ambiente e com os 282 

desenvolvimentos social e econômico local, regional e nacional. Quanto ao perfil do Curso, destacou 283 

que este busca oferecer aos discentes uma formação acadêmica de qualidade, gerando egressos com 284 

alto nível de profissionalismo, senso crítico e formação ética, ou seja, profissionais prontos para 285 

fazerem a diferença, atuando de forma competente junto à sociedade nos aspectos econômicos, sociais 286 

e ambientais. Nesse sentido, afirmou que o profissional de contabilidade egresso da UFSJ, em 287 

consonância com o que estabelece o Projeto Pedagógico Institucional, deverá ser um indivíduo não 288 

somente preparado para o exercício de uma profissão, pois a formação universitária exige hoje o 289 

compromisso com a produção de novos conhecimentos e o desenvolvimento da capacidade de 290 

adaptar-se às mudanças. O relator informou ainda que o Curso apresenta as seguintes características 291 

quanto ao seu oferecimento: Grau Acadêmico – Bacharelado; Modalidade – Educação Presencial 292 

(EDP); Titulação – Bacharel em Ciências Contábeis; Regime Curricular – O curso é organizado em 293 

progressão linear; Turno – Noturno; Periodicidade – O sistema de ingresso é anual; Número de Vagas 294 

Oferecidas pelo Curso – 40 (quarenta) vagas; Carga Horária Total – 3.200 (três mil e duzentas) horas; 295 

Prazos de Integralização Mínimo, Padrão e Máximo: Padrão e Mínimo: 8 (oito) semestres e Máximo: 296 
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12 (doze) semestres; Equivalência Hora-aula – A hora-aula na UFSJ é de 55 (cinquenta e cinco) 297 

minutos; Atividade a distância (Portaria MEC Nº 4.059, de 10/12/2004) – As Unidades Curriculares 298 

(UC) obrigatórias e optativas poderão ter até 20% (vinte por cento) de sua carga horária oferecida a 299 

distância, obedecendo ao seguinte: o percentual de carga horária a ser oferecido a distância deverá 300 

constar do Plano de Ensino, aprovado pelo Colegiado de Curso. De acordo com a matriz curricular, 301 

informou ainda que são contemplados 3 (três) núcleos formativos, a saber: 1) conteúdos de Formação 302 

Básica: estudos relacionados com outras áreas do conhecimento, sobretudo Administração, Economia, 303 

Direito, Métodos Quantitativos, Matemática e Estatística; 2) conteúdos de Formação Profissional: 304 

estudos específicos atinentes às Teorias da Contabilidade, incluindo as noções das atividades atuariais 305 

e de quantificações de informações financeiras, patrimoniais, governamentais e não governamentais, 306 

de auditorias, perícias, arbitragens e controladoria, com suas aplicações peculiares ao setor público e 307 

privado; e 3) conteúdos de Formação Teórico-prática: Estágio Curricular Supervisionado, Atividades 308 

Complementares e Prática em Laboratório de Informática utilizando softwares atualizados para 309 

Contabilidade. Para a completa integralização do Curso, esclareceu que está prevista no PPC uma 310 

carga horária total mínima de 3.200 (três mil e duzentas) horas, conforme Resolução CNE/CES nº 311 

002 (dois), de 18 (dezoito) de junho de 2007 (dois mil e sete), a serem cursadas em 4 (quatro) anos, 312 

distribuídas ao longo de 8 (oito) períodos semestrais. Dessa forma, destacou que o novo PPC prevê o 313 

prazo mínimo de integralização em 4 (quatro) anos e o prazo máximo de integralização em 6 (seis) 314 

anos, de acordo com o tempo disponível de cada discente para antecipar unidades curriculares 315 

permitidas e ofertadas em cada semestre, atendidos os pré-requisitos para aquelas que assim o 316 

exigem. Ademais, esclareceu que o curso de Ciências Contábeis oferecerá, em caráter optativo, 317 

unidade curricular relacionada à Língua Brasileira de Sinais (Libras), preparando o futuro profissional 318 

para o desenvolvimento de habilidades para comunicação com portadores de deficiência física 319 

(surdos), em conformidade com o estabelecido pelo Decreto nº 5.626 (cinco mil, seiscentos e vinte e 320 

seis), de 22 (vinte e dois) de dezembro de 2005 (dois mil e cinco). Ainda, de acordo com a Lei nº 321 

9.795 (nove mil, setecentos e noventa e cinco), de 27 (vinte e sete) de abril de 1999 (mil, novecentos e 322 

noventa e nove), e o Decreto nº 4.281 (quatro mil, duzentos e oitenta e um), de 25 (vinte e cinco) de 323 

junho de 2002 (dois mil e dois), informou que a Unidade Curricular Contabilidade Social e Ambiental 324 

tratará de temas relacionados à Educação Ambiental, bem como as unidades curriculares Ciências 325 

Sociais, Gestão de Pessoas, Ética Profissional e Prática Contábil proporcionarão ao aluno uma 326 

formação humanística, contemplando conteúdos relacionados à educação das relações étnico-raciais e 327 

direitos humanos. Quanto à infraestrutura, destacou que o que está descrito no PPC é que ela atende 328 

perfeitamente às necessidades do Curso. Já no que se refere à gestão do PPC, destacou que caberá ao 329 

Núcleo Docente Estruturante (NDE) a função consultiva, propositiva e de assessoramento em relação 330 

à gestão do PPC, ao passo que ao Colegiado de Curso é destinada a função deliberativa junto aos 331 

encaminhamentos dele. Quanto às cartas de anuências, esclareceu que todos os Departamentos 332 

declararam suas anuências, a saber: Departamento de Ciências Administrativas e Contábeis 333 
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(DECAC), Departamento de Matemática e Estatística (DEMAT), Departamento de Ciências Sociais 334 

(DECIS), Departamento de Ciências Econômicas (DCECO) e Departamento de Letras, Artes e 335 

Cultura (DELAC). Em relação ao Parecer da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEN), 336 

favorável ao PPC, informou que está descrito: a) Quanto à adequação das práticas pedagógicas 337 

definidas no PPC aos objetivos pedagógicos da Instituição, o Projeto Pedagógico apresentado atende 338 

a contento este requisito; e b) No que tange ao atendimento à legislação e às normas institucionais 339 

vigentes, o Projeto Pedagógico apresentado está atualizado e devidamente enquadrado no que lhe é 340 

pertinente. Por fim, quanto à adequação do PPC aos procedimentos de controle acadêmico da 341 

Instituição, informou que o parecer da DICON também foi favorável. Na fase de esclarecimentos, a 342 

presidente do Conselho informou que estava presente à reunião o coordenador do Curso de Ciências 343 

Contábeis, professor Roberto do Nascimento Ferreira, para esclarecimentos ao processo. Solicitou 344 

permissão para que ele pudesse falar caso fosse necessário, o que foi acatado. O coordenador 345 

agradeceu ao relator pelo relato e pela ajuda na elaboração do novo PPC do Curso de Ciências 346 

Contábeis, bem como à equipe da Divisão e Acompanhamento e Controle Acadêmico (DICON), em 347 

especial às servidoras Joana D’arc Batista de Oliveira e Janice Alessandra de Carvalho. Dados os 348 

esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Assim, e de acordo com o que foi 349 

agora exposto, a conclusão à que chego, e assim profiro meu voto, é no sentido de que seja aprovado 350 

o novo Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Contábeis”. Decisão do Plenário: o parecer do 351 

relator foi aprovado por unanimidade, dando origem à Resolução no 014 (quatorze), de 3 (três) de 352 

junho de 2015 (dois mil e quinze), que passa a fazer parte do processo. Item oito: Processo no 353 

23122100062/2014-43 – Decisão Ad Referendum Nº 012/2014, de 11/12/2014, que aprova o 354 

segundo aditivo ao Acordo de Cooperação entre a Universidade Federal de São João del-Rei 355 

(UFSJ) e a University of Georgia (UGA), dos Estados Unidos da América. Interessada: ASSIN, 356 

relatado pela conselheira Josiane Nogueira. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que 357 

se trata da aprovação da Decisão Ad Referendum Nº 012 (doze), de 11 (onze) de dezembro de 2014 358 

(dois mil e quatorze), que aprova o segundo aditivo ao Acordo de Cooperação entre a Universidade 359 

Federal de São João del-Rei (UFSJ) e a University of Georgia (UGA), dos Estados Unidos da 360 

América. Esclareceu que o segundo aditivo em questão foi feito com o objetivo de registrar e regular 361 

o financiamento pela UGA, para permanência dos 14 (quatorze) alunos que participam do 362 

intercâmbio na UFSJ em 2015 (dois mil e quinze), pelo Programa Flagship. Informou que a minuta 363 

foi aprovada pela Procuradoria Jurídica (PROJU) e já possui o aceite da Fundação de Apoio à 364 

Universidade Federal de São João del-Rei (FAUF), obedecendo, assim, à Resolução/CONSU nº 365 

058/2006 (cinquenta e oito / dois mil e seis), modificada pela Resolução/CONSU nº 038/2012 (trinta 366 

e oito / dois mil e doze), que regulamentam a celebração de contrato, acordo, convênio, ajuste, 367 

protocolo, compromisso ou de qualquer outro termo de natureza administrativa e acadêmica, e a 368 

Resolução/CONDI nº 020/2011 (vinte / dois mil e onze), que regulamenta a captação e a gestão de 369 

recursos. Por fim, afirmou que não via impedimentos para a sua aprovação. Dados os esclarecimentos 370 
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e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Com base no exposto, sou de parecer favorável à 371 

aprovação do Ad Referendum Nº 012/2014 CONEP, que aprova o segundo aditivo ao Acordo de 372 

Cooperação entre a Universidade Federal de São João del-Rei e a University of Georgia, dos Estados 373 

Unidos da América, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por 374 

unanimidade, referendando a Decisão no 012 (doze), de 11 (onze) de dezembro de 2014 (dois mil e 375 

quatorze), que faz parte do processo. Item nove: Processo no 23122104747/2014-69 – Decisão Ad 376 

Referendum Nº 001/2015, de 06/01/2015, que aprova o Termo de Cooperação entre 377 

Fundacentro/MG, UNIFEI, UFSJ, UFES, Escola Sindical 7 de Outubro e UFMG. Interessada: 378 

Coordenadoria do Curso de Especialização de Prática e Letramento a Distância, relatado pelo 379 

conselheiro Túlio Hallak Panzera. O relator leu o mérito de seu parecer informando que se trata de 380 

um projeto multidisciplinar de intervenção em Saúde e Segurança de Trabalhadores envolvidos nos 381 

setores de operação de lavra, tratamento e manutenção de equipamentos pesados na mineração. 382 

Informou que várias ações, como cursos, seminários, oficinas e acompanhamento, entre outras, foram 383 

propostas como parte da metodologia na prevenção de acidentes em atividades de alto risco no setor 384 

mineralógico. Segundo o Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), destacou que o Brasil detém um 385 

dos maiores patrimônios do mundo e é um importante produtor e exportador de minérios de alta 386 

qualidade, sendo a mineração uma das principais forças da economia brasileira. Porém, destacou que a 387 

mineração também é o quarto setor da economia com mais acidentes de trabalho no País e o segundo em 388 

taxa de mortalidade por acidente de trabalho. Com base nesse contexto, esclareceu que a presente 389 

proposta de pesquisa possui mérito, contribuindo para a prevenção de acidentes dos trabalhadores da 390 

mineração e de outros setores da indústria. Além disso, afirmou que o projeto de pesquisa permitirá a 391 

interação entre pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento e instituições, com estimativa de 392 

produção científica significativa. Em cumprimento à diligência ocorrida em reunião do dia 18 (dezoito) 393 

de março de 2015 (dois mil e quinze), o relator informou que o Departamento de Psicologia (DPSIC) 394 

esclarece que o presente processo deveria ter sido encaminhado para o CONEP via DPSIC e não via 395 

Coordenadoria do Curso de Especialização de Prática e Letramento a Distância. Também, embora o 396 

orçamento necessário para o desenvolvimento do projeto não tenha sido explícito no Termo de 397 

Cooperação, o relator observou que o item 8 (oito) do mesmo documento descreve a contrapartida 398 

institucional, esclarecendo que não há compromisso da UFSJ e do DPSIC no que diz respeito à 399 

concessão de apoio financeiro. Informou que este item descreve que as possíveis fontes de 400 

financiamento provenientes da UFSJ poderiam ser obtidas via submissão de projetos PIBIC, PIBEX e 401 

Fundo de Extensão, ou seja, a Instituição não se compromete a destinar recursos financeiros 402 

especificamente para a execução deste projeto. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o 403 

relator leu o seu parecer: “Finalmente, sou de parecer favorável à aprovação deste processo. Esse é 404 

meu voto, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por 405 

unanimidade, referendando a Decisão no 001 (um), de 6 (seis) de janeiro de 2015 (dois mil e quinze), 406 

que faz parte do processo. Item dez: Processo no 23122106365/2014-70 – Decisão Ad Referendum 407 
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Nº 011/2014, de 04/12/2014, que aprova o Acordo de Cooperação Internacional entre a UFSJ e a 408 

Macquarie University, da Austrália. Interessada: ASSIN, relatado pelo conselheiro José 409 

Roberto Ribeiro. O relator leu o mérito de seu parecer informando que o presente processo trata da 410 

Decisão Ad Referendum Nº 011 (onze), de 4 (quatro) de dezembro de 2014 (dois mil e quatorze), que 411 

aprova o Acordo de Cooperação entre a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) e a 412 

Macquarie University, da Austrália. Em atendimento à Resolução/CONSU nº 058 (cinquenta e oito), 413 

de 27 (vinte e sete) de novembro de 2006 (dois mil e seis), que regulamenta a matéria, destacou que o 414 

Acordo apresenta as seguintes informações: 1) identificação da UFSJ e de órgãos proponentes – 415 

Assessoria para Assuntos Internacionais da UFSJ – ASSIN; 2) identificação do coordenador ou fiscal 416 

pela UFSJ – Professora Liliane Assis Sade Resende; 3) prazo de duração – 5 (cinco) anos; 4) direitos 417 

e obrigações de cada parte – as partes desenvolverão em conjunto programas de cooperação 418 

educacional e profissional para estudantes, docentes e técnicos-administrativos durante a vigência do 419 

Acordo; e 5) resultados esperados – intercâmbio entre estudantes, docentes, técnicos-administrativos, 420 

estudos no exterior, programas de pesquisa em conjuntos e treinamentos. Esclareceu que este 421 

processo veio ao CONEP também em atendimento à referida Resolução, que estabelece em seu artigo 422 

7ºB (sétimo B), inciso III (três), que, examinada a proposta, inclusive a que for de iniciativa da 423 

Reitoria, cabe ao órgão responsável pelas relações internacionais encaminhá-la ao CONEP para 424 

deliberação. Destacou que a justificativa apresentada para a assinatura de referido Acordo de 425 

Cooperação Internacional é que a Macquarie University é uma renomada universidade da Austrália, 426 

fundada em 1964 (mil novecentos e sessenta e quatro), e é atualmente muito reconhecida por sua 427 

interdisciplinaridade tanto no ensino quanto na pesquisa e, também, devido à sua ótima infraestrutura. 428 

Ainda, executivos de grandes empresas ao redor do mundo a consideram uma das 5 (cinco) melhores 429 

universidades da Austrália para recrutamento de pessoal e ela foi classificada como uma universidade 430 

“cinco estrelas” no ranking internacional “QS Stars” devido ao seu bom desempenho em ensino, 431 

pesquisa, instalações, inovação, internacionalização, acesso e empregabilidade dos diplomados, 432 

destacando-se, ainda, pela excelência em pesquisa. Sob o aspecto legal, esclareceu que o Ad 433 

Referendum está regulamentado no inciso VI (seis) do artigo 24 (vinte e quatro) do Estatuto da UFSJ, 434 

que estabelece que compete ao Reitor tomar decisões ad referendum dos Conselhos Superiores, 435 

submetendo-as à apreciação do respectivo Conselho na primeira reunião subsequente. Sendo assim, 436 

afirmou que o Ad Referendum está calcado nos procedimentos legais, evitando, assim, o perigo da 437 

demora da decisão de aprovação do Acordo de Cooperação Internacional, que foi motivado pela 438 

Assessoria Internacional da UFSJ, tendo em vista que, no dia 4 (quatro) de dezembro de 2014 (dois 439 

mil e quatorze), os representantes da Mcquarie University estariam no Brasil para a cerimônia de 440 

assinatura do convênio e a próxima reunião do CONEP estava marcada para o dia 17 (dezessete) de 441 

dezembro de 2014 (dois mil e quatorze). Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu 442 

o seu parecer: “Assim, e de acordo com o que foi agora exposto, a conclusão à que chego, e assim 443 

profiro meu voto, é no sentido de que seja aprovada a Decisão Ad Referendum Nº 011/2014, do 444 
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Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, aprovando o Acordo de Cooperação entre a Universidade 445 

Federal de São João del-Rei (UFSJ) e a Macquarie University, da Austrália, anexo ao processo 446 

23122.106365/2014-70”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade, 447 

referendando a Decisão no 011 (onze), de 4 (quatro) de dezembro de 2014 (dois mil e quatorze), que 448 

faz parte do processo. Item onze: Processo no 23122106472/2014-06 – Decisão Ad Referendum Nº 449 

002/2015, de 29/01/2015, que aprova o convênio entre a UFSJ/CCO e a Prefeitura Municipal de 450 

Divinópolis/Secretaria Municipal de Saúde. Interessado: CCO, relatado pelo conselheiro 451 

Moacyr Comar Júnior. O relator leu o mérito de seu parecer informando que a criação de um curso 452 

de Residência em Enfermagem está definida no artigo 13 (treze) da Lei nº 11.129/2005 (onze mil, 453 

cento e vinte e nove / dois mil e cinco), sendo vista como uma modalidade do ensino de pós-454 

graduação lato sensu. Informou que o curso proposto conta com uma carga horária total de 5.760 455 

(cinco mil, setecentas e sessenta) horas, sendo 4.608 (quatro mil, seiscentas e oito) em procedimentos 456 

práticos e a totalidade do curso em tempo integral, com 6 (seis) vagas anuais, iniciando-se, 457 

impreterivelmente, no 1º (primeiro) dia de março da cada ano e finalizando-se no último dia de 458 

fevereiro, 2 (dois) anos após. Para que o Curso ocorra satisfatoriamente, ressaltou que se faz 459 

necessária a realização de atividades práticas por parte dos residentes em vivência em serviço, que, 460 

segundo o plano pedagógico do curso, constituem 80% (oitenta por cento) da carga horária semanal 461 

do residente. Dessa forma, afirmou que o convênio firmado com a Prefeitura de Divinópolis é 462 

importante para que os residentes possam exercer as atividades práticas nos diferentes cenários do 463 

Sistema Municipal de Saúde, em especial na Estratégia de Saúde da Família, pois este termo de 464 

convênio estabelece os pontos importantes para isso, como, por exemplo, a jornada de trabalho, 465 

encargos dos residentes, do município, da UFSJ etc. Por fim, informou que foram apontadas, por 466 

parte da Procuradoria Jurídica (PROJU), correções a serem feitas no plano pedagógico, e essas 467 

correções, depois de realizadas pela proponente, permitiram que o projeto fosse aprovado mediante a 468 

Decisão Ad Referendum nº 002 (dois), de 29 (vinte e nove) de janeiro 2015 (dois mil e quinze) devido 469 

à data de início do Programa, que era 1º (primeiro) de março de 2015 (dois mil e quinze). Dados os 470 

esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Tendo em vista que o processo 471 

conta com parecer positivo da PROJU e aprovação da Reitoria, entende este relator que o processo 472 

está devidamente instruído. Assim sendo, voto pela manutenção da aprovação. Salvo melhor juízo, 473 

este é meu parecer”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por 9 (nove) votos 474 

favoráveis e 1 (uma) abstenção, referendando a Decisão no 002, de 29 (vinte e nove) de janeiro de 475 

2015 (dois mil e quinze), que faz parte do processo. Item doze: Processo no 23122001807/2015-73 – 476 

Decisão Ad Referendum Nº 003/2015, de 04/02/2015, que aprova a prorrogação do prazo da 477 

segunda etapa da inscrição periódica. Interessada: PROEN, relatado pelo conselheiro José 478 

Roberto Ribeiro. O relator leu o mérito de seu parecer informando que o presente processo trata da 479 

solicitação de prorrogação do prazo da segunda etapa da inscrição periódica dos cursos de graduação 480 

da UFSJ, que se encerraria no dia 4 (quatro) de fevereiro de 2015 (dois mil e quinze), para o dia 8 481 
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(oito) de fevereiro de 2015 (dois mil e quinze). Esclareceu que esse pedido foi devido à interrupção 482 

do serviço de internet nos Campi da UFSJ, nos dias 3 (três) e 4 (quatro) de fevereiro de 2015 (dois mil 483 

e quinze). Previamente, informou que a inscrição estava marcada, pelo Calendário Escolar, para 484 

acontecer no período de 30 (trinta) de janeiro a 4 (quatro) de fevereiro de 2015 (dois mil e quinze). 485 

Assim, devido ao problema ocorrido, que foi externo à UFSJ, causado pelo rompimento da fibra ótica 486 

que interliga a UFSJ ao POP-MG, em Belo Horizonte, a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação 487 

(PROEN) agiu providencialmente para evitar danos maiores aos alunos da UFSJ pedindo a 488 

prorrogação do prazo da inscrição periódica para o dia 8 (oito) de fevereiro de 2015 (dois mil e 489 

quinze), o que foi atendido prontamente, mediante a Decisão Ad Referendum Nº 003 (três), de 4 490 

(quatro) de fevereiro de 2015 (dois mil e quinze), da presidente do CONEP, e de imediato foi 491 

implementado no Sistema de Controle Acadêmico – CONTAC. Dessa forma, o relator ressaltou que a 492 

questão foi resolvida bem antes do prazo determinado pela Decisão Ad Referendum, mas garantiu-se o 493 

tempo necessário para o discente fazer a sua inscrição. Dados os esclarecimentos e discutida a 494 

matéria, o relator leu o seu parecer: “Assim, e de acordo com o que foi agora exposto, profiro meu 495 

voto no sentido de que seja aprovada a Decisão Ad Referendum Nº 003/2015, de 04/02/2015, que 496 

aprovou, ad referendum do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEP), a prorrogação do 497 

prazo da segunda etapa da inscrição periódica, que se encerraria no dia 4, para o dia 8 de fevereiro de 498 

2015”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade, referendando a 499 

Decisão no 003 (três), de 4 (quatro) de fevereiro de 2015 (dois mil e quinze), que faz parte do 500 

processo. Item treze: Processo no 23122100461/2014-12 – Decisão Ad Referendum Nº 006/2015, 501 

de 01/04/2015, que aprova a minuta de convênio entre a Universidade Federal de São João del-502 

Rei e o Banco Santander. Interessada: ASSIN, relatado pelo conselheiro Túlio Hallak Panzera. 503 

O relator leu o mérito de seu parecer informando que, segundo o website do Banco Santander, o 504 

Santander Universidades é uma Divisão Global do Grupo Santander, que tem como principal linha de 505 

atuação apoiar iniciativas voltadas à educação superior, com foco no estabelecimento de parcerias e no 506 

relacionamento com as universidades. Dentro deste contexto, destacou que o Santander Universidades 507 

elaborou políticas globais para direcionar seus investimentos em educação de forma estratégica, 508 

ampliando sua contribuição ao progresso econômico e social dos países onde está presente. Dessa 509 

forma, informou que foi criado o “Plano de Apoio à Educação Superior (PAES)”, que se trata de um 510 

Programa de Concessão de Bolsas Acadêmicas Internacionais financiado pelo Banco Santander para 511 

alunos de graduação em diversas áreas do conhecimento. Esclareceu que este Programa está presente 512 

em mais de 1.100 (mil e cem) universidades de 20 (vinte) países, sendo mais de 450 (quatrocentas e 513 

cinquenta) no Brasil. Afirmou que o intercâmbio acadêmico durante a graduação é de extrema 514 

importância para a formação do aluno, além de promover a internacionalização cultural entre nações. 515 

Segundo o relator, o Programa do Governo Federal “Ciência Sem Fronteiras” tem focado suas ações 516 

apoiando principalmente as áreas da Engenharia, Ciências Exatas e Tecnológicas. Portanto, este 517 

convênio com o Banco Santander é uma excelente oportunidade principalmente para aqueles estudantes 518 
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de cursos não contemplados por tal Programa. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o 519 

relator leu o seu parecer: “Este relator é de parecer favorável à aprovação do Convênio UFSJ-520 

Santander, referente ao Programa de Bolsas Ibero-Americanas. Este é meu voto, salvo melhor juízo” 521 

Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade, referendando a Decisão no 522 

006 (seis), de 1º (primeiro) de abril de 2015 (dois mil e quinze), que faz parte do processo. Item 523 

quatorze: 23122006060/2015-40. Decisão Ad Referendum Nº 007/2015, de 28/04/2015, que aprova 524 

a celebração do Contrato de Prestação de Serviço entre a UFSJ, a empresa HOLCIM BRASIL 525 

S/A e a FAUF para elaboração de “Parecer Técnico relativo à iminência ou não de colapso da 526 

pilha de estéril de mineração denominada PDE CABRAL”. Interessados: Professores Múcio do 527 

Amaral Figueiredo e Leonardo Cristian Rocha (DEGEO), relatado pela conselheira Renata 528 

Carolina Zanetti Lofrano. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que a atividade 529 

mineradora cresce continuamente no Brasil e no mundo, sendo que o processo desenvolvido pelas 530 

empresas para a extração mineral produz, além do minério, que tem alto valor econômico agregado, 531 

grandes quantidades de “estéril”, que é definido como todo e qualquer material não aproveitável 532 

economicamente nesse processo. Assim, esse material deve ser removido, caracterizado, transportado 533 

e estocado, geralmente na forma de pilhas. Tal demanda obriga tais empresas a realizar e acompanhar 534 

esse procedimento com profissionais capacitados e projetos específicos para a disposição adequada 535 

desse estéril em pilhas de acordo com a fiscalização imposta por órgãos ambientais. Nesse contexto, 536 

informou que se tem a apreciação da Decisão Ad Referendum Nº 007 (sete), de 28 (vinte e oito) de 537 

abril de 2015 (dois mil e quinze), conferida ao Projeto de Cooperação Técnica para Elaboração de 538 

Parecer Técnico solicitado pela Empresa HOLCIM Brasil S/A, sob a coordenação do professor Múcio 539 

do Amaral Figueiredo, vinculado ao Departamento de Geociências (DEGEO), que visa a estudar a 540 

referida pilha de estéril pertencente à Empresa HOLCIM Brasil S/A, objetivando demonstrar, por 541 

meio do parecer técnico a ser emitido, se há ou não iminência de colapso estrutural dela. Ressaltou 542 

que o acordo firmado cumpre todas as designações das Resoluções/CONSU nº 058 (cinquenta e oito), 543 

de 27 (vinte e sete) de novembro de 2006 (dois mil e seis), que regulamenta a celebração de contrato, 544 

acordo, convênio, ajuste, protocolo, compromisso ou de qualquer outro termo de natureza 545 

administrativa e acadêmica, e nº 035 (trinta e cinco), de 23 (vinte e três) de novembro de 2009 (dois 546 

mil e nove), que dispõe sobre normas para colaboração esporádica de docente em regime de trabalho 547 

de dedicação exclusiva integrante da Carreira do Magistério Superior da UFSJ. Por fim, destacou que, 548 

além dos benefícios associados em termos de conhecimentos acadêmicos e científicos a esse tipo de 549 

parceria, os recursos serão transferidos para a UFSJ. Na fase de esclarecimentos, a relatora esclareceu 550 

ainda que o referido processo tramitou também antes da aprovação da Resolução/CONEP nº 010 551 

(dez), de 29 (vinte e nove) de abril de 2015 (dois mil e quinze), que trata das condições de afastamento 552 

de docentes, por isso ele está instruído de acordo com a Resolução/CONSU nº 035/2009 (trinta e cinco / 553 

dois mil e nove). Esclareceu também que no processo não ficou clara qual estrutura do Departamento 554 

que será usada. A presidente do Conselho observou que, se o projeto teve aprovação da Assembleia 555 
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Departamental, imagina-se que o Departamento deu essa autorização e está ciente do que vai ser usado 556 

da sua infraestrutura. Sendo assim, a presidente ressaltou que recomendará ao pró-reitor de Ensino de 557 

Graduação que este oriente, por intermédio da Congregação, os chefes de Departamento para que se 558 

atentem quanto a esse tipo de processo no que se refere também à liberação da infraestrutura dos seus 559 

departamentos. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Pelo 560 

exposto, meu voto é pela aprovação do ad referendum conferido ao Projeto de Cooperação Técnica 561 

para Elaboração de Parecer Técnico solicitado pela Empresa HOLCIM Brasil S/A. Este é o voto da 562 

relatora, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por 563 

unanimidade, referendando a Decisão no 007 (sete), de 28 (vinte e oito) de abril de 2015 (dois mil e 564 

quinze), que faz parte do processo. Às 14 (quatorze) horas e 50 (cinquenta) minutos, esgotada a pauta, 565 

e antes de encerrar a reunião, a conselheira Renata Carolina Zanetti Lofrano consultou a presidente 566 

sobre os 10 (dez) pontos de internet que a UFSJ está comprando e quantos desses pontos serão 567 

direcionados para a pós-graduação do Campus Alto Paraopeba (CAP). A presidente informou que 568 

pedirá ao pró-reitor de Administração, professor José Tarcísio Assunção, que converse sobre isso com 569 

o diretor da Divisão de Prefeitura de Campus, professor Cláudio Alexandre Pinto Tavares, com o 570 

professor Marconi de Arruda Pereira, que tem ajudado nessa questão, e agora, também com a própria 571 

conselheira, que se mostrou interessada nesta questão, para definirem isso da melhor forma possível. 572 

Ainda, a presidente agradeceu aos técnicos que colaboraram e tornaram possível a realização dessa 573 

reunião por videoconferência, a saber: Murilo Haddad, Carlos Frederico Santos Rodrigues e Pablo 574 

Bueno Sousa, em São João del-Rei; Eduardo Costa, em Divinópolis; e Alexandre Rodrigues Pereira, 575 

em Ouro Branco. Nada mais havendo a tratar, a presidente encerrou a reunião. E para constar, eu, 576 

Maria da Penha Resende Rodrigues, secretária, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada 577 

por todos os conselheiros presentes à reunião. São João del-Rei, 3 (três) de junho de 2015 (dois mil e 578 

quinze). 579 
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