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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA1

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ.2

Aos 19 (dezenove) dias do mês de setembro de 2016 (dois mil e dezesseis), às 9 (nove) horas com3

continuação às 14 (quatorze) horas, estavam presentes para a reunião extraordinária do Conselho4

Universitário da Universidade Federal de São João del-Rei, na sala de Reuniões dos Conselhos5

Superiores – Campus Santo Antônio, os seguintes conselheiros: professor Sérgio Augusto Araújo da6

Gama Cerqueira, Reitor e presidente do Conselho; professor Marcelo Pereira de Andrade, Vice-Reitor;7

os professores: Alberto Ferreira da Rocha Júnior, Carlos Eduardo de Matos Jensen, Claudio Manoel8

Ferreira Leite, Daniel Nogueira Cortez, Daniela Almeida Raposo Torres, Eduardo Sérgio da Silva,9

Eliane Prado Cunha Costa dos Santos, Ênio Nazaré de Oliveira Júnior, Fábio de Barros Silva,10

Fernanda Nascimento Corghi, Glauco Manuel dos Santos, Henrique Tadeu Castro Cardias, Honória11

de Fátima Gorgulho, Iura de Rezende Ferreira Sobrinho, Ivair Gomes, José Augusto Ferreira Perez12

Villar, Lincoln Cardoso Brandão, Luis Antônio Scola, Maria Rita Rocha do Carmo, Maristela13

Nascimento Duarte, Maurício Reis e Silva Júnior, Raquel Moreira Pires dos Santos Melo, Renato da14

Silva Vieira, Rogério Martins Maurício, Sérgio Marinho Soares e Wilson Camilo Chaves; os15

servidores técnico-administrativos: Fábio Chaves, Gilmar Cândido Rodrigues, Gustavo Henrique16

Almeida e Maria Mônica Reis Mondani; os discentes do ensino de graduação: Jéssica Stéphanie de17

Paula e Jhonatan Rafael de Oliveira Bianchi; e o discente do ensino de pós-graduação: Victor Diego18

Cupertino Costa. Havendo quorum, o presidente do Conselho deu início à reunião, dando posse ao19

discente Victor Diego Cupertino Costa, representante dos discentes do ensino de pós-graduação20

stricto sensu. Na sequência, apresentou as justificativas de ausência dos conselheiros: Elder José21

Reioli Cirilo, por estar em Maringá (PR) participando de uma conferência de uma conferência na qual22

irá apresentar dois artigos; Juliano de Carvalho Cury, por motivos de saúde; e Sandro Adriano Fasolo,23

também por motivos de saúde. Aceitas as justificativas, foi aprovada, com uma abstenção, a ata da 58ª24

reunião ordinária ocorrida em 8 (oito) de agosto de 2016 (dois mil e dezesseis). Aprovada a ata, fez-se25

a leitura das seguintes Mensagens, de 19 (dezenove) de setembro de 2016 (dois mil e dezesseis),26

encaminhadas pela Reitoria à Secretaria dos Conselhos Superiores solicitando ao Conselho27

Universitário: 1) Mensagem nº 022/2016/UFSJ/REITORIA – aprovar os nomes, indicados pelo28

Departamento de Zootecnia (DEZOO), dos professores Hewerson Zansávio Teixeira, Mário Wilian29

Dávila Dávila e Emerson Zumpichiatti Arruda, a fim de comporem a Comissão de Avaliação de30

Progressão Docente para promoção à Classe D, denominada Associado, da professora Janaína31

Azevedo Martuscello Vieira da Cunha, nos termos do parágrafo 4º (quarto) do artigo 5º (quinto) da32

Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro), de 13 (treze) de outubro de 2014 (dois mil e quatorze) –33

aprovada por unanimidade; 2) Mensagem nº 023/2016/UFSJ/REITORIA – aprovar os nomes,34

indicados pelo Departamento de Ciências Econômicas (DCECO), dos professores João Eustáquio de35

Lima (UFV), Marcelo José Braga (UFV), Vânia Regina Velloso Silva (UFSJ), André Garcia36
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Chiarello (UNIFEI) e, como membro suplente, Maria Laura Martins Costa (UFF), a fim de37

comporem a Comissão de Avaliação de Progressão Docente para promoção à Classe E, denominada38

Titular, da professora Eneida Maria Goddi Campos, nos termos do parágrafo 5º (quinto) do artigo 5º39

(quinto) da Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro), de 13 (treze) de outubro de 2014 (dois mil e40

quatorze) – aprovada por unanimidade; 3) Mensagem nº 024/2016/UFSJ/REITORIA – aprovar os41

nomes, indicados pelo Departamento de Ciências Naturais (DCNAT), dos professores Patrícia42

Benedini Martelli, Honória de Fátima Gorgulho e Stella Maris Resende, a fim de comporem a43

Comissão de Avaliação de Progressão Docente para promoção à Classe D, denominada Associado, do44

professor Marcelo Siqueira Valle, nos termos do parágrafo 4º (quarto) do artigo 5º (quinto) da45

Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro), de 13 (treze) de outubro de 2014 (dois mil e quatorze) –46

aprovada por unanimidade; 4) Mensagem nº 025/2016/UFSJ/REITORIA – aprovar os nomes,47

indicados pelo Departamento de Física e Matemática (DEFIM), dos professores Dane Tadeu48

Cestarolli, Antônio Helvécio Tótola e Ana Cláudia Bernardes Silva, a fim de comporem a49

Comissão de Avaliação de Progressão Docente para promoção à Classe D, denominada Associado, do50

professor Dênis Gouvêa Ladeira, nos termos do parágrafo 4º (quarto) do artigo 5º (quinto) da51

Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro), de 13 (treze) de outubro de 2014 (dois mil e quatorze) –52

aprovada por unanimidade; 5) Mensagem nº 026/2016/UFSJ/REITORIA – aprovar os nomes,53

indicados pelo Departamento de Ciências Térmicas e dos Fluidos (DCTEF), dos professores Cláudio54

de Castro Pellegrini, José Antônio da Silva e Luís Antônio Scola, a fim de comporem a Comissão55

de Avaliação de Progressão Docente para promoção à Classe D, denominada Associado, do professor56

Flávio Neves Teixeira, nos termos do parágrafo 4º (quarto) do artigo 5º (quinto) da57

Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro), de 13 (treze) de outubro de 2014 (dois mil e quatorze) –58

aprovada por unanimidade; e 6) Mensagem nº 027/2016/UFSJ/REITORIA – aprovar os nomes,59

indicados pelo Departamento de Ciências da Educação (DECED), dos professores Wanderley60

Cardoso de Oliveira (DECED), José Luiz de Oliveira (DFIME) e Suely da Fonseca Quintana61

(DELAC), a fim de comporem a Comissão de Avaliação de Progressão Docente para promoção à62

Classe D, denominada Associado, do professor Gilberto Aparecido Damiano, nos termos do63

parágrafo 4º (quarto) do artigo 5º (quinto) da Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro), de 13 (treze)64

de outubro de 2014 (dois mil e quatorze) – aprovada por unanimidade. Dando continuidade à reunião65

e considerando o artigo 1º (primeiro) e incisos da Resolução CONSU nº 045 (quarenta e cinco), de 466

(quatro) de julho de 2011 (dois mil e onze), alteradas pelas Resoluções CONSU nº 020, de 22 (vinte e67

dois) de abril de 2013 (dois mil e treze), e nº 026, de 8 (oito) de julho de 2013 (dois mil e treze), que68

define os casos em que se admite a deliberação em regime simplificado, o presidente fez ainda a69

leitura das seguintes Mensagens encaminhadas pela presidência do Conselho à Secretaria dos70

Conselhos Superiores solicitando ao Conselho Universitário: 1) MENSAGEM Nº71

013/2016/UFSJ/REITORIA/SOCES/CONSU: referendar a Decisão nº 022 (vinte e dois), de 3072
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(trinta) de agosto de 2016 (dois mil e dezesseis), que autorizou a manutenção de vaga docente para o73

Curso de Medicina do Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO) em função da exoneração da74

professora Ana Conceição Norbim Prado Cunha, da área de Medicina de Família e Comunidade,75

mediante abertura de concurso público para a mesma área, conforme Processo nº 23122.017787/2016-76

33 – aprovada por unanimidade; 2) MENSAGEM Nº77

014/2016/UFSJ/REITORIA/SOCES/CONSU: referendar a Decisão nº 023 (vinte e três), de 3178

(trinta e um) de agosto de 2016 (dois mil e dezesseis), que autorizou a manutenção de vaga docente79

para o Departamento de Música (DMUSI) em função da exoneração da professora Gina Reinert, da80

área de Violino, mediante abertura de concurso público para a mesma área, conforme Processo nº81

23122.017914/2016-02 – aprovada por unanimidade; 3) MENSAGEM Nº82

015/2016/UFSJ/REITORIA/SOCES/CONSU: referendar a Decisão nº 024 (vinte e quatro), de 1º83

(primeiro) de setembro 2016 (dois mil e dezesseis), que autorizou a dispensa da exigência de título de84

Doutor em concursos na área de “Violino”, do Departamento de Música (DMUSI), conforme85

Processo nº 23122.017917/2016-38 – aprovada por unanimidade; e 4) MENSAGEM Nº86

016/2016/UFSJ/REITORIA/SOCES/CONSU: referendar a Decisão nº 025 (vinte e sete), de 2 (dois)87

de setembro de 2016 (dois mil e dezesseis), que autorizou a dispensa da exigência de título de Doutor88

em concursos na área de “Ciências Contábeis e Finanças”, do Departamento de Ciências89

Administrativas e Contábeis (DECAC), conforme Processo nº 23122.017980/2016-74 – aprovada por90

unanimidade. Terminada a leitura das Mensagens, o presidente comunicou que, na última sexta-feira,91

dia 16 (dezesseis) de setembro, deu posse ao novo presidente da Fundação de Apoio à Universidade92

Federal de São João del-Rei (FAUF), o professor Bezamat de Souza Neto, do Departamento de93

Ciências Administrativas e Contábeis (DECAC). Informou que o professor Bezamat passa a substituir94

o servidor Jucélio Luiz de Paula Sales na Presidência da Fundação. O conselheiro Maurício Reis e95

Silva Junior pediu a palavra para sugerir à Presidência do Conselho que as reuniões passem a ser96

realizadas através de videoconferência, uma vez que acredita que essas reuniões sejam dispendiosas97

para a Instituição devido ao pagamento de diárias para os conselheiros dos campi fora de sede. O98

presidente do Conselho concordou com o conselheiro e informou que, no ano passado, foram feitas99

algumas reuniões do CONEP através de videoconferência, porém citou que houve algumas100

dificuldades. Com o intuito de solucionar esses problemas, informou que a UFSJ comprou alguns101

equipamentos de videoconferência, mas só depois descobriu uma incompatibilidade com o sistema de102

firewall da Instituição. Finalizou observando que a Reitoria tem trabalhado para solucionar essas103

questões. Ainda, considerando que o prazo final para submissão de projetos de iniciação científica se104

encerrava naquele dia, o conselheiro Maurício chamou a atenção para o fato de que o site do CNPq105

estava indisponível até aquele momento, tornando impossível o acesso à base Lattes de currículos. O106

presidente informou que a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPE) já estava ciente disso107

e, caso o site não voltasse a funcionar, o prazo final seria prorrogado. Continuando, o presidente do108
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Conselho ressaltou que, infelizmente, tornou-se prática para um grupo de professores da Instituição109

entrar com denúncia no TCU pedindo esclarecimentos sobre alguns procedimentos internos da UFSJ.110

Observou que esse tipo de procedimento acaba desgastando a imagem da Instituição. Para tratar111

dessas questões, informou que na UFSJ existem alguns órgãos internos, como a Ouvidoria Geral.112

Citou, por exemplo, o caso do levantamento dos encargos didáticos dos departamentos, que foi113

apresentado neste Conselho pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEN) no final de 2015114

(dois mil e quinze). Na época, o documento apresentado tratava-se apenas de um esboço e não estava115

finalizado. Esse grupo de professores, querendo ter acesso ao documento e não aceitando esse116

esclarecimento, entrou com denúncia no TCU. O TCU, por sua vez, não acatou a denúncia desses117

professores, pois entendeu que a Instituição não tinha como passar um documento que não estava118

finalizado. Outro exemplo dado pelo conselheiro Marcelo Pereira de Andrade, Vice-Reitor, foi a119

indicação pelo Ministério Público Federal do arquivamento dos autos da denúncia autuada por dois120

professores lotados no Departamento das Engenharias de Telecomunicações e Mecatrônica (DETEM),121

que argumentaram que o Conselho Universitário, “ao aprovar a subdivisão do Departamento em122

áreas e atribuir a essas áreas competências do Departamento, privando parte dos docentes nele123

lotados do direito de voto na deliberação sobre assuntos que concernem o seu próprio Departamento,124

estava abusando de sua posição vantajosa e desrespeitando o Estatuto e Regimento universitário”.125

Dessa forma, esclareceu que, no entendimento do Ministério Público Federal, “isto não se vislumbra126

indício mínimo da prática de ato ilícito atentatório ao preceito constitucional da legalidade ou dos127

demais princípios vetores da atuação da administração pública”, pois “as instituições de ensino128

superior gozam de autonomia didático-científica e administrativa”. Ainda, segundo o Ministério129

Público Federal, “o CONSU é órgão máximo, normativo, deliberativo e consultivo da Universidade”,130

detentor de várias atribuições. Assim sendo, para o Ministério Público Federal, a decisão de131

reestruturar o DETEM, oficialmente tomada na reunião do dia 29 (vinte e nove) de junho de 2015132

(dois mil e quinze), insere-se no rol de competências do órgão, não padecendo de qualquer ilegalidade.133

O presidente do Conselho levantou ainda algumas questões em relação à violência nos campi da UFSJ,134

em especial no Campus Dom Bosco, onde, na semana anterior, ocorreu um assalto a uma estudante.135

Informou que a Reitoria já fez algumas reuniões com pessoas daquele campus, como chefes de136

departamentos e coordenadores de curso, e que agora vai se reunir também nos próximos dias com137

membros do Diretório Central dos Estudantes (DCE) e dos Centros Acadêmicos (CAs), para138

discutirem e encontrarem uma melhor solução para resolver esta situação. Os conselheiros Honória de139

Fátima Gorgulho e Victor Cupertino relataram outras situações de insegurança que vêm ocorrendo140

naquele campus. O assunto foi amplamente discutido e o presidente finalizou reforçando que nos141

últimos meses a violência na cidade de São João del-Rei cresceu muito devido à falta de emprego.142

Reforçou que este assunto precisa e deve ser discutido com toda a comunidade acadêmica, a fim de143

encontrar soluções para os problemas de segurança dentro de todos os campi da UFSJ. Decididos os144
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itens do expediente do dia, foi então colocada em discussão a pauta. No momento da aprovação,145

devido à justificativa de ausência dos conselheiros relatores, o presidente do Conselho solicitou a146

exclusão dos itens 2 (Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI), 17 (Pedido de147

redistribuição da Professora Maria Emília Soares Martins dos Santos da UFSJ/CCO para a UFTM),148

19 (Recurso contra desvinculação do discente Ernani Dias Lelis) e 23 (Decisão ad referendum que149

aprovou a remoção do Professor Sílvio Luiz Thomaz de Souza do DEFIM/CAP para o CCO), o que150

foi acatado. Solicitou também a exclusão do item 18, que trata do recurso acadêmico contra151

desvinculação do discente Josenilo de Abreu Silva, justificando que o processo perdeu o objeto, uma152

vez que a DICON informou que o referido aluno pediu o cancelamento de sua matrícula provisória. O153

conselheiro Ivair Gomes pediu ainda a exclusão do item 8, que trata do pedido de redistribuição da154

Professora Amanda Veliengo da UFVJM para a UFSJ/DECED, e cujo processo relataria, justificando155

que o referido processo também perdeu o objeto, uma vez que recebeu mensagem eletrônica do chefe156

do Departamento de Ciências da Educação informando que o Departamento, em assembleia157

departamental, desistiu de dar continuidade a esse pedido de redistribuição e optou pela realização de158

concurso público. Também, a pedido dos conselheiros relatores, foram excluídos os itens 20159

(Solicitação de alteração do nome, sigla e Regimento Interno do DEQUE), 21 e 22 (Resoluções ad160

referenduns que autorizaram as reofertas dos cursos de Filosofia e Administração Pública na161

modalidade a distância), 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 (Decisões ad referenduns que autorizaram as162

manutenções de vagas docentes). Por fim, alguns itens da pauta foram renumerados. Aprovada a163

pauta, iniciaram-se os trabalhos. Item um: Processo no 23122.011448/2016-43 – Recurso CPD164

013/2016-DQBIO. Interessados: Cássia Sidney Santana, Gabriel de Castro Fonseca e José Luiz165

de Souza, relatado pela conselheira Honória de Fátima Gorgulho. A relatora leu o mérito de seu166

parecer informando que trata este processo de recurso contra resultado do concurso público descrito167

no Edital CPD N° 013/2016 (treze / dois mil e dezesseis), para suprimento do cargo de Professor168

Assistente A, nível I, na área de Engenharia de Bioprocessos, subárea: Engenharia de Processos, no169

qual todos os candidatos foram reprovados. Informou que os candidatos Cássia Sidney Santana,170

Gabriel de Castro Fonseca e José Luiz de Souza interpuseram recurso contestando o referido171

resultado por meio de seus procuradores e advogados nomeados: Mário Tavernard Martins de172

Carvalho, Bruno Ferreira Mendes de Mattos Fiuza, Luana Figueiredo Juncal e Ana Cecília Machado173

de Pinho. Nesse sentido, esclareceu que este recurso solicita que a Ata Final do Concurso CPD N°174

013/2016 (treze / dois mil e dezesseis) seja anulada, considerando-se que o uso das notas da prova de175

títulos levou à reprovação de todos os candidatos. Os contestantes justificam que a prova de títulos176

não pode ter caráter eliminatório e que, no caso do referido concurso, a utilização da nota da prova de177

títulos para o cálculo da média final foi determinante para a reprovação deles. Argumentam que tal178

justificativa é baseada em decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), registradas em precedentes179

judiciais, as quais estabelecem que a prova de títulos deve apenas ter caráter acessório e180
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classificatório. Ressaltou que o recurso administrativo foi avaliado em primeira instância pelo181

Procurador Federal Rafael Isaac de Almeida Coelho, que, em sua análise, concluiu que a banca182

examinadora cumpriu os requisitos exigidos no Edital, tendo em vista que a nota de títulos não foi183

usada para eliminação direta dos candidatos, como previsto no Edital, mas apenas para o cálculo da184

média final de todas as etapas do concurso. Com base nesta análise, informou que a Reitoria da UFSJ185

indeferiu o recurso interposto pelos candidatos Cássia Sidney Santana, Gabriel de Castro Fonseca e186

José Luiz de Sousa. Diante disso, em 30 (trinta) de junho de 2016 (dois mil e dezesseis), por meio de187

seus advogados e procuradores, informou que os referidos candidatos reiteraram seu inconformismo,188

apresentando recurso hierárquico ao Conselho Universitário contra a decisão que indeferiu o recurso189

administrativo inicial. Dessa forma, a solicitação feita neste recurso hierárquico é a anulação da Ata190

Final do Concurso Público e da correspondente Ata de Homologação do certame. Os argumentos191

apresentados pelos candidatos são baseados na interpretação feita em relação ao caráter eliminatório192

da prova de títulos. Eles discutem a impossibilidade jurídica do uso da pontuação da prova de títulos193

para o cálculo da média final, que gerou a desclassificação dos candidatos, argumentando respaldo194

jurisprudencial do STF. No entanto, para a relatora, o caso ora em discussão não é alcançado pelo195

critério jurisprudencial colocado pelos interessados em seu recurso, uma que vez que no edital do196

concurso foram estabelecidos critérios eliminatórios apenas para as provas escrita e didática.197

Esclareceu que a pontuação a ser usada na avaliação da prova de títulos foi detalhada em uma tabela198

anexa ao edital e o caráter não eliminatório da prova de títulos ficou evidenciado pelo fato de que a199

análise da titulação pela banca examinadora ocorreu somente após a conclusão das provas teóricas e200

práticas e apenas para os candidatos aprovados nestas etapas preliminares. Além disso, observou que201

as regras utilizadas pela banca examinadora para cálculo da média final foram determinadas pelo202

parágrafo 5º (quinto) do artigo 8º (oitavo) da Resolução/CONSU no 010 (dez), de 6 (seis) de maio de203

2015 (dois mil e quinze), sobre concursos públicos no âmbito da UFSJ. De igual modo, destacou que204

a decisão da banca examinadora de aprovação ou reprovação de candidatos ao CPD 013/2016 (treze /205

dois mil e dezesseis) obedeceu também ao disposto no parágrafo 6º (sexto) do mesmo artigo da206

referida Resolução. Dessa forma, a relatora afirmou que todos os procedimentos adotados na207

realização do concurso público CPD 013/2016 (treze / dois mil e dezesseis) foram clara e previamente208

estabelecidos no Edital, permitindo ao candidato sua perfeita compreensão ou impugnação dentro dos209

prazos legais, caso apresentasse alguma irregularidade. Para ela, pode-se afirmar que não houve210

“interpretação equivocada” da Banca Examinadora, mas, sim, efetivo cumprimento do que estava211

estabelecido na lei interna do certame; isto é, no Edital que o inaugurou. Acrescentou ainda que, com212

base no Edital do concurso e na Resolução/CONSU no 010/2015 (dez / dois mil e quinze), ficou claro213

que a apresentação dos títulos não é fase eliminatória, mas é condicionante à classificação. Nessa214

perspectiva, destacou que todos os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e215

impessoalidade foram assim cumpridos pela UFSJ por intermédio da banca examinadora do concurso216
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CPD 013/2016 (treze / dois mil e dezesseis). No sentido de reforçar a interpretação dada pelos217

contestantes ao caráter eliminatório da prova de títulos, informou que os candidatos incluem ainda no218

processo as resoluções referentes à realização de concursos públicos na Universidade Federal de219

Viçosa (UFV) e na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Essas resoluções são citados220

como exemplos de interpretação do caráter não eliminatório da prova de títulos. Entretanto, a relatora221

ressaltou que se verificam diferentes interpretações nos referidos documentos, detalhando a222

especificidade de cada uma e observando, por exemplo, que a interpretação feita com relação ao223

caráter não eliminatório da prova de títulos na UFMG é semelhante à da UFSJ. A relatora ressaltou224

ainda que a irresignação dos candidatos se refere às normas contidas no Edital; portanto, o recurso225

deveria ter sido voltado contra este, dentro do prazo legal estabelecido nele, e não contra o resultado226

do concurso. Concluindo, a relatora destacou que entendeu que a realização do concurso público CPD227

013/2016 (treze / dois mil e dezesseis) obedeceu estritamente às regras previstas no Edital e na228

Resolução/CONSU nº 010/2015 (dez / dois mil e quinze), não havendo, assim, fatos que justifiquem a229

anulação da Ata Final do Concurso Público, e nem a Ata de Homologação deste, como solicitado230

pelos candidatos neste recurso hierárquico. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora231

leu o seu parecer: “Considerando os argumentos expostos na análise de mérito, voto pelo232

indeferimento do recurso hierárquico contra o concurso público CPD 013/2016”. Decisão do Plenário:233

o parecer da relatora foi aprovado por 31 (trinta e um) votos favoráveis e 4 (quatro) abstenções. Item234

dois: Processo no 23122.010429/2016-08 – Pedido de Redistribuição de professor da235

UFSJ/DPSIC para a UFJF. Interessado: Fernando Santana de Paiva, relatado pelo conselheiro236

Rogério Martins Maurício. O relator leu o mérito de seu parecer informando que o processo de237

redistribuição do professor Fernando Santana de Paiva, lotado no Departamento de Psicologia238

(DPSIC), está extensamente documentado, no qual se destaca a aprovação da Assembleia239

Departamental e o código de vaga nº 0285764 cedido pela Universidade Federal de Juiz de Fora240

(UFJF) em contrapartida à redistribuição. Na fase de esclarecimentos, o conselheiro Wilson Camilo241

Chaves lamentou a perda do referido professor, que muito contribuiu com o Departamento de242

Psicologia, no qual solicitou a sua redistribuição por razões pessoais. Dados os esclarecimentos e243

discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Com base no exposto acima, sou de parecer favorável244

à redistribuição do docente. Este é o voto do relator, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o245

parecer do relator foi aprovado por 34 (trinta e quatro) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. Item246

três: Processo no 23122.013479/2016-39 – Pedido de Redistribuição de professora da UFES para247

a UFSJ/DCIAG. Interessada: Marina Donária Chaves Arantes, relatado pelo conselheiro248

Carlos Eduardo de Matos Jensen. O relator leu o mérito de seu parecer informando que a249

professora Marina Donária Chaves Arantes formalizou em 15 (quinze) de outubro de 2014 (dois mil e250

quatorze) sua intenção de redistribuição para o Departamento de Ciências Agrárias (DCIAG) da251

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), Campus Sete Lagoas. Esclareceu que a professora252
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justifica seu pedido de redistribuição em função de sua formação acadêmica e experiência profissional,253

compatíveis com o desenvolvimento e consolidação de atividades de pesquisa, ensino e extensão254

junto ao curso de Engenharia Florestal do referido Departamento. Destaca ainda que motivos de255

cunho pessoal também a motivaram a formalizar tal pedido de redistribuição. Dessa forma, de acordo256

com o Regimento Geral da UFSJ e a Resolução/CONSU nº 005/2009 (cinco / dois mil e nove), que257

estabelece normas de redistribuição de docentes de outras IFES para a UFSJ, afirmou que a258

solicitação da professora Marina Donária Chaves Arantes é legítima, uma vez que está embasada em259

um pedido que a própria docente encaminhou à UFSJ. Ainda, em atendimento à Resolução acima260

citada, informou que a justificativa para a redistribuição e para a não realização do concurso público261

apresentada pelo DCIAG foi baseada “no princípio da economicidade, bem como pela agilidade do262

processo”. No que tange às disciplinas nas quais a requerente, professora Marina Donária Chaves263

Arantes, poderia vir a atuar, destacou que ela deixa claro em seu plano de trabalho que possui264

experiência didática e competências necessárias para assumir encargos didáticos junto ao bacharelado265

em Engenharia Florestal. De acordo com o parecer da Comissão Temporária instaurada para266

avaliação do banco de currículos vitae de candidatos ao preenchimento de vagas docentes do DCIAG,267

esclareceu que consta que os encargos didáticos, os quais serão vinculados à referida professora,268

referem-se à coordenação das seguintes unidades curriculares: 1) Bases para tecnologia de produtos269

florestais; 2) Plantas úteis do serrado; 3) Industrialização da madeira; e 4) Painéis de madeira e adesão270

e adesivos (optativa). De acordo com o currículo Lattes da professora Marina Donária Chaves Arantes,271

informou que ela atua desde 2009 (dois mil e nove) como docente da graduação e pós-graduação na272

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Campus Alegre, junto ao Departamento de Ciências273

Florestais e da Madeira, vinculado ao Centro de Ciências Agrárias (CCA) daquela Universidade, na274

cidade de Jerônimo Monteiro (ES). No que tange à disponibilidade de vaga para redistribuição pelo275

DCIAG, informou que se destaca a disponibilização do código 0930047 pela Pró-Reitoria de Gestão e276

Desenvolvimento de Pessoas (PROGP) da UFSJ. Tal código será repassado à Universidade Federal277

do Espírito Santo como contrapartida à redistribuição da professora acima mencionada. Dados os278

esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Face ao contido no mérito, sou de279

parecer favorável à redistribuição da professora Marina Donária Chaves Arantes da Universidade280

Federal do Espírito Santo (UFES), Campus Alegre, para o Departamento de Ciências Agrárias281

(DCIAG) da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), Campus Sete Lagoas, salvo melhor282

juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Item quatro:283

Processo no 23122.013480/2016-63 – Pedido de Redistribuição de professor da UNIFEI para a284

UFSJ/DCIAG. Interessado: João Carlos Costa Guimarães, relatado pelo conselheiro Carlos285

Eduardo de Matos Jensen. O relator leu o mérito de seu parecer informando que o professor João286

Carlos Costa Guimarães formalizou, em 25 (vinte e cinco) de fevereiro de 2015 (dois mil e quinze),287

sua intenção de redistribuição para o Departamento de Ciências Agrárias (DCIAG) da Universidade288
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Federal de São João del-Rei (UFSJ), Campus Sete Lagoas. Esclareceu que o professor justifica seu289

pedido de redistribuição em função de sua formação acadêmica e experiência profissional,290

compatíveis com o desenvolvimento e consolidação de atividades de pesquisa, ensino e extensão291

junto ao curso de Engenharia Florestal do referido Departamento. Destaca ainda que motivos de292

cunho pessoal também o motivaram a formalizar tal pedido de redistribuição. Dessa forma, de acordo293

com o Regimento Geral da UFSJ e a Resolução/CONSU nº 005/2009 (cinco / dois mil e nove), que294

estabelece normas de redistribuição de docentes de outras IFES para a UFSJ, afirmou que a295

solicitação do professor João Carlos Costa Guimarães é legítima, uma vez que está embasada em um296

pedido que o próprio docente encaminhou à UFSJ. Ainda, em atendimento à Resolução acima citada,297

informou que a justificativa para a redistribuição e para a não realização do concurso público298

apresentada pelo DCIAG foi baseada no “princípio institucional da economicidade que deve ser299

aplicado pela administração pública, identificamos neste processo de redistribuição a razoabilidade300

necessária tendo em vista a situação econômica do País e da Universidade”. No que tange às301

disciplinas nas quais o requerente, professor João Carlos Costa Guimarães, poderia vir a atuar,302

destacou que ele deixa claro em seu plano de trabalho que possui experiência didática e competências303

necessárias para assumir encargos didáticos junto ao bacharelado em Engenharia Florestal. De acordo304

com o parecer da Comissão Temporária instaurada para avaliação do banco de currículos vitae de305

candidatos ao preenchimento de vagas docentes do DCIAG, esclareceu que consta que os encargos306

didáticos, os quais serão vinculados ao referido professor, referem-se à coordenação das seguintes307

unidades curriculares: 1) Estudo de impactos ambientais; 2) Manejo da fauna silvestre e manejo de308

criadouros conservacionais; 3) Recuperação de ecossistemas florestais degradados; e 4) Incêndios309

florestais. De acordo com o currículo Lattes do professor João Carlos Costa Guimarães, informou que310

ele atua desde 2013 (dois mil e treze) como docente da graduação em Engenharia Ambiental na311

Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), Campus Itabira. No que tange à disponibilidade de vaga312

para redistribuição pelo DCIAG, informou que se destaca a disponibilização do código 0930044 pela313

Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (PROGP) da UFSJ. Tal código será repassado314

à Universidade Federal de Itajubá como contrapartida à redistribuição do professor acima mencionado.315

Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Face ao contido no316

mérito, sou de parecer favorável à redistribuição do professor João Carlos Costa Guimarães da317

Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), Campus Itabira, para o Departamento de Ciências318

Agrárias (DCIAG) da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), Campus Sete Lagoas, salvo319

melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Item cinco:320

Processo no 23122.013483/2016-05 – Pedido de Redistribuição de professora da UFT para a321

UFSJ/DCIAG. Interessada: Patrícia Aparecida de Souza, relatado pelo conselheiro José322

Augusto Ferreira Perez Villar. O relator leu o mérito de seu parecer informando que este processo323

trata da proposta de redistribuição da professora Patrícia Aparecida de Souza da Universidade Federal324
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do Tocantins (UFT) para o Departamento de Ciências Agrárias da Universidade Federal de São João325

del-Rei (DCIAG/UFSJ). Esclareceu que o processo de redistribuição em questão foi conduzido pelo326

DCIAG por intermédio de uma comissão que avaliou candidatos à redistribuição. Essa comissão327

avaliou os currículos dos interessados utilizando critérios definidos em assembleia, quais sejam: 60%328

(sessenta por cento) para experiência nas disciplinas; 30% (trinta por cento) para publicação de329

artigos nos últimos 5 (cinco) anos; e 10% (dez por cento) para projetos de pesquisa, também nos330

últimos 5 (cinco) anos. Ainda, foi levada em consideração a formação na área, com graduação em331

Engenharia Florestal, doutorado na área da vaga e perfil de atuação na pós-graduação. Para a vaga de332

Silvicultura Geral, informou que foram avaliadas 2 (duas) candidatas: Patrícia Aparecida de Souza333

(UFT) e Tereza Freitas (UFRB). Feita a avaliação, destacou que o currículo da professora Patrícia334

alcançou maior pontuação no somatório dos critérios. Destacou ainda que a comissão de avaliação335

dos currículos realizou um relato detalhado do processo e ressaltou a importância dessa redistribuição.336

Após essa análise detalhada, o relato foi apreciado e aprovado por unanimidade em reunião plenária.337

Apesar do excelente trabalho realizado pela comissão e das discussões realizadas pela reunião338

plenária, ressaltou que os processos de redistribuição estão sendo utilizados por várias instituições e339

uma das justificativas é a economia gerada por não haver a necessidade de realizar concurso. Para o340

relator, o argumento é válido e deve ser sempre usado quando necessário. Entretanto, ressaltou que os341

departamentos e unidades acadêmicas deveriam receber e protocolar qualquer pedido, mesmo sem o342

código de vaga, para que seja avaliado quando ocorrer a liberação de uma vaga. Com o crescimento343

das Instituições de Ensino Superior no Brasil, o relator observou que a demanda por redistribuição é344

crescente e pode-se observar isso no número de processos conduzidos por este Conselho. Todavia, no345

seu ponto de vista, os critérios e os procedimentos para os pedidos de redistribuição ainda necessitam346

de ajustes, uma vez que a maior preocupação institucional é o oferecimento correto das disciplinas de347

graduação, atividades de pesquisa, extensão e administração, e, pelo fato de não ter o interessado348

passado por um processo de concurso, algumas atribuições podem não estar claramente documentadas.349

Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Após análise dos350

documentos anexos ao processo, sou favorável à aprovação do pedido de redistribuição da Profa.351

Patrícia Aparecida de Souza. Este é o meu voto, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer352

do relator foi aprovado por unanimidade. Item seis: Processo no 23122.013486/2016-31 – Pedido de353

Redistribuição de professora da UFRRJ para a UFSJ/DCIAG. Interessada: Evânia Galvão354

Mendonça. Relator: José Augusto Ferreira Perez Villar. O relator leu o mérito de seu parecer355

informando que este processo trata da proposta de redistribuição da professora Evânia Galvão356

Mendonça da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) para o Departamento de357

Ciências Agrárias da Universidade Federal de São João del-Rei (DCIAG/UFSJ). Esclareceu que o358

processo de redistribuição em questão foi conduzido pelo DCIAG por intermédio de uma comissão359

que avaliou candidatos à redistribuição. Essa comissão avaliou os currículos dos interessados360
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utilizando critérios definidos em assembleia, quais sejam: 60% (sessenta por cento) para experiência361

nas disciplinas; 30% (trinta por cento) para publicação de artigos nos últimos 5 (cinco) anos; e 10%362

(dez por cento) para projetos de pesquisa, também nos últimos 5 (cinco) anos. Informou ainda que foi363

levada em consideração a formação na área com graduação em Engenharia Florestal, doutorado na364

área da vaga e perfil de atuação na pós-graduação. Para a vaga de Melhoramento Genético Florestal,365

destacou que foram avaliados 3 (três) candidatos: Gleidson Santos (aproveitamento de concurso –366

UFV), Evânia Galvão Mendonça (redistribuição – UFRRJ) e Daniele Arriel (aproveitamento de367

concurso – UFV). Feita a avaliação, informou que o currículo da candidata Evânia Galvão Mendonça368

alcançou maior pontuação no somatório dos critérios. Destacou ainda que a comissão de avaliação369

dos currículos realizou um relato detalhado do processo e ressaltou a importância dessa redistribuição.370

Após essa análise detalhada, o relato foi apreciado e aprovado por unanimidade em reunião plenária.371

Apesar do excelente trabalho realizado pela comissão e das discussões realizadas pela reunião372

plenária, ressaltou que os processos de redistribuição estão sendo utilizados por várias instituições e373

uma das justificativas é a economia gerada por não haver a necessidade de realizar concurso. Para o374

relator, o argumento é válido e deve ser sempre usado quando necessário. No entanto, ressaltou que os375

departamentos e unidades acadêmicas deveriam receber e protocolar qualquer pedido, mesmo sem o376

código de vaga, para que seja avaliado quando ocorrer a liberação de uma vaga. Com o crescimento377

das Instituições de Ensino Superior no Brasil, o relator observou que a demanda por redistribuição é378

crescente e pode-se observar isso no número de processos conduzidos por este Conselho. Todavia, no379

seu ponto de vista, os critérios e os procedimentos para os pedidos de redistribuição ainda necessitam380

de ajustes, uma vez que a maior preocupação institucional é o oferecimento correto das disciplinas de381

graduação, atividades de pesquisa, extensão e administração, e, por não ter o interessado passado por382

um processo de concurso, algumas atribuições podem não estar claramente documentadas. Dados os383

esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Após análise dos documentos384

anexos ao processo, sou favorável à aprovação do pedido de redistribuição da Profa. Evânia Galvão385

Mendonça. Este é o meu voto, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi386

aprovado por unanimidade. Item sete: Processo no 23122.013492/2016-98 – Pedido de387

Redistribuição de professora da UFES para a UFSJ/DCIAG. Interessada: Mayra Luiza388

Marques da Silva Binoti, relatado pelo conselheiro Sérgio Marinho Soares. O relator leu o mérito389

de seu parecer informando que o presente processo refere-se à solicitação de redistribuição da390

professora Mayra Luiza Marques da Silva Binoti da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)391

para o Departamento de Ciências Agrárias da Universidade Federal de São João del-Rei392

(DCIAG/UFSJ). Informou que todos os trâmites exigidos pela Resolução/CONSU nº 005/2009 (cinco393

/ dois mil e nove), que estabelece normas para a redistribuição no âmbito da UFSJ, foram cumpridos.394

O relator ressaltou ainda o cuidado da comissão nomeada pelo Departamento, que apresentou parecer395

favorável à redistribuição da professora Mayra, o qual foi corroborado pela Assembleia396
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Departamental. Por fim, enfatizou as credenciais apresentadas pela professora, confirmadas pelo seu397

currículo Lattes anexo ao processo. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu398

parecer: “Em função do que no mérito consta e salvo melhor juízo, sou de parecer favorável à399

redistribuição da Profa Mayra Luiza Marques da Silva Binoti da Universidade Federal do Espírito400

Santo (UFES) para o Departamento de Ciências Agrárias (DCIAG) da Universidade Federal de São401

João del-Rei e, em contrapartida, à cessão do código de vaga 0930045”. Decisão do Plenário: o402

parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Terminada a votação, o presidente do Conselho403

destacou que, com a efetivação dos pedidos de redistribuição desses professores para o Departamento404

de Ciências Agrárias (DCIAG), o curso de Engenharia Florestal do Campus de Sete Lagoas passará a405

ter o quadro de docentes completo. O conselheiro Renato da Silva Vieira observou ainda que, quando406

o curso foi criado, contava com uma equipe mínima de professores. Por isso, foi necessário refazer o407

projeto pedagógico do curso, adequando-o a essa situação. Em relação a esses professores que408

entraram com pedido de redistribuição para o DCIAG, reforçou que os seus currículos foram muito409

bem analisados pela comissão e que foram escolhidos os que mais atendiam às expectativas do410

Departamento. Item oito: Processo no 23122.012331/2016-87 – Pedido de redistribuição (permuta411

de vagas entre docentes da UFMG e da UFSJ/CCO). Interessadas: Farah Maria Drummond412

Chequer Baldoni (UFMG) e Maria José Nunes de Paiva (UFSJ), relatado pela conselheira413

Raquel Moreira Pires dos Santos Melo. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que o414

processo em questão se refere à solicitação de permuta entre as docentes Farah Maria Drummond415

Chequer Baldoni, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e Maria José Nunes de Paiva,416

da Universidade Federal de São João del-Rei, Campus Centro Oeste Dona Lindu (CCO/UFSJ).417

Informou que o processo se iniciou com um pedido de redistribuição da docente da UFMG, Farah418

Maria Drummond Chequer Baldoni, para a UFSJ e, durante o desdobramento do processo, a docente419

do CCO/UFSJ, Maria José Nunes de Paiva, solicitou uma permuta com a professora da UFMG.420

Diante disso, o CCO passou a tramitar os dois pedidos juntamente, configurando um único processo421

de permuta. Desde então, ressaltou que o processo de permuta foi instaurado e tramitou atendendo à422

Resolução/CONSU no 005 (cinco), de 16 (dezesseis) de fevereiro de 2009 (dois mil e nove), a qual423

estabelece normas para a redistribuição de docentes de outras Instituições Federais de Ensino Superior424

(IFES) para a UFSJ e dá outras providências. Como o processo passou a ter caráter de permuta,425

esclareceu que a existência de vaga no quadro da UFSJ deixou de ser uma condição limitante no426

processo. Esclareceu ainda que as duas docentes interessadas deixaram evidente em seus pedidos que427

a motivação para a mudança de Instituição é de cunho pessoal e familiar, não caracterizando428

problemas ou insatisfação com as Instituições de origem. Ademais, informou que o curso de429

graduação e área de atuação profissional da professora Farah Maria atende à demanda do Grupo de430

Atuação Docente em Análises Clínicas e Toxocológicas (GAD ACT) do CCO/UFSJ, como visto em431

Memorando Eletrônico encaminhado por esse GAD à Diretoria do CCO, que solicita docente para432
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integrar o referido grupo de atuação. Ressaltou que alguns documentos que balizam o processo de433

permuta explicitam a preocupação do GAD ACT do CCO/UFSJ com a carga horária de seus434

professores, considerada pelo grupo como elevada, e com a possibilidade de alteração do regime de435

trabalho da docente Farah Maria Drummond Chequer Baldoni, visto que na UFMG ela está sob436

regime de trabalho de 20 (vinte) horas semanais. Diante disso, informou que o Parecer da437

Congregação, de 30 (trinta) de maio de 2016 (dois mil e dezesseis), considerou possível a realização438

da permuta entre as docentes e fez menção à necessidade de alteração do regime da docente para 40439

(quarenta) horas semanais se ela vier a compor o quadro docente da UFSJ. Na fase de esclarecimentos,440

a relatora frisou que o seu parecer se refere apenas ao pedido de redistribuição das professoras441

interessadas. Em relação à alteração de regime de trabalho de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas da442

professora Farah, ressaltou que esta deve ser avaliada depois de efetivada a redistribuição. Dados os443

esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Diante do exposto no mérito,444

salvo melhor juízo, sou de parecer favorável à permuta de vagas entre as docentes Farah Maria445

Drummond Chequer Baldoni (UFMG) e Maria José Nunes de Paiva (UFSJ)”. Decisão do Plenário: o446

parecer da relatora foi aprovado por unanimidade. Item nove: Processo nº 23072.015308/2016-87 –447

Redistribuição de docente do CAP/UFSJ para a UFMG. Interessado: Prof. Leonardo Amaral448

Mozelli, relatado pelo conselheiro Maurício Reis e Silva Júnior. O relator leu o mérito de seu449

parecer informando que este processo trata do pedido de redistribuição do docente Leonardo Amaral450

Mozelli, lotado no Departamento das Engenharias de Telecomunicações e Mecatrônica (DETEM) do451

Campus Alto Paraopeba (CAP) da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), para o452

Departamento de Engenharia Eletrônica (DELT) da Escola de Engenharia da Universidade Federal de453

Minas Gerais (UFMG). Esclareceu que o professor Leonardo Amaral Mozelli possuía interesse em se454

transferir para a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Para tal, prestou dois concursos para455

a Carreira de Magistério Superior na UFMG, logrando êxito em ambos. Considerando que o referido456

professor foi o único aprovado em um dos concursos, este apresentou uma proposta ao Departamento457

de Engenharia Eletrônica da UFMG (DELT/UFMG) de realizar uma redistribuição de vagas com a458

UFSJ e, com isso, preservar a carreira de docência por ele construída na UFSJ. Tal proposta foi então459

apreciada e aprovada por unanimidade pela Câmara do DELT/UFMG, que, por sua vez, instruiu o460

professor Leonardo sobre os procedimentos para tal pedido ser tramitado no âmbito daquela461

Instituição. Dando prosseguimento à tramitação, esclareceu que o professor Leonardo abriu mão462

então da vaga que ele iria ocupar na UFMG e foi dada à UFSJ ciência da abertura do processo.463

Informou que o referido processo já passou por toda tramitação na UFMG, recebendo por último a464

aprovação de seu Conselho Universitário. Informou ainda que na UFSJ a proposta de redistribuição465

foi então relatada e apresentada para os demais docentes da área de Telemática e Automação do466

DETEM, sendo aprovada por unanimidade. Diante de tal aprovação interna, o chefe do DETEM,467

professor Guilherme Gomes da Silva, aprovou, ad referendum da Assembleia Departamental, o468
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pedido de redistribuição. No âmbito da Universidade Federal de São João del-Rei, observou que a469

redistribuição é normatizada pela Resolução/CONSU nº 021 (vinte e um), de 26 (vinte e seis) de470

setembro de 2005 (dois mil e cinco), modificada pela Resolução/CONSU nº 025 (vinte e cinco), de 24471

(vinte e quatro) de junho de 2013 (dois mil e treze). Dessa forma, afirmou que o pedido de472

redistribuição seguiu todos os preceitos do processo administrativo, em conformidade com as473

resoluções pertinentes de ambas as instituições envolvidas, tendo sido aprovado pelo DETEM e474

apresentado agora ao CONSU. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu475

parecer: “Diante do acima exposto e tendo como base o interesse das instituições, aqui manifestadas476

em termos da aprovação do processo no Conselho Universitário da UFMG e pelo departamento no477

qual o docente está atualmente lotado, sou de parecer favorável ao pedido de redistribuição do478

professor Leonardo Amaral Mozelli do DETEM/UFSJ para o DELT/UFMG, ressalvada a destinação479

da vaga de código 0918587 à área de Telemática e Automação do DETEM/UFSJ”. Decisão do480

Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Item dez: Processo no481

23122.011962/2016-89 – Prestação de Contas da FAUF 2015. Interessada: FAUF, relatado pela482

conselheira Daniela Almeida Raposo Torres. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que483

a Fundação de Apoio à Universidade Federal da São João del-Rei (FAUF) é responsável pelo484

gerenciamento e captação de recursos de vários projetos culturais, científicos e tecnológicos.485

Destacou que, no período de 2011 (dois mil e onze) a 2015 (dois mil e quinze), os recursos captados486

de projetos passaram da ordem de R$ 23.603.240,48 (vinte e três milhões, seiscentos e três mil,487

duzentos e quarenta reais e quarenta e oito centavos) para R$ 57.513.718,49 (cinquenta e sete milhões,488

quinhentos e treze mil, setecentos e dezoito reais e quarenta e nove centavos). No que se refere ao ano489

de 2015 (dois mil e quinze), informou que o valor de execução de projetos foi de 36,22% (trinta e seis490

vírgula vinte e dois por cento) do valor captado, chegando ao final do ano com R$ 56.607.677,30491

(cinquenta e seis milhões, seiscentos e sete mil, seiscentos e setenta e sete reais e trinta centavos) de492

saldo final desses projetos, observando que este saldo refere-se aos recursos financeiros de projetos e493

à incorporação de rendimentos advindos da aplicação financeira dos recursos dos projetos. Em acordo494

com o relatório, informou que a FAUF tem mantido o volume de recursos acima dos R$ 20 (vinte)495

milhões, em razão e considerando outros fatores, de seu estabelecimento no cenário estadual como496

instituição eficaz no que se propõe. Esclareceu que o detalhamento da gestão financeira e497

administrativa compreende recursos de 324 (trezentos e vinte e quatro) projetos, sendo que 289498

(duzentos e oitenta e nove) são de pessoas registradas no quadro da UFSJ. Os demais projetos tratam499

de outras instituições públicas de forma consoante ao papel da Fundação de colaboradora com outros500

tipos de instituições. Destacou que, em respeito à Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), a501

FAUF vem disponibilizando, na rede mundial de computadores, os dados concernentes às atividades502

administrativas sob sua responsabilidade, com destaque aos projetos em parceria com entidades503

públicas. Dessa forma, os pesquisadores, via Sistema Gerencial de Informações (SIG), acompanham504
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as informações, as quais são transferidas para o Portal da Transparência da Fundação. Sobre a505

atividade de despacho alfandegário, em 2015 (dois mil e quinze), informou que a FAUF contratou os506

serviços da empresa Imperial Comissária de Despachos Ltda. O devido detalhamento dos dispêndios507

relativos às importações consta do Relatório e revela a soma de R$ 1.392.517,33 (um milhão,508

trezentos e noventa e dois mil, quinhentos e dezessete reais e trinta e três centavos). Em atendimento à509

Resolução/CONDI nº 020/2011 (vinte / dois mil e onze), informou que a Fundação repassou à510

Universidade, via GRU, a soma de R$ 78.463,79 (setenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e três511

reais e setenta e nove centavos), sendo 1/3 (um terço) desse montante para os Fundos de512

Pesquisa/Extensão e o restante canalizado para 14 (quatorze) unidades administrativas e acadêmicas,513

nas quais estavam lotados os coordenadores dos projetos. No ano de 2015 (dois mil e quinze),514

destacou que a FAUF apresentou 10 (dez) propostas orçamentárias para realização de processos515

seletivos e/ou concursos públicos, cuja efetivação do convênio se deu com os SAMUs (Centro-Oeste,516

CISTRI e CISREUNO) e a Prefeitura Municipal de São João del-Rei. Sobre os concursos realizados517

pela FAUF, esclareceu que o total de inscrições atingiu a casa de 16.618 (dezesseis mil, seiscentas e518

dezoito) com geração de receita de R$ 285.506,86 (duzentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e seis519

reais e oitenta e seis centavos). De maneira adversa, ressaltou que constam duas ações judiciais520

impetradas pela FAUF, que tratam de falta de pagamento de instituições públicas em somas521

financeiras substanciais no valor de R$ 219.500,00 (duzentos e dezenove mil e quinhentos reais). Em522

respaldo à observação de reconhecimento da capacidade de gestão da Fundação, no ano de 2015 (dois523

mil e quinze), esta foi consultada sobre a possibilidade de realizar concursos em 5 (cinco) municípios524

de Minas Gerais, cujas demandas foram recusadas em razão da sobrecarga de compromissos525

assumidos. No que diz respeito à gestão administrativa e financeira de eventos, informou que os526

números revelam o capital de R$ 2.995,28 (dois mil, novecentos e noventa e cinco reais e vinte e oito527

centavos) referentes às despesas operacionais da Fapemig e de R$ 1.428,78 (um mil, quatrocentos e528

vinte e oito reais e setenta e oito centavos) de despesas operacionais da UFSJ, o que soma R$529

4.424,06 (quatro mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e seis centavos). Sobre as demonstrações530

contábeis encerradas em 31 (trinta e um) de dezembro de 2015 (dois mil e quinze), segundo a531

Fundação, seguiram-se as normas técnicas e contábeis das entidades sem fins lucrativos combinadas532

às práticas de contabilidade adotadas no âmbito nacional. Destacou que os dados revelam solidez533

financeira com honra dos compromissos institucionais, tal como indica o superávit de R$ 66.368,17534

(sessenta e seis mil, trezentos e sessenta e oito reais e dezessete centavos). Ressalta-se que 20% (vinte535

por cento) desta quantia constitui o Fundo Institucional (FI) criado pelo Conselho Curador da536

Fundação via deliberação de janeiro de 2013 (dois mil e treze). Já em relação ao valor de R$537

26.547,26 (vinte e seis mil, quinhentos e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos), informou que538

este foi integralizado ao Fundo de Apoio Acadêmico (FAA), sendo que o restante compõe seu539

Patrimônio Líquido. Por fim, destacou o apoio à UFSJ concretizado em 2016 (dois mil e dezesseis)540
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via transferência da quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), equivalente a 50% (cinquenta541

por cento) do saldo em conta corrente, após deliberação do Conselho Curador em dezembro de 2015542

(dois mil e quinze). No que se refere ao detalhamento dos gastos da Administração e Departamentos,543

esclareceu que o rateio dos R$ 2.313.636,20 (dois milhões, trezentos e treze mil, seiscentos e trinta e544

seis reais e vinte centavos) entre os departamentos da Fundação seguiu a seguinte relação:545

Administrativo – 18,8% (dezoito vírgula oito por cento); Pessoal – 27,8% (vinte e sete vírgula oito546

por cento); Finanças – 51,5% (cinquenta e um vírgula cinco por cento); Patrimônio – 1,34% (um547

vírgula trinta e quatro por cento); e Social – 0,62% (zero vírgula sessenta e dois por cento). Sobre as548

movimentações bancárias e aplicações, destacou que a Fundação possui saldo de R$ 58.279.763,31549

(cinquenta e oito milhões, duzentos e setenta e nove mil, setecentos e sessenta e três reais e trinta e550

um centavos), sendo que aproximadamente 6,8% (seis vírgula oito por cento) deste montante estão551

alocados em conta movimento, 82,83% (oitenta e dois vírgula oitenta e três por cento) em aplicação552

financeira em poupança e o restante em fundo de investimento. Em conformidade com o Decreto nº553

7.423/2010 (sete mil, quatrocentos e vinte e três / dois mil e dez), informou que consta do processo a554

apresentação do Relatório de Desempenho de 2015 (dois mil e quinze). Esclareceu que os indicadores555

e parâmetros utilizados pela FAUF na Avaliação supracitada correspondem aos recursos captados de556

projetos (2011 a 2015), recursos executados por projetos (2011-2015), saldo final de projetos (2011-557

2015), bem como a tabela de projetos gerenciados pela Fundação, em 2015 (dois mil e quinze),558

discriminando saldo anterior, movimentação, recurso imobilizado, saldo final e índice de execução.559

De acordo com os três indicadores iniciais, o período de 2011 (dois mil e onze) a 2015 (dois mil e560

quinze), a relatora informou que se demonstra uma trajetória de ampliação do volume de recursos561

captados e executados. No que diz respeito ao Índice de Execução de Projetos, destacou que este562

revelou valor médio para todos os projetos de 43,91% (quarenta e três vírgula noventa e um por563

cento). Segundo o Relatório, vários dos 324 (trezentos e vinte e quatro) projetos foram celebrados no564

final do exercício, o que afeta negativamente este indicador. Ademais, observou que muitos projetos565

possuem prazo superior a um ano para execução, o que compromete a interpretação deste índice. Por566

fim, ressaltou que consta a justificativa de que todos os projetos da Secretaria de Estado de Ciência e567

Tecnologia e Ensino Superior (SECTES) foram sobrestados em virtude da posse do novo Governo568

Estadual, cuja medida adotada foi no intuito de se inteirar dos projetos em vigor. Sobre o índice de569

prestação de contas, informou que 24 (vinte e quatro) projetos – 7% (sete por cento do total) – foram570

finalizados no ano de análise. Todavia, observou que os órgãos de fomento demoram, em média, 5571

(cinco) anos para avaliar as prestações de contas, o que configura empecilho à definição de um índice572

de aprovação de tais prestações de contas. Sobre os índices de importações, a eficácia é total, pois a573

Fundação realizou 8 (oito) procedimentos ligados à importação de 29 (vinte e nove) itens. Ainda,574

informou que consta no processo o parecer da Auditoria externa elaborado pela Bauer Auditores575

Associados e assinado pelo Contador Responsável: Fábio Eduardo de Almeida. Segundo o documento,576
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as demonstrações financeiras analisadas respeitam as práticas contábeis adotadas no Brasil e são577

adequadas a todo o detalhamento apresentado. Todavia, ressaltou que couberam as seguintes578

considerações, quais sejam: a) base para opinião com ressalvas: consta o saldo a receber de R$579

280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), alocado no ativo realizável no longo prazo, para fomento à580

edição do Inverno Cultural de 2013 (dois mil e treze) com ressarcimento a ser feito mediante a581

captação de patrocínios. Na opinião dos auditores, em razão do tempo em aberto, tal ativo deveria582

possuir provisão retificativa no mesmo montante; e b) o valor em 31 (trinta e um) de dezembro de583

2015 (dois mil e quinze) é registrado como ativo imobilizado e passivo nas contas de convênios e584

contratos. Como tais itens são de propriedade dos fomentadores dos projetos, ao final destes, serão585

doados à UFSJ. Logo, recomendou-se a sua contabilidade na conta de Compensação. Ademais,586

ressaltou que foi recomendada no parecer a necessidade da Administração da FAUF de adotar os587

critérios contábeis vigentes conforme legislação ITG 2002, para melhor espelhar seus saldos588

contábeis. Posto isso, esclareceu que consta como Anexo I o quadro do Balancete de dezembro do589

ano em análise com os ajustes recomendados segundo a legislação supracitada. Já o parecer da590

Unidade de Auditoria Interna, destacou que dá respaldo às considerações feitas pela Auditoria591

Externa com as mesmas conclusões e recomendações feitas. Ademais, coube informações neste592

parecer sobre as ações frente às recomendações feias pela Bauer Auditores Associados. A primeira593

trata da impossibilidade de incorporação pela FAUF em seu plano de contas de novas informações,594

dado que as demonstrações financeiras encontram-se encerradas desde o último dia de 2015 (dois mil595

e quinze). Entretanto, os ajustes de algumas contas e a reclassificação de valor dado como ativo596

imobilizado foram acatados sem alteração do resultado das demonstrações financeiras. Já em relação597

à recomendação referente ao saldo de R$ 280.000 (duzentos e oitenta mil reais), consta que esta será598

providenciada somente para a apuração do exercício financeiro de 2016 (dois mil e dezesseis). Em599

suma, a despeito das orientações dadas, afirmou que ambas as auditorias concluem pelo status600

financeiro saudável da FAUF, com superávit e respeito às normas contábeis e que regem o601

funcionamento de uma entidade sem fins lucrativos, sendo, portanto, favoráveis à aprovação da602

Prestação de Contas da FAUF de 2015 (dois mil e quinze). Concluindo, no que tange ao parecer do603

Conselho Diretor, a relatora informou que os pontos destacados por ela neste parecer foram604

devidamente trabalhados e esclarecidos em relato do CONDI. Este conclui pela aprovação da605

Prestação de Contas da FAUF e do seu Relatório de Desempenho referentes ao exercício de 2015606

(dois mil e quinze). Na fase de esclarecimentos, o presidente do Conselho informou que estavam607

presentes à reunião o atual e o ex-presidente da FAUF, professor Bezamat de Souza Neto e senhor608

Jucélio Luiz de Paula Sales, e a contadora da Fundação, senhora Cássia Teixeira, para609

esclarecimentos. Solicitou permissão para que eles pudessem falar quando necessário. Acatada a610

solicitação, o senhor Jucélio prestou alguns esclarecimentos acerca do processo. Dados os611

esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Diante do exposto no mérito, sou612



18

de parecer favorável à aprovação da Prestação de Contas da FAUF e ao seu Relatório de Desempenho613

referentes ao exercício de 2015, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi614

aprovado por unanimidade, dando origem à Resolução no 026 (vinte e seis), de 19 (dezenove) de615

setembro de 2016 (dois mil e dezesseis), que passa a fazer parte do processo. Item onze: Processo no616

23122.018446/2016-85 – Proposta de Resolução – Delega competência ao CONDI para617

regulamentar a relação entre a UFSJ e as fundações de apoio credenciadas. Interessada:618

SOCES, relatado pela conselheira Daniela Almeida Raposo Torres. A relatora leu o mérito de seu619

parecer informando que a presente proposta trata de uma Resolução em que o Conselho Universitário620

(CONSU) delega competência ao Conselho Diretor (CONDI) para regulamentar a relação entre a621

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) e as fundações de apoio por ela credenciadas em622

atendimento ao Estatuto da UFSJ, bem como as orientações da Controladoria Geral da União (CGU)623

quanto ao relacionamento das Universidades com as Fundações de Apoio. Especificamente,624

esclareceu que a Resolução resolve, no artigo 1º (primeiro), delegar competência ao Conselho Diretor625

(CONDI) para regulamentar a relação entre a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) e as626

fundações de apoio por ela credenciadas. Para tanto, informou que a Resolução apoia-se: 1) na Lei nº627

8.958/1994 (oito mil, novecentos e cinquenta e oito / mil, novecentos e noventa e quatro), que dispõe628

sobre as relações entre as instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e629

tecnológica e as fundações de apoio e dá outras providências, em parágrafo único do seu artigo 2º630

(segundo), que trata da competência do Conselho Superior ou do órgão competente da instituição631

federal a ser apoiada a manifestar quanto ao cumprimento pela fundação de apoio pelo Ministério632

competente; 2) pelo artigo 56 (cinquenta e seis) da Lei nº 9.396/1996 (nove mil, trezentos e noventa e633

seis / mil, novecentos e noventa e seis), que estabelece as diretrizes e base da educação nacional634

quanto as instituições públicas de educação superior obedecerão ao princípio da gestão democrática,635

assegurada a existência de órgãos colegiados deliberativos, de que participarão os segmentos das636

comunidades institucional, local e regional; 3) no artigo 8º (oitavo) do Estatuto da UFSJ, que define637

claramente os órgãos de Administração Superior sendo o Conselho Diretor (CONDI) o órgão de638

deliberativo superior fiscalizador, normativo e consultivo da UFSJ em matéria de natureza639

administrativa e econômico-financeira; e 4) ao disposto da Resolução/CONDI nº 007 (sete), de 29640

(vinte e nove) de agosto de 2016 (dois mil e dezesseis), que dispõe sobre o relacionamento entre a641

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) e as fundações de apoio. Na fase de642

esclarecimentos, o presidente do Conselho esclareceu que historicamente na UFSJ a normatização643

sobre o relacionamento entre a UFSJ e suas fundações de apoio é de competência do Conselho644

Diretor. Porém, informou que, recentemente, houve uma recomendação da CGU de que este assunto645

fosse tratado pelo Conselho Superior da Instituição. Sendo assim, para atender ao Estatuto da UFSJ,646

bem como à recomendação da CGU, informou que esta proposta foi elaborada e encaminhada para647
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apreciação do CONSU com o objetivo de que este Conselho delegue esta competência ao CONDI.648

Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Diante do exposto no649

mérito, sou de parecer favorável à aprovação da Resolução que delega competência ao CONDI para650

tratar da relação entre a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) com as Fundações de651

Apoio por ela credenciadas. Este é o meu parecer, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer652

da relatora foi aprovado por unanimidade, dando origem à Resolução nº 027 (vinte e sete), de 19653

(dezenove) de setembro de 2016 (dois mil e dezesseis), que passa a fazer parte do processo. Item654

doze: Processo no 23122.003003/2016-90 – Anteprojeto de Resolução sobre Política de Inovação655

Tecnológica da UFSJ; Criação do Núcleo de Empreendedorismo e Inovação Tecnológica656

(NETEC) e aprovação do seu Regimento Interno. Interessado: Núcleo de Inovação Tecnológica,657

relatado pelo conselheiro Lincoln Cardoso Brandão. O relator leu o mérito de seu parecer658

lembrando que o referido processo foi retirado de pauta na última reunião do CONSU realizada em 8659

(oito) de agosto de 2016 (dois mil e dezesseis), após a manifestação do professor Eduardo Sérgio da660

Silva, que solicitou que fosse colocada em pauta uma discussão mais completa do anteprojeto de661

resolução no Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO). Nesse período, esclareceu que foram662

enviadas informações e sugestões de professores do CCO, as quais foram consideradas pelos663

membros responsáveis pelo anteprojeto de resolução, professor Bezamat de Souza Neto e o técnico-664

administrativo Antônio Henrique Polastri Rodrigues, que realizaram adaptações no texto da proposta665

inicial, especialmente propondo uma nova redação para o seu artigo 3º (terceiro). Posto isso, o relator666

informou que o processo refere-se à aprovação do anteprojeto de resolução sobre a política de667

inovação tecnológica da UFSJ e criação do Núcleo de Empreendedorismo e Inovação Tecnológica668

(NETEC), bem como à aprovação do seu regimento interno. Para uma boa elucidação do processo,669

esclareceu que dividiu o processo em três méritos distintos. Em primeiro plano, informou que se trata670

de uma minuta de resolução que se apresenta bem estruturada, trazendo uma descrição sucinta de671

todos os aspectos que atualmente relacionam a política de Inovação Tecnológica, estando de acordo672

com a Lei nº 13.243/2016 (treze mil, duzentos e quarenta e três / dois mil e dezesseis), também673

denominado Código Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação. Observou que se salienta que, no674

anteprojeto, o INDETEC, responsável pelas ações direcionadas com as incubadoras de675

Desenvolvimento Tecnológico e Setores tradicionais do Campo das Vertentes, foi incorporado à676

estrutura do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT-UFSJ). Esclareceu que esta incorporação no677

anteprojeto teve como principal objetivo a transferência de tecnologia para pesquisadores discentes e678

docentes que atuam como empreendedores. Além disso, essa mudança visa a auxiliar na gestão do679

compartilhamento de laboratórios, instalações e conhecimento de titularidade da UFSJ. Destacou que680

esta incorporação demonstra um amadurecimento, por parte da UFSJ, nas áreas de transferência de681

tecnologia e empreendedorismo iniciado há uma década com a criação do NIT-UFSJ. Com a682

concretização deste processo, afirmou que atos administrativos e alocação de recursos poderão ser683



20

realizados de forma mais autônoma por seus representantes. Como principais vantagens desta684

incorporação, destacou: 1) ampliação de ações de um órgão que já existe formalmente na UFSJ; 2)685

facilitação das fases de prospecção tecnológica, procedimentos de proteção das ideias e transferência686

de tecnologia; e 3) aumento da capacidade de captação de financiamento para desenvolvimento de687

projetos relacionados à inovação tecnológica. Dessa forma, segundo o relator, conclui-se que a688

agregação do INDETEC ao NIT-UFSJ apresenta-se como uma excelente alternativa para a UFSJ, pois689

complementará as atividades de incubação de empresas e a transferência de tecnologia. Em segundo690

plano, destacou que se tem a descrição da estrutura organizacional do NETEC, que busca uma691

máxima eficiência, a qual está pautada no menor impacto considerando a manutenção e os trâmites692

burocráticos. Não haverá, segundo a proposta, a criação de uma nova unidade administrativa, mas sim693

a manutenção das atuais que já existem para tratativa dos assuntos relacionados à inovação de694

propriedade intelectual e gerência de incubação de empresas, cujo nome será alterado para Núcleo de695

Inovação de Empreendedorismo e Inovação Tecnológica (NETEC). No âmbito interno, esclareceu696

que o NETEC se relacionará com as Pró-Reitorias de Ensino de Graduação (PROEN), de Pesquisa e697

Pós-Graduação (PROPE) e de Extensão e Assuntos Comunitários (PROEX), que são atualmente as698

responsáveis pelas atividades finalísticas da UFSJ. Entretanto, conforme proposto no projeto,699

informou que o NETEC ficará subordinado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPE),700

pois se entende, neste momento, que a mola propulsora da inovação tecnológica dos países de701

primeiro mundo nasce, prioritariamente, da pesquisa, e esta, na estrutura da UFSJ, é de702

responsabilidade restrita dessa Pró-Reitoria. Entretanto, ressaltou a importância de incentivar a703

inovação tecnológica e o empreendedorismo nos cursos de graduação, principalmente nos primeiros704

períodos dos cursos, como já ocorre, por exemplo, no curso de Engenharia de Produção com unidades705

curriculares específicas de inovação tecnológica e empreendedorismo. Informou que a706

sustentabilidade do NETEC se dará pela captação de recursos externos, mas inicialmente necessitará707

de recursos da UFSJ até garantir fontes e recursos estáveis externos. Atualmente, esclareceu que as708

principais despesas do NIT-UFSJ são o pagamento de corpo técnico qualificado, taxas de registro de709

propriedades intelectuais, limpeza, manutenção e segurança. Pela nova proposta, as despesas seriam710

cobertas pelos recursos oriundos de transferência e licenciamento, sendo divididos da seguinte forma:711

1/3 (um terço) para os fundos de pesquisa constituídos nas unidades acadêmicas onde estão alocados712

o(s) autor(es) e inventor(es); 1/3 (um terço) para constituição de um fundo destinado à manutenção do713

NETEC-UFSJ para pagamento, por exemplo, de despesas com registros de propriedades intelectuais;714

e 1/3 (um terço) para um fundo de estímulo à inovação na UFSJ. Por fim, em última fase, informou715

que se teme o regimento interno do NETEC, no qual se observae um detalhamento completo de como716

serão as regras de atuação do NETEC para gerar uma contribuição de forma significativa na definição717

e gestão de uma política de inovação tecnológica na UFSJ. Portanto, afirmou que estão previstas718

regras bem delineadas para a incubação de empresas, definindo os ônus para os empreendedores e o719
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acompanhamento das empresas desde a incubação até a definição da sua maturidade. Está definida720

também a participação de graduados nas empresas Juniores da UFSJ envolvendo a prestação de721

serviços e o relacionamento com projetos de pré-incubação e incubação das empresas. Além disso, o722

regimento prevê a participação de instituições e de alunos de outras instituições desde que seja723

celebrado um convênio entre as partes. Na fase de esclarecimentos, o presidente do Conselho724

informou que, além do professor Bezamat de Souza Neto, estava presente à reunião para725

esclarecimento a este processo o Chefe do Setor de Inovação e Propriedade Intelectual, senhor726

Antônio Henrique Polastri. Solicitou permissão para que eles pudessem falar quando necessário.727

Acatada a solicitação, o professor Bezamat e o senhor Antônio Henrique prestaram alguns728

esclarecimentos acerca do processo. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o729

seu parecer: “Considerando o exposto no mérito, sou de parecer favorável à aprovação do anteprojeto730

de resolução sobre a política de inovação tecnológica da UFSJ, a criação do Núcleo de731

Empreendedorismo e Inovação Tecnológica (NETEC) e a aprovação do seu regimento interno. Este é732

meu parecer sob censura deste Conselho”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por733

unanimidade, dando origem às Resoluções no 028 (vinte e oito) e 29 (vinte e nove), de 19 (dezenove)734

de setembro de 2016 (dois mil e dezesseis), que passam a fazer parte do processo. Item treze:735

Processo no 23122.018767/2015-07 – Recurso CPD 077/2015-DETEM – Concurso público área736

Engenharia Mecânica, subárea Mecânica dos Sólidos. Interessados: Diego Raimundi Corradi e737

Rina Mariane Alves Dutra, relatado pelo conselheiro Lincoln Cardoso Brandão. O relator leu o738

mérito de seu parecer informando que o processo se refere ao recurso contra a anulação do concurso739

CPD 077/2015 (setenta e sete / dois mil e quinze) para provimento de vaga no Departamento de740

Engenharia de Telecomunicações e Mecatrônica (DETEM), na área de Engenharia Mecânica –741

subárea Mecânica dos Sólidos, promovido pela TAVERNARD Advogados. Esclareceu que o742

concurso foi anulado pelo Magnífico Reitor, professor Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira, de743

acordo com despacho de 17 (dezessete) de junho de 2016 (dois mil e dezesseis), publicado no DOU744

em 21 (vinte e um) de junho de 2016 (dois mil e dezesseis). Informou que a motivação para a745

anulação do concurso pela Reitoria foi a argumentação promovida pela candidata Maria Fernanda746

Lousada Antunes e pelos candidatos Artur Bernardes Lara Melo e André Luis Cerávolo, que alegaram747

que houve identificação de candidatos na prova escrita realizada no dia 28 (vinte e oito) de março de748

2016 (dois mil e dezesseis), não cumprindo, portanto, o item 7.3 (sete ponto três) do edital do referido749

concurso. Além disso, ressaltou que os reclamantes alegaram também o não cumprimento do item750

13.4 (treze ponto quatro), que corresponde à não apresentação de documento de identidade por parte751

dos candidatos e contestam a especificidade das questões elaboradas para a prova escrita. Diante disso,752

o relator esclareceu que fez a sua avaliação na ordem inversa ao solicitado pelos reclamantes. Em753

relação à citação promovida pelos reclamantes em relação ao não cumprimento do item 13.4 (treze754
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ponto quatro) do Edital, relativa à não apresentação de documento de identidade por parte dos755

candidatos, afirmou que é complexa de ser avaliada por ele e pelo Conselho neste momento devido ao756

fato de ser um ato de ação imediata, ocorrido na época do concurso e que necessitaria de uma757

acareação entre as partes envolvidas e/ou que possam ter presenciado o fato. Sendo assim, é uma758

reclamação sem possibilidade de reavaliação e nova conferência por parte deste Conselho. Portanto,759

sugeriu a não votação neste Conselho deste tópico. No que se refere ao questionamento sobre o760

conteúdo da prova escrita em relação à especificidade das questões, observou que este assunto761

apresenta elevada complexidade, pois entraria na área do conhecimento técnico/científico da banca,762

que foi indicada pelo DETEM e nomeada pela Reitoria com base no seu suposto saber e no domínio763

da área de conhecimento do concurso. Além disso, destacou que se pode exemplificar que o STF764

definiu no julgamento do Recurso Extraordinário (RE 632853) que: “Os critérios adotados por banca765

examinadora de concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”. Dessa forma, o relator766

ressaltou que, se não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, ficaria mais complexo ainda se serem767

revistos pelos membros do Conselho. Portanto, também, sugeriu a não votação neste Conselho deste768

tópico. Já no item referente à identificação dos candidatos, esclareceu que se podee dizer que a banca769

falhou ao permitir a identificação dos candidatos, pois se nota claramente nas peças apensadas ao770

processo que em algumas provas houve inicialmente uma identificação dos candidatos. Esclareceu771

ainda que este fato foi relatado nas manifestações dos candidatos Diego Raminudi Corradi e Rina772

Mariane Alves Dutra, as quais constam no processo. Destacou que este fato pode ser confirmado773

ainda quando se observa no processo que, com um pequeno esforço visual, pode-se definir que a774

prova foi realizada pelo candidato Artur Bernardes Lara Melo. Neste caso, colocou que o fato até é775

questionável, pois necessitaria de um esforço visual com conhecimento do nome do candidato.776

Entretanto, afirmou que são visíveis as assinaturas nas provas dos candidatos André Luiz Cerávolo de777

Carvalho, Marcus Venícius Tavares Machado, Josemar Laurenço da Costa e Carlos Aurélio da Silva.778

Segundo o relator, poderia considerar inicialmente que, talvez, estas sejam as folhas de rascunho que779

são produzidas pelos candidatos na primeira hora de consulta, que é proferida nos concursos públicos780

com o objetivo de os candidatos se contextualizarem com o tema sorteado. Porém, se forem folhas de781

rascunho, salientou que também jamais deveriam ser identificadas, pois seguem a mesma regra do782

Edital devido ao fato de, por dever da banca, serem incorporadas ao processo em conjunto com as783

provas. Ainda, observou que o simples fato de comparação das letras entre os rascunhos e as provas784

poderia levar à identificação de um candidato. Enfatizou que, de acordo com o Edital de condições785

gerais para provimento do cargo de professor do magistério superior e do cargo isolado de professor786

titular-livre na UFSJ, em seu item 7.3 (sete ponto três), está escrito de forma clara e simples que “A787

Prova Escrita deve ser anônima, identificada por número ou símbolo, para efeito de avaliação da788

Comissão Examinadora”. Observa-se que não existe nenhum impedimento em relação à identificação789

do rascunho produzido pelo candidato. Porém, como os rascunhos e as provas são anexados juntos ao790
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término do certame, colocou que se podee, por exemplo, ter uma clara identificação do candidato se791

algum dos dois for assinado pelo candidato durante a fase de correção das provas. Por fim, destacou792

que não existe previsão de cancelamento de concurso nem no Edital de abertura 077/2015 (setenta e793

sete / dois mil e quinze) e nem no Edital de condições gerais para provimento do cargo de professor794

do magistério superior e do cargo isolado de professor titular-livre na UFSJ. Para fatos como este,795

citou que o item 7.3 (sete ponto três) considera apenas a boa prática dos atos do servidor público e os796

princípios éticos, sem a necessidade de punição, considerando que os valores morais não serão797

quebrados. Entretanto, destacou que fatos grosseiros comprometeram os princípios éticos do concurso798

CPD 077/2015 (setenta e sete / dois mil e quinze), permitindo, assim, que a suspeição em concursos799

públicos viesse à tona e, portanto, comprometeu de forma significativa a lisura para validação deste800

concurso. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Considerando801

o recurso hierárquico contra decisão que anulou o concurso público CPD 077/2015 e aos802

questionamentos levantados pela candidata Rina Mariane Alves Dutra e pelo candidato Diego803

Raimundi Corradi, no item a que se refere à identificação dos candidatos, voto pela manutenção do804

despacho da Reitoria, de 17 de junho de 2016, que cancelou o referido concurso. Este é meu parecer805

sob censura deste Conselho”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por 33 (trinta e806

três) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. Item quatorze: Processo no 23122.015183/2016-52 –807

Anteprojeto de Resolução que regulamenta a jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais808

e 6 (seis) horas diárias para servidores técnico-administrativos em educação no âmbito da UFSJ.809

Interessada: PROGP, relatado pelo conselheiro Lincoln Cardoso Brandão. O relator leu o mérito810

de seu parecer informando que o processo se refere à aprovação do anteprojeto de Resolução sobre a811

aprovação da jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais e 6 (seis) horas diárias para os812

servidores técnico-administrativos em educação no âmbito da Universidade Federal de São João del-813

Rei (UFSJ). Ressaltou que se deve deixar claro que o relato deste processo é o ponto de partida para a814

implantação da jornada flexível de 30 (trinta) horas na UFSJ e que nem todos os setores da Instituição815

estarão aptos para a flexibilização da jornada, pois o Decreto nº 1.590 (mil, quinhentos e noventa), de816

10 (dez) de novembro de 1995 (mil, novecentos e noventa e cinco), em seu artigo 3º (terceiro), diz817

que:“Art. 3º Quando os serviços exigirem atividades contínuas de regime de turnos ou escalas, em818

período igual ou superior a doze horas ininterruptas, em função de atendimento ao público ou819

trabalho no período noturno, é facultado ao dirigente máximo do órgão ou da entidade autorizar os820

servidores a cumprir jornada de trabalho de seis horas diárias e carga horária de trinta horas821

semanais, devendo-se, neste caso, dispensar o intervalo para refeições”. Informou que, segundo um822

estudo realizado pelos técnicos-administrativos e pela comissão das 30 (trinta) horas, a resposta, em823

relação à flexibilização da jornada de trabalho, dos técnicos de cada campus da Instituição foi824

colocada detalhadamente em um questionário. No Campus Sete Lagoas (CSL), por exemplo,825

informou que ficou definido que uma reengenharia deveria ser implantada antes do processo de826
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flexibilização de 30 (trinta) horas devido às sugestões com a criação do pool de secretarias. No Solar827

da Baronesa, onde funciona a Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (PROEX),828

entendeu-se que é possível a implantação com uma aquiescência de todos os servidores lotados no829

setor. No Campus Tancredo de Almeida Neves (CTAN), foi levantado que seria necessária a830

contratação de mais técnicos para alguns setores e a unificação de secretarias. No Campus Santo831

Antônio (CSA), destacou que 76% (setenta e seis por cento) dos técnicos disseram estar aptos à832

implantação do sistema com 30 (trinta) horas, mas distorções foram diagnosticadas, pois foi833

constatado no documento que as coordenadorias dos Cursos de Engenharia Mecânica e de Produção834

não responderam ao questionário da comissão. Esclareceu que elas não o fizeram porque atualmente835

estas secretarias trabalham com funcionários terceirizados. Entretanto, destacou que, segundo o836

documento, no CSA não será complexa a implantação das 30 (trinta) horas. No Campus Dom Bosco837

(CDB), observou que existe uma nítida divisão desta possibilidade mostrando que 42,85% (quarenta e838

dois vírgula oitenta e cinco por cento) dos setores estão aptos e 57,15% (cinquenta e sete vírgula839

quinze por cento) são inaptos para implantar o regime de 30 (trinta) horas. Informou que não existe no840

documento informações referentes ao Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO) e nem ao Campus841

Alto Paraopeba (CAP). Diante disso, o relator colocou que um estudo minucioso deverá ser842

desenvolvido por uma comissão específica, nomeada pela Reitoria, com vistas à definição dos setores843

específicos com foco nas suas realidades, para que ocorra uma flexibilização da jornada de trabalho844

dos técnicos-administrativos sem comprometimento da eficácia e eficiência dos setores da UFSJ. Por845

fim, destacou que, das 96 (noventa e seis) IFES analisadas no documento, 51 (cinquenta e uma) delas846

já aderiram à flexibilização e, das 45 (quarenta e cinco) IFES que não aderiram, 9 (nove) estão em847

fase de estudo para adesão, sendo que a maioria das que aderiram funciona de acordo com portaria848

publicada pelos seus reitores. Nas outras, o reitor nomeou uma comissão de estudo e posteriormente849

aprovou a flexibilização na forma de uma resolução. Concluiu afirmando que a adoção do regime de850

30 (trinta) horas para os técnicos-administrativos é uma visão moderna da forma de trabalho e que851

poderá aumentar a eficiência dos serviços prestados no atendimento ao público. Na fase de852

esclarecimentos, o relator observou que não constam na proposta de Resolução informações sobre a853

composição e competências da comissão de flexibilização prevista para ser criada por esta Resolução854

para estudar a proposta de implantação da jornada especial. Diante disso, foi discutido se estas855

informações já deveriam ou não constar na Resolução. O presidente do Conselho reforçou que a856

proposta apresentada foi elaborada dentro das limitações do Decreto nº 1.590/95 (mil, quinhentos e857

noventa / noventa e cinco). Com relação à comissão, sugeriu então que fosse mantido inicialmente o858

mesmo grupo que fez o estudo para a flexibilização da jornada de trabalho e elaborou o anteprojeto de859

Resolução em discussão. O conselheiro Gustavo Henrique de Almeida esclareceu que a atual860

comissão é formada por representantes do Sindicato dos Servidores da UFSJ (SINDS-UFSJ) e da Pró-861

Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (PROGP). Segundo ele, a ideia inicial era de que,862
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aprovada esta Resolução, seria criada uma comissão de implantação para a viabilização da jornada863

especial, que seria a segunda fase do processo. O conselheiro esclareceu ainda que o levantamento864

citado pelo relator em seu parecer se refere a um trabalho inicial feito pela comissão por meio de um865

questionário respondido por servidores da Instituição. O presidente do Conselho destacou ainda que,866

de acordo com o encaminhamento feito pela comissão, a submissão desse anteprojeto configura-se867

como primeira etapa dos trabalhos realizados por ela. A segunda etapa, a ser realizada a partir da868

aprovação deste anteprojeto, será a elaboração de procedimentos a serem adotados para solicitação da869

flexibilização da jornada e de critérios de concessão. Como última etapa, informou que serão870

realizadas a implantação e a avaliação da flexibilização da jornada de trabalho. Finalizada a discussão871

e considerando que o mandato da comissão atual vai até janeiro de 2017 (dois mil e dezessete),872

definiu-se que esta será mantida para dar continuidade aos estudos e à viabilização da flexibilização873

da jornada de trabalho, bem como estabelecer os critérios para formação da nova comissão e posterior874

encaminhamento ao CONSU. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu875

parecer: “Considerando o exposto no mérito, sou de parecer favorável à aprovação do anteprojeto de876

resolução para flexibilização da jornada de 30 horas dos técnicos-administrativos. Este é meu parecer,877

sob censura deste Conselho”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por 31 (trinta e878

um) votos favoráveis e 3 (três) abstenções, dando origem à Resolução nº 030 (trinta), 19 (dezenove)879

de setembro de 2016 (dois mil e dezesseis), que passa a fazer parte do processo. Às 16 (dezesseis)880

horas e 50 (cinquenta) minutos, tendo se chegado ao teto da reunião, o Conselho decidiu por encerrá-881

la e continuar os outros itens da pauta em uma próxima reunião. Assim, nada mais havendo a tratar, o882

presidente do Conselho encerrou a reunião. E, para constar, eu, Maria da Penha Resende Rodrigues,883

secretária, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por todos os conselheiros presentes à884

reunião. São João del-Rei, 19 (dezenove) de setembro de 2016 (dois mil e dezesseis).885
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