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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 24 (vinte e quatro) dias do mês de junho de 2015 (dois mil e quinze), às 14 (quatorze) horas, 3 

estavam presentes para a reunião extraordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – 4 

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

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

Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira, Reitor em exercício e presidente do Conselho em 7 

exercício; os docentes que atuam no ensino da graduação: Carolina Ribeiro Xavier, Renata Carolina 8 

Zanetti Lofrano, Stella Maris Resende, Túlio Hallak Panzera e Vanessa Maia Barbosa de Paiva; os 9 

docentes que atuam no ensino de pós-graduação: Roberto Pires Calazans Matos e Valdir Mano; os 10 

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

comunidade externa: Antônio Elias dos Santos; em Divinópolis, Campus Centro-Oeste Dona Lindu 12 

(CCO), Sala 209 – Bloco A, a conselheira docente que atua no ensino de graduação: Cláudia Di 13 

Lorenzo Oliveira; e em Sete Lagoas, Campus Sete Lagoas, Sala de Reuniões do 2º Andar, o 14 

conselheiro docente que atua no ensino de graduação: Cléber José da Silva. Havendo quorum, o 15 

presidente do Conselho deu início à reunião apresentando as justificativas de ausência dos 16 

conselheiros: Valéria Heloisa Kemp, por estar em Sete Lagoas, participando da coletiva de imprensa de 17 

lançamento do 28º Inverno Cultural naquela cidade; e Moacyr Comar Júnior, por estar de férias 18 

regulamentares. A conselheira Cláudia Di Lorenzo Oliveira justificou ainda a sua ausência na reunião 19 

ocorrida em 3 (três) de junho de 2015 (dois mil e quinze), esclarecendo que não viu a convocação da 20 

reunião enviada por e-mail pela Secretaria dos Conselhos Superiores. Aceitas as justificativas, foi 21 

aprovada, por unanimidade, a ata da reunião extraordinária ocorrida em 3 (três) de junho de 2015 (dois 22 

mil e quinze). Aprovada a ata e decididos os itens do expediente do dia, foi então colocada em 23 

discussão a pauta. No momento da aprovação, o presidente do Conselho solicitou a exclusão dos itens 24 

4 (quatro) e 6 (seis) da pauta, que tratam, respectivamente, da proposta de Resolução que regulamenta 25 

a política de estágio dos discentes da UFSJ e da proposta de Resolução que estabelece critérios para o 26 

cômputo de encargos didáticos dos docentes no âmbito da UFSJ, justificando que tais propostas ainda 27 

têm recebido sugestões da comunidade acadêmica; e, ainda, que o item 1 (um) passasse para item 3 28 

(três) da pauta, o que foi acatado. Aprovada a pauta, iniciaram-se os trabalhos. Item um: Processo no 29 

23122106593/2014-40 – Resolução/CONEP nº 004, de 09/01/2015, ad referendum, que aprova o 30 

Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Biológicas – Grau Acadêmico: Bacharelado. 31 

Interessada: COBIO, relatado pela conselheira Cláudia Di Lorenzo Oliveira. A relatora leu o 32 

mérito de seu parecer informando que o presente processo apresenta a proposta de reformulação 33 

curricular do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Ciências Biológicas – Bacharelado, da 34 

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). Esclareceu que o projeto já foi aprovado ad 35 

referendum pela Magnífica Reitora, professora Valéria Heloisa Kemp, em 9 (nove) de janeiro de 2015 36 

(dois mil e quinze). Considerando este fato, ressaltou que cabe a este Conselho referendar a aprovação, 37 
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após a avaliação cuidadosa do projeto, de modo a verificar se todos os requisitos foram cumpridos para 38 

a sua aprovação, além de destacar que o PPC apresentado seguiu o recomendado pela 39 

Resolução/CONEP nº 027 (vinte e sete), de 11 (onze) e setembro de 2013 (dois mil e treze). Informou 40 

que o curso será oferecido na modalidade presencial, turno integral, sendo oferecidas 25 (vinte e cinco) 41 

vagas por ano com uma entrada anual. Informou ainda que o prazo mínimo para a integralização do 42 

curso é de 8 (oito) semestres e o máximo de 12 (doze) semestres, sendo que todas as disciplinas serão 43 

oferecidas em múltiplos de 18 (dezoito) horas-aula. Destacou que o Curso de Ciências Biológicas – 44 

Bacharelado – possui carga horária total de 3.200 (três mil e duzentas) horas, 70 (setenta) Unidades 45 

Curriculares (UC) obrigatórias e 22 (vinte e duas) optativas oferecidas por meio de outros cursos. Em 46 

termos de carga horária, afirmou que a proposta cumpre a Resolução CNE/CP nº 7 (sete), de 11 (onze) 47 

de março de 2002 (dois mil e dois), do Conselho Nacional de Educação, que determina que cursos de 48 

Ciências Biológicas devem ter, no mínimo, 3.200 (três mil e duzentas) horas. Observou que o PPC 49 

cumpre ainda as determinações de incluir a disciplina Libras como optativa. De acordo com o artigo 7º 50 

(sétimo) da Resolução do CONEP acima citada, lembrou que o PCC deve apresentar a anuência de 51 

todas as unidades acadêmicas envolvidas no curso. Assim, dentre as disciplinas obrigatórias, observou 52 

que constam as Unidades Curriculares “MATEMÁTICA PARA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS”, 53 

“ESTATÍSTICA PARA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS”, “FITOSSOCIOLOGIA” e 54 

“FARMACOLOGIA”, todas de 72 (setenta e duas) horas e de responsabilidade do Departamento de 55 

Zootecnia (DEZOO). No entanto, ressaltou que o DEZOO negou a anuência à Coordenação do Curso 56 

de Ciências Biológicas. Dessa forma, esclareceu que este problema foi levado ao CONSU, via 57 

processo, cuja relatora foi a professora Aline Cristina da Cruz, que foi contrária à retirada de encargos 58 

didáticos do DEZOO para o Curso de Ciências Biológicas, como atesta a documentação anexa ao 59 

processo. Sendo assim, afirmou que se deve cumprir a decisão do CONSU e que o DEZOO deve 60 

oferecer as referidas disciplinas. Ressaltou que, por meio do Memorando Eletrônico nº 017/2014 61 

(dezessete / dois mil e quatorze), foi solicitada a anuência das Unidades Curriculares oferecidas pelo 62 

Departamento de Ciências Naturais (DCNAT). Porém, observou que a Unidade Curricular 63 

“Biodiversidade e Cultura”, de caráter obrigatório, a ser oferecida por esse Departamento, não está 64 

listada neste Memorando Eletrônico, no qual constam todas as disciplinas a serem oferecidas pelo 65 

DCNAT. Nesse caso, recomendou que o DCNAT deve incluir esta disciplina na sua aprovação. Em 66 

resposta, por meio dos Memorandos Eletrônicos nº 250/2014 (duzentos e cinquenta / dois mil e 67 

quatorze) e nº 251/2014 (duzentos e cinquenta e um / dois mil e quatorze), do DCNAT, esclareceu que 68 

esse Departamento referenda a anuência das mudanças solicitadas, mas que nesse documento não 69 

consta, de forma específica, a anuência do DCNAT para todas as disciplinas listadas no Memorando 70 

Eletrônico 017/2014 (dezessete / dois mil e quatorze). Dessa forma, a relatora sugeriu que este 71 

documento seja incluído no processo. Por fim, informou que, por solicitação da Coordenação do Curso, 72 

foi sugerida alteração na tabela de equivalência, que foi substituída por uma nova tabela enviada por e-73 

mail pelo professor André Flávio Soares Ferreira Rodrigues, coordenador do curso. Na fase de 74 
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esclarecimentos, o conselheiro Valdir Mano consultou a relatora em relação à anuência do DCNAT 75 

que está faltando. A relatora esclareceu que entende que houve a anuência do Departamento para a 76 

disciplina, porém ficou faltando incluir no processo o memorando do DCNAT que dá a anuência para 77 

tal disciplina. A conselheira Carolina Ribeiro Xavier observou que a relatora destacou em seu relato 78 

que a disciplina Libras foi incluída no PPC como optativa. Nesse caso, consultou a relatora em relação 79 

à disciplina Cultura Afro-brasileira e Indígena. A relatora esclareceu que ela foi incluída na ementa da 80 

disciplina Biodiversidade e Cultura. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o 81 

seu parecer: “Considerando o exposto acima, considerando que o projeto foi aprovado ad referendum e 82 

considerando que a aprovação cumpre a legislação, necessitando apenas de alguns ajustes, meu voto é 83 

que seja confirmada a aprovação ad referendum”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi 84 

aprovado por 12 (doze) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção, referendando a Resolução no 004 85 

(quatro), de 9 (nove) de janeiro de 2015 (dois mil e quinze), que faz parte do processo. Item dois: 86 

Processo no 23122106601/2014-58 – Resolução/CONEP nº 003, de 09/01/2015, ad referendum, que 87 

aprova o Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Biológicas – Grau Acadêmico: Licenciatura. 88 

Interessada: COBIO, relatado pela conselheira Cláudia Di Lorenzo Oliveira. A relatora leu o 89 

mérito de seu parecer informando que o presente processo apresenta a proposta de reformulação 90 

curricular do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Ciências Biológicas – Licenciatura, da 91 

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). Esclareceu que o projeto já foi aprovado ad 92 

referendum pela Magnífica Reitora, professora Valéria Heloisa Kemp, em 9 (nove) de janeiro de 2015 93 

(dois mil e quinze). Considerando este fato, ressaltou que cabe a este Conselho referendar a aprovação, 94 

após avaliação cuidadosa do projeto, de modo a verificar se todos os requisitos foram cumpridos para a 95 

sua aprovação, além de destacar que o PPC apresentado seguiu o recomendado pela Resolução/CONEP 96 

nº 027 (vinte e sete), de 11 (onze) e setembro de 2013 (dois mil e treze). Informou que o curso será 97 

oferecido na modalidade presencial, turno noturno, sendo oferecidas 25 (vinte e cinco) vagas por ano 98 

com uma entrada anual. Informou ainda que o prazo mínimo para a integralização do curso é de 8 99 

(oito) semestres e o máximo de 12 (doze) semestres, sendo que todas as disciplinas serão oferecidas em 100 

múltiplos de 18 (dezoito) horas-aula. Destacou que o Curso de Ciências Biológicas – Licenciatura – 101 

possui carga horária total de 3.042 (três mil e quarenta e duas) horas e 53 (cinquenta e três) Unidades 102 

Curriculares (UC), todas obrigatórias. Em termos de carga horária, afirmou que a proposta cumpre a 103 

Resolução CNE/CP nº 2 (dois), de 19 (dezenove) de fevereiro de 2002 (dois mil e dois), do Conselho 104 

Nacional de Educação, que determina que cursos de licenciatura devem ter, no mínimo, 2.800 (duas 105 

mil e oitocentas) horas. Esclareceu que a distribuição de conteúdos práticos e teóricos também cumpre 106 

a referida Resolução, que determina 400 (quatrocentas) horas de aula prática, 400 (quatrocentas) horas 107 

de estágio curricular, 1.800 (mil e oitocentas) horas de conteúdos curriculares e 200 (duzentas) horas 108 

de atividades complementares. Destacou ainda que o PPC cumpre as determinações de incluir a 109 

disciplina Libras como obrigatória. De acordo com o artigo 7º (sétimo) da Resolução do CONEP acima 110 

citada, lembrou que o PCC deve apresentar a anuência de todas as unidades acadêmicas envolvidas no 111 
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curso. Assim, dentre as disciplinas obrigatórias, observou que constam as Unidades Curriculares 112 

“MATEMÁTICA PARA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS”, de 72 (setenta e duas) horas, e “ESTATÍSTICA 113 

PARA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS”, de 72 (setenta e duas) horas, de responsabilidade do Departamento 114 

de Zootecnia (DEZOO). No entanto, ressaltou que o DEZOO negou a anuência à Coordenação do 115 

Curso de Ciências Biológicas. Dessa forma, esclareceu que este problema foi levado ao CONSU, via 116 

processo, cuja relatora foi a professora Aline Cristina da Cruz, que foi contrária à retirada de encargos 117 

didáticos do DEZOO para o Curso de Ciências Biológicas, como atesta a documentação anexa ao 118 

processo. Sendo assim, afirmou que se deve cumprir a decisão do CONSU e que o DEZOO deve 119 

oferecer as referidas disciplinas. Observou que a anuência do DEZOO foi enviada posteriormente e 120 

deve ser incorporada ao processo. Ressaltou que, em relação às anuências solicitadas, na documentação 121 

apresentada não consta o Memorando Eletrônico nº 18/2014 (dezoito / dois mil e quatorze). Por meio 122 

do Memorando Eletrônico nº 017/2014 (dezessete / dois mil e quatorze), esclareceu que foi solicitada a 123 

anuência das Unidades Curriculares oferecidas pelo Departamento de Ciências Naturais (DCNAT). 124 

Porém, observou que a Unidade Curricular “Biodiversidade e Cultura”, de caráter obrigatório, a ser 125 

oferecida por esse Departamento, não está listada neste Memorando Eletrônico, no qual constam todas 126 

as disciplinas a serem oferecidas pelo DCNAT. Nesse caso, recomendou que o DCNAT deve incluir 127 

esta disciplina na sua aprovação. Em resposta, por meio dos Memorandos Eletrônicos nº 250/2014 128 

(duzentos e cinquenta / dois mil e quatorze) e nº 251/2014 (duzentos e cinquenta e um), do DCNAT, 129 

esclareceu que esse Departamento referenda a anuência das mudanças solicitadas, mas que nesse 130 

documento não consta de forma específica a anuência do DCNAT para todas as disciplinas listadas no 131 

Memorando Eletrônico 017/2014 (dezessete / dois mil e quatorze). Dessa forma, a relatora sugeriu que 132 

este documento seja incluído no processo. Por solicitação da Coordenação do Curso, informou que foi 133 

sugerida a alteração na tabela de equivalência, que foi substituída por uma nova tabela enviada por e-134 

mail pelo professor André Flávio Soares Ferreira Rodrigues, coordenador do curso. Concluindo, 135 

observou que algumas outras pequenas correções se fazem necessárias para que o projeto fique 136 

definitivamente adequado, as quais foram destacadas pela relatora. Dados os esclarecimentos e 137 

discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Considerando o exposto acima, considerando que o 138 

projeto foi aprovado ad referendum e considerando que cumpre a legislação pertinente, necessitando 139 

apenas de alguns ajustes, meu voto é que seja confirmada a aprovação ad referendum”. Decisão do 140 

Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade, referendando a Resolução no 003 (três), 141 

de 9 (nove) de janeiro de 2015 (dois mil e quinze), que faz parte do processo. Item três: Processo no 142 

23122010790/2015-45 – Proposta de Criação do Doutorado do Programa de Pós-Graduação 143 

Stricto Sensu em Biotecnologia. Interessados: Congregação/CCO/PROPE, relatado pela 144 

conselheira Stella Maris Resende. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que o presente 145 

processo trata da proposta de criação do nível de Doutorado ao já existente Programa de Pós-graduação 146 

em Biotecnologia, nível Mestrado Acadêmico, do Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO). 147 

Esclareceu que a matéria é regida pela Resolução/CONSU n° 062 (sessenta e dois), de 7 (sete) de 148 
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novembro de 2011 (dois mil e onze), que regulamenta os Programas de Pós-graduação Stricto Sensu da 149 

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). Caso aprovado, esclareceu que a coordenadora do 150 

novo curso será a professora Rosy Iara Maciel de Azambuja Ribeiro e que este terá 2 (duas) áreas de 151 

concentração: Biotecnologia Industrial e Ambiental e Biotecnologia Aplicada à Saúde, com 4 (quatro) 152 

linhas de Pesquisa: Isolamento de moléculas e bioprocessos aplicados ao meio ambiente; 153 

Microrganismos como biorreatores para a produção de biomoléculas; Biotecnologia computacional; e 154 

Isolamento e liberação de moléculas com aplicação em Saúde Humana. Esclareceu ainda que o curso 155 

terá duração máxima de 48 (quarenta e oito) meses, com sistema de ingresso em fluxo contínuo, sendo 156 

previstas 15 (quinze) vagas para a primeira seleção proposta para 2016 (dois mil e dezesseis). Os 157 

critérios de inscrição, seleção e matrícula estão estabelecidos na proposta, como previstos na 158 

Resolução/CONSU n° 062 (sessenta e dois), de 7 (sete) de novembro de 2011 (dois mil e onze). 159 

Destacou que as disciplinas são classificadas em obrigatórias e optativas, sendo necessário cumprir no 160 

mínimo um total de 20 (vinte) créditos (15 horas-aula), dos quais no mínimo 7 (sete) créditos de 161 

disciplinas obrigatórias. Os discentes deverão prestar um exame de proficiência em língua inglesa sem 162 

direito a créditos. Todas as disciplinas serão oferecidas no ano de ingresso dos discentes e a 163 

distribuição das disciplinas por docente é feita de forma harmônica, mostrando boa abrangência nas 164 

áreas de atuação do Programa. As ementas, contendo bibliografia, e o cronograma de oferta de 165 

disciplinas são apresentados em conformidade com as exigências da UFSJ. De acordo com a proposta, 166 

informou que o corpo docente é formado por 18 (dezoito) professores, todos em regime de dedicação 167 

exclusiva, sendo 13 (treze) deles pertencentes ao quadro de docentes do CCO. Há 2 (dois) docentes 168 

vinculados ao Departamento de Química, Biotecnologia e Engenharia de Bioprocessos (DQBIO) do 169 

Campus Alto Paraopeba e 1 (um) vinculado ao Departamento de Zootecnia (DEZOO) na sede. Há, 170 

ainda, 1 (um) docente é lotado na Universidade Federal de Minas Gerais e 1 (um) na Universidade 171 

Federal do Rio Grande. Do total, esclareceu que são 10 (dez) docentes do núcleo permanente e 8 (oito) 172 

são colaboradores. Destacou que os currículos dos docentes, em formato Lattes, estão incluídos no 173 

processo por meio de um CD, e percebe-se que todos têm experiência de orientação e produção 174 

relevante na área do Programa. Além disso, afirmou que o grupo tem mostrado grande capacidade de 175 

cooperação e de produção científica, produzindo mais de 170 (cento e setenta) artigos e 13 (treze) 176 

pedidos de patentes no período de 2013 (dois mil e treze) a 2015 (dois mil e quinze). Destacou que o 177 

grupo é jovem, sendo a maioria dos docentes com menos de 10 (dez) anos de titulação, e que já foi 178 

capaz de captar mais de um milhão e meio de reais em recursos de agências de fomento como CNPq e 179 

FAPEMIG. O Programa de Mestrado já obteve quase 3 (três) milhões de reais nos editais CT-INFRA e 180 

Pró-equipamentos, além de promover eventos científicos e de divulgação na área. Em relação à 181 

infraestrutura, informou que os espaços a serem utilizados, como laboratórios e biblioteca, são 182 

descritos detalhadamente na proposta. Embora não descrita, a relatora entendeu que a infraestrutura 183 

necessária às atividades didáticas e administrativas está a contento devido ao fato de já se ter um curso 184 

de mestrado em funcionamento. Em relação ao Regimento Interno incluído na proposta, informou que 185 
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este contempla os principais aspectos regimentais e foi aprovado em 2014 (dois mil e quatorze), 186 

esclarecendo que nele também estão contidas as finalidades do curso, cumprindo as exigências da 187 

Resolução/CONSU no 062 (sessenta e dois), de 7 (sete) de novembro de 2011 (dois mil e onze). 188 

Ressaltou que dois pareceristas externos avaliaram a proposta: os professores Geovanni Dantas Cassali, 189 

do Departamento de Patologia Geral do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, e Adriano Mota 190 

Loyola, da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia. O primeiro relato foi 191 

totalmente favorável à proposta, enquanto o segundo fez solicitações de mudança, algumas das quais 192 

foram acatadas, a critério da avaliação da coordenadora da proposta. Esclareceu que o projeto foi 193 

aprovado ad referendum pela Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação e pela Congregação do CCO em 194 

10 (dez) de junho de 2015 (dois mil e quinze). A participação de todos os docentes no Programa 195 

também foi aprovada em suas unidades de lotação, havendo, para a maioria dos integrantes do CCO, 196 

também a anuência dos Grupos de Atuação Docente aos quais pertencem. Afirmou que a consolidação 197 

educacional e da pesquisa no Campus Centro-Oeste Dona Lindu é de grande valia para a diminuição 198 

das assimetrias regionais. Neste contexto, destacou que a implantação deste novo curso contribuirá 199 

ainda mais para a consolidação da área de saúde na região, promovendo a interiorização da pesquisa e 200 

da pós-graduação em nosso Estado. Por fim, considerando que a proposta enviada cumpre o disposto na 201 

Resolução/CONSU n° 062 (sessenta e dois), de 7 (sete) de novembro de 2011 (dois mil e onze), a relatora 202 

entendeu que esta deve ser aprovada por este Conselho, condicionada à sua aprovação pela CAPES. Na 203 

fase de esclarecimentos, o presidente do Conselho informou que estavam presentes à reunião o pró-204 

reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, professor André Luiz Mota; e em Divinópolis, no Campus Centro-205 

Oeste Dona Lindu, a coordenadora da proposta, professora Rosy Iara Maciel de Azambuja Ribeiro. 206 

Solicitou permissão para que eles pudessem falar quando necessário, o que foi acatado. A professora 207 

Rosy prestou alguns esclarecimentos, destacando que a produção do grupo proponente nesta nova 208 

proposta cresceu e melhorou muito em relação à proposta enviada no ano passado. Dados os 209 

esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Diante do exposto, sou de parecer 210 

favorável à aprovação da Proposta de Criação do Programa de Pós-graduação em Biotecnologia, nível 211 

Doutorado, no Campus Centro-Oeste Dona Lindu da UFSJ, condicionada à aprovação da proposta pela 212 

CAPES. Este é o meu parecer, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi 213 

aprovado por 12 (doze) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção, dando origem à Resolução no 016 214 

(dezesseis), de 24 (vinte e quatro) de junho de 2015 (dois mil e quinze), que passa a fazer parte do 215 

processo. Item quatro: Processo no 23122105334/2014-00 – Acordo de Cooperação Internacional 216 

entre a UFSJ e a California State University, nos Estados Unidos. Interessada: ASSIN, relatado 217 

pela conselheira Cláudia Di Lorenzo Oliveira. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que 218 

a presente solicitação visa à elaboração de convênio entre a Universidade Federal de São João del-Rei 219 

(UFSJ) e a California State University, em Sacramento (USA), com o objetivo de aprofundar, 220 

fortalecer e incrementar as relações acadêmicas e científicas que envolvem o progresso das Instituições 221 

de ambos os países. Esclareceu que o presente Acordo não prevê transferência de recursos financeiros e 222 
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trata-se de um projeto que tem como objetivo promover o intercâmbio científico entre servidores e 223 

alunos interessados de ambas as Universidades, bem como identificar áreas de interesse em potencial. 224 

Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Considerando o exposto 225 

acima e considerando que o processo atende às necessidades estabelecidas para a celebração de 226 

convênio, sou favorável à aprovação da celebração do convênio entre a UFSJ e a California State 227 

University – Sacramento (US)”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por 228 

unanimidade. Item cinco: Processo no 23122006708/2015-88 – Transferência de encargo didático 229 

da disciplina Bioquímica de Alimentos do Departamento de Ciências Exatas e Biológicas 230 

(DECEB) para o Departamento de Engenharia de Alimentos (DEALI) no Campus Sete Lagoas. 231 

Interessados: DECEB/DEALI, relatado pela conselheira Cláudia Di Lorenzo Oliveira. A relatora 232 

leu o mérito de seu parecer informando que o referido processo tem como objeto autorizar a 233 

transferência dos encargos didáticos da disciplina Bioquímica de Alimentos do Departamento de 234 

Ciências Exatas e Biológicas (DECEB) para o Departamento de Engenharia de Alimentos (DEALI). 235 

Esclareceu que o processo tramitou em ambos os Departamentos, tendo sido aprovada a transferência 236 

pelas respectivas assembleias departamentais. Adicionalmente, destacou que a transferência teve 237 

parecer favorável do professor Marcelo Pereira de Andrade, pró-reitor de Ensino e Graduação. Na fase 238 

de esclarecimentos, a conselheira Renata Carolina Zanetti Lofrano consultou a relatora se o DEALI vai 239 

absorver totalmente os encargos didáticos da referida disciplina. A relatora esclareceu que no 240 

memorando que consta no processo há a informação de que já existe uma professora do Departamento 241 

que se dispôs a assumir tais encargos. Também, como foi aprovado em assembleia departamental do 242 

DEALI, entendeu que houve o aceite do Departamento. O conselheiro Cléber José da Silva esclareceu 243 

que isso é consequência da época em que o Campus Sete Lagoas possuía outra estrutura administrativa 244 

e não era estruturado em departamentos. Afirmou que, quando o Campus foi dividido em 245 

departamentos, se sabia que seria necessário fazer esses ajustes que estão sendo feitos agora. Afirmou 246 

ainda que o acordo é muito tranquilo e que não haverá sobrecarga de encargos didáticos para o DEALI. 247 

A conselheira Carolina Ribeiro Xavier informou que tem em seu poder um processo para relatar que 248 

trata do mesmo assunto. Por isso, consultou se não seria necessário ouvir o Colegiado do Curso 249 

envolvido, bem como ter no processo um documento da Coordenadoria dando aceite para a 250 

transferência da disciplina em questão. A conselheira Stella Maris Resende lembrou que, de acordo 251 

com a Resolução/CONEP nº 027/2013 (vinte e sete / dois mil e treze), o PPC é o documento que 252 

estabelece a distribuição de encargos didáticos por unidade acadêmica de alocação, sendo de 253 

competência dos Colegiados de Curso decidir sobre todas as questões relativas ao PCC e que qualquer 254 

alteração na distribuição de encargos didáticos deve ser aprovada pelo Colegiado de Curso e anexada 255 

ao PPC após aprovação pelo CONEP, além da anuência de cada unidade acadêmica envolvida. Nesse 256 

caso, o Conselho decidiu que o processo deveria baixar em diligência para que fosse anexada a 257 

anuência do Colegiado do Curso de Engenharia de Alimentos. O conselheiro Roberto Pires Calazans 258 

Matos sugeriu que o processo fosse encaminhado à Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEN) 259 
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para mediar essa negociação. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu 260 

parecer: “Considerando a Resolução nº 27/2013, art. 9°, que determina que mudanças no PPC devem 261 

ser avaliadas pelo Colegiado de Curso, meu voto é que o processo baixe em diligência para que o 262 

Colegiado do Curso de Engenharia de Alimentos se manifeste a respeito da transferência do encargo 263 

didático da UC Bioquímica de Alimentos do DECEB para o DEALI”. Decisão do Plenário: o parecer 264 

da relatora foi aprovado por unanimidade. Item seis: Processo no 23122007681/2015-41 – 265 

Transferência de encargo didático da disciplina Microbiologia do Solo do Departamento de 266 

Ciências Exatas e Biológicas (DECEB) para o Departamento de Ciências Agrárias (DCIAG) no 267 

Campus Sete Lagoas. Interessados: DECEB/DCIAG, relatado pela conselheira Carolina Ribeiro 268 

Xavier. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que este processo trata da transferência de 269 

encargo didático da disciplina “Microbiologia do solo” do Departamento de Ciências Exatas e 270 

Biológicas (DECEB) para o Departamento de Ciências Agrárias (DCIAG) no Campus Sete Lagoas. 271 

Esclareceu que os interessados justificam que, com a alteração da estrutura administrativa do Campus 272 

Sete Lagoas da UFSJ, foi realizada uma distribuição dos encargos didáticos em função dos docentes 273 

que lecionavam cada disciplina e os departamentos aos quais estes passaram a ser lotados. Dessa 274 

maneira, algumas adequações foram deixadas para serem realizadas posteriormente em função de 275 

contratação de novos docentes. Sendo assim, destacou que a “Microbiologia do solo” seria uma dessas 276 

disciplinas e que, por ser exclusiva do Curso de Engenharia Agronômica, naturalmente deveria ser 277 

encargo do DCIAG, mas ainda não era devido à lotação do docente que atuava na disciplina até então a 278 

ser lotado do DECEB. Nesse caso, observou que um novo docente do DCIAG assumirá o encargo, 279 

sendo que a anuência quanto à recepção desse encargo foi anexada ao processo. Por fim, informou que 280 

no despacho favorável emitido pelo pró-reitor de Ensino de Graduação foi destacado que o encargo não 281 

pode ser considerado de responsabilidade de um docente, mas sim do Departamento, e que não será 282 

disponibilizado novo código de vaga ao Departamento receptor do encargo. No entanto, ressaltou que 283 

no processo não há a anuência do Colegiado de Curso de Engenharia Agronômica quanto à alteração 284 

do projeto pedagógico do curso interessado. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora 285 

leu o seu parecer: “Diante do exposto, meu voto é que o processo baixe em diligência e seja 286 

providenciado um novo encaminhamento com a aprovação do Colegiado do Curso de Engenharia 287 

Agronômica”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade. Item sete: 288 

Processo no 23122004452/2015-74 – Solicitação de convênio científico entre UFSJ e UNESP e 289 

entre UFSJ e UNICAMP. Interessado: CCO, relatado pelo conselheiro Cléber José da Silva. O 290 

relator leu o mérito de seu parecer informando que se trata de minutas de convênio a serem firmadas 291 

entre a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) e a Universidade Estadual Paulista (UNESP) 292 

e entre a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) e a Universidade Estadual de Campinas 293 

(UNICAMP), visando à cooperação em projetos de pesquisa. Esclareceu que a primeira minuta diz 294 

respeito ao projeto “Funcionalização de superfície de nanopartículas magnéticas para modificação com 295 

lectinas purificadas de sementes de Chemopocium quinoa, estudo de sua estabilidade e atividade 296 
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antitumoral” (UFSJ/UNESP), e a segunda ao projeto “Avaliação da atividade das lectinas purificadas 297 

de sementes de Chemopocium quinoa contra células tumorais” (UFSJ/UNICAMP). Informou que o 298 

projeto faz parte da “Rede de Oncologia de Minas Gerais”, com recursos aprovados pela FAPEMIG. 299 

Segundo informado em memorando do Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO) anexado ao 300 

processo, destacou que as minutas foram analisadas pelo chefe do Setor de Inovação e Propriedade 301 

Intelectual do Núcleo de Inovação Tecnológica da UFSJ. Destacou também que as minutas, que 302 

atendem à Resolução/CONSU nº 058/2006 (cinquenta e oito / dois mil e seis), foram aprovadas pela 303 

Procuradoria Jurídica da UFSJ e pela Reitoria. Embora as minutas tenham sido aprovadas pela Câmara 304 

de Pesquisa e Pós-Graduação do CCO, ressaltou que não consta no processo aprovação da 305 

Congregação da referida Unidade, como exigido pelo artigo 7ºB (sétimo-B) da Resolução/CONSU nº 306 

058/2006 (cinquenta e oito / dois mil e seis). Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator 307 

leu o seu parecer: “Pelo que no mérito consta, sou de parecer que o processo baixe em diligência para 308 

atendimento ao artigo 7ºB da Resolução CONSU 058/2006. Este é o meu voto salvo melhor juízo”. 309 

Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por 12 (doze) votos favoráveis e 1 (uma) 310 

abstenção. Item oito: Processo no 23122106343/2014-18 – Acordo de Cooperação Técnico-311 

científica entre a UFSJ e a empresa Vallourec Florestal Ltda., referente ao Projeto de Pesquisa 312 

“Desenvolvimento de modelos alométricos e de crescimento e produção para florestas de 313 

Eucalyptus por meio de técnicas de regressão e redes neurais artificiais”. Interessado: Prof. 314 

Renato Vinícius Oliveira Castro (DCIAG/CSL), relatado pela conselheira Renata Carolina 315 

Zanetti Lofrano. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que se trata da apreciação do 316 

Acordo de Cooperação Técnico-científica entre a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) e a 317 

empresa Vallourec Florestal Ltda. referente ao Projeto de Pesquisa “Desenvolvimento de modelos 318 

alométricos e de crescimento e produção para florestas de Eucalyptus por meio de técnicas de 319 

regressão e redes neurais artificiais”, sob a coordenação do professor Renato Vinícius Oliveira Castro, 320 

vinculado ao Departamento de Ciências Agrárias (DCIAG), do Campus Sete Lagoas. Esclareceu que o 321 

presente processo foi nomeado como citado acima. Entretanto, a Minuta de convênio apresentada foi 322 

intitulada “Minuta do Acordo de Cooperação Técnico-científica entre a Universidade Federal de São 323 

João del-Rei/Empresa Vallourec Florestal Ltda. visando o desenvolvimento de pesquisas e estudos em 324 

inventário e manejo florestal”. Para a relatora, uma vez que o referido convênio tem uma finalidade 325 

específica, essa diferença entre os títulos deve ser corrigida, pois o desenvolvimento de pesquisas e 326 

estudos em inventário e manejo florestal é um tema bem mais amplo do que o proposto como objetivo 327 

no projeto de pesquisa a ser desenvolvido. Informou que foi apresentado um projeto de pesquisa 328 

detalhado ao invés de um plano de trabalho resumido. Todavia, ressaltou que este não apresenta todas 329 

as informações exigidas na Resolução/CONSU n0 058 (cinquenta e oito), de 27 (vinte e sete) de 330 

novembro de 2006 (dois mil e seis), que regulamenta a celebração de contrato, acordo, convênio, 331 

ajuste, protocolo, compromisso ou de qualquer outra natureza administrativa e acadêmica, citando, 332 

como exemplo, a alínea “e” do parágrafo 6º (sexto) do artigo 3º (terceiro) da referida Resolução, que 333 
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diz que a minuta de convênio precisa conter as “obrigações das partes”. Ressaltou ainda que, nos 334 

pareceres emitidos pelo Núcleo de Inovação Tecnologia (NIT) e pela Procuradoria Federal da UFSJ, 335 

foi destacada a ausência do Plano de trabalho e solicitadas providências. Assim, visando a atender às 336 

solicitações quanto à existência de um plano de trabalho, esclareceu que foi apresentado um documento 337 

intitulado “PLANO DE TRABALHO”. Porém, observou que neste consta apenas um cronograma de 338 

atividades, pois relaciona as atividades e o período durante o qual estas serão realizadas, o que não se 339 

caracteriza como um plano de trabalho, e que, principalmente, não traz as informações exigidas pela 340 

Resolução acima citada. Sugeriu que o autor deve especificar também, no plano de trabalho, que não 341 

haverá transferência de recursos de nenhuma natureza entre as partes. Informou que o projeto 342 

especifica a natureza da pesquisa como básica. Entretanto, na Minuta apresentada, na CLÁUSULA 343 

TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA UNIVERSIDADE, em seu item 3.3., descreve: “Executar as 344 

atividades tecnológicas específicas, assim determinadas no escopo deste Acordo de Cooperação”. 345 

Dessa forma, ressaltou que o NIT, em seu relato, também fez um questionamento sobre a natureza da 346 

pesquisa, e que a relatora sugeriu que esse item seja suprimido da Minuta. Na carta-resposta 347 

encaminhada ao chefe do NIT relatando que as alterações foram realizadas no Projeto de Pesquisa, 348 

informou que consta: “Para a execução deste Projeto, será utilizado o Laboratório de Informática II, 349 

pertencente ao Departamento de Ciências Agrárias do Campus Sete Lagoas”. Todavia, observou que 350 

isso não está apresentado no texto do Projeto de Pesquisa e nem foi apontada a cessão de uso desse 351 

Laboratório quando da aprovação dessa colaboração, na Assembleia Departamental, ocorrida em 12 352 

(doze) de dezembro de 2014 (dois mil e quatorze). Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a 353 

relatora leu o seu parecer: “Pelo exposto, meu voto é que a Proposta do Acordo de Cooperação 354 

Técnico-científica entre a Universidade Federal de São João del-Rei e a empresa Vallourec Florestal 355 

Ltda., referente ao Projeto de Pesquisa ‘Desenvolvimento de modelos alométricos e de crescimento e 356 

produção para florestas de Eucalyptus por meio de técnicas de regressão e redes neurais artificiais’, 357 

baixe em diligência para que sejam atendidos os apontamentos feitos no item 2. FUNDAMENTOS 358 

DO MÉRITO, por esta relatora”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por 359 

unanimidade. Item nove: Processo no 23122010905/2015-00 – Resolução/CONEP nº 015, de 360 

18/06/2015, ad referendum, que define o Coeficiente de Rendimento nos cursos de graduação da 361 

UFSJ. Interessada: PROEN, relatado pelo conselheiro José Roberto Ribeiro. O relator leu o 362 

mérito de seu parecer informando que o presente processo trata da Resolução que define o Coeficiente 363 

de Rendimento nos Cursos de Graduação da UFSJ, aprovada ad referendum do Conselho de Ensino, 364 

Pesquisa e Extensão (CONEP), em 18 (dezoito) de junho de 2015 (dois mil e quinze), conforme 365 

solicitação da Comissão de Assessoramento para Assuntos Acadêmicos. Informou que o Coeficiente de 366 

Rendimento (CR) foi sempre definido dentro das resoluções que normatizavam a inscrição periódica da 367 

UFSJ e vem sendo utilizado desde 1995 (mil, novecentos e noventa e cinco) com o objetivo do 368 

preenchimento de vaga nas unidades curriculares pleiteadas, tomando-se por base o desempenho 369 

acadêmico do aluno. Com o decorrer dos anos, informou que o CR passou a ser utilizado em vários 370 
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tipos de seleção dentro da UFSJ e também a ser questionado, discutido e estudado como base de 371 

desempenho acadêmico do discente. Diante disso, com a criação da Comissão de Assessoramento para 372 

Assuntos Acadêmicos pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEN), dentro da Congregação, 373 

após ser tema de várias reuniões, ressaltou que se decidiu, por fim, retirá-lo da resolução que normatiza 374 

a inscrição periódica e incluí-lo na proposta da Resolução de Normas Acadêmicas. Porém, durante o 375 

tempo transcorrido de sua retirada das normas de inscrição periódica e a tentativa de aprovar a proposta 376 

de Resolução de Normas Acadêmcias, o que não ocorreu até a presente data, destacou que se criou um 377 

vácuo de tempo sem definição para o CR embora o mesmo continuasse a ser usado. Para solucionar 378 

esta questão, o relator ressaltou que foi proposta uma resolução transitória que define o CR no âmbito 379 

da UFSJ, conforme justificativa anexada a este processo, além de contar com parecer favorável da 380 

PROEN. Destacou que a transitoriedade da nova resolução estará atrelada à aprovação da proposta de 381 

resolução das novas normas acadêmicas. Concluindo, informou que a regra traz a velha definição do 382 

CR, qual seja: o Coeficiente de Rendimento mede o grau de aproveitamento discente e é gerado pela 383 

seguinte equação: somatório de todas as notas obtidas na unidade curricular (i), independente de 384 

aprovação ou reprovação, multiplicada pela carga horária correspondente à unidade curricular (i), 385 

sendo o resultado é dividido pelo somatório das cargas horárias das unidades curriculares (i). 386 

Esclareceu que o valor do CR varia de 0 (zero) a 10 (dez) e encerra-se na 4ª (quarta) casa decimal. Por 387 

outro lado, informou que foi introduzido o Coeficiente de Rendimento Normalizado, correspondente à 388 

padronização do CR do discente, considerando-se a média e o desvio-padrão dos CR dos discentes do 389 

mesmo curso, e pode ser utilizado sempre que houver situações de comparação de rendimento de 390 

discentes de cursos diferentes. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu 391 

parecer: “Assim, e de acordo com o que foi agora exposto, profiro meu voto, no sentido de que seja 392 

referendado o Ad Referendum do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEP), que aprovou a 393 

Resolução Nº 015, de 18 de junho de 2015, que ‘Define o Coeficiente de Rendimento nos Cursos de 394 

Graduação da UFSJ’, anexa ao Processo nº 23122.010905/2015-00”. Decisão do Plenário: o parecer do 395 

relator foi aprovado por unanimidade, referendando a Resolução no 015 (quinze), de 18 (dezoito) de 396 

junho de 2015 (dois mil e quinze), que faz parte do processo. Item dez: Processo no 397 

23122002983/2015-22 – Termo de Adesão e Compromisso para Prestação de Serviço Voluntário. 398 

Interessado: Prof. Geraldo Magela de Carvalho, relatado pelo conselheiro Cléber José da Silva. 399 

O relator leu o mérito de seu parecer informando que no referido processo é apresentado o termo de 400 

adesão e compromisso de serviço voluntário do professor Geraldo Magela de Carvalho, professor 401 

aposentado da UFSJ. Esclareceu que o trabalho será desenvolvido junto ao Núcleo de Educação a 402 

Distância (NEAD) no Curso de Administração Pública a distância, no qual o professor lecionará as 403 

disciplinas “Marketing governamental” e “Gestão de Pessoas no setor público” por um período de 24 404 

(vinte e quatro) meses. Destacou que o termo foi aprovado pelo Colegiado do Curso. Ressaltou que a 405 

Resolução/CONSU nº 023/2008 (vinte e três / dois mil e oito), que regulamenta o serviço voluntário no 406 

âmbito da UFSJ, em seu artigo 2º (segundo), inciso VI (seis), diz que o serviço voluntário deve 407 
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permitir a participação de voluntários, dentre os quais servidores inativos da UFSJ. Além disso, 408 

observou que o termo atende aos dispositivos da Resolução/CONSU nº 023/2008 (vinte e três / dois 409 

mil e oito), porém recomendou que sejam explicitados os termos do parágrafo 3º (terceiro) do artigo 3º 410 

(terceiro) da supracitada Resolução, que diz que “o prestador de serviço voluntário deve estar segurado, 411 

podendo a UFSJ efetuar o pagamento do seguro de acordo com a disponibilidade orçamentária”. Dados 412 

os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Pelo que no mérito consta, sou de 413 

parecer favorável ao termo de adesão e compromisso para prestação de serviço voluntário do prof. 414 

Geraldo Magela de Carvalho e que a apólice de seguro seja apresentada no ato da assinatura do termo. 415 

Este é o meu voto, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por 416 

unanimidade. Às 16 (dezesseis) horas e 30 (trinta) minutos, esgotada a pauta e nada mais havendo a 417 

tratar, o presidente do Conselho encerrou a reunião. E para constar, eu, Maria da Penha Resende 418 

Rodrigues, secretária, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por todos os conselheiros 419 

presentes à reunião. São João del-Rei, 24 (vinte e quatro) de junho de 2015 (dois mil e quinze). 420 

Prof. Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira 421 

Profª Carolina Ribeiro Xavier 422 

Profª Cláudia Di Lorenzo Oliveira 423 

Prof. Cleber José da Silva 424 

Profª Renata Carolina Zanetti Lofrano 425 

Prof. Roberto Pires Calazans Matos 426 

Profª Stella Maris Resende 427 

Prof. Túlio Hallak Panzera 428 

Prof. Valdir Mano 429 

Profª Vanessa Maia Barbosa de Paiva 430 

T. A. José Roberto Ribeiro 431 

T. A. Josiane Nogueira 432 

Mem. Ext. Antônio Elias dos Santos 433 


