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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 11 (onze) dias do mês de novembro de 2015 (dois mil e quinze), às 14 (quatorze) horas, estavam 3 

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

Universidade Federal de São João del-Rei, na sala de Reuniões dos Conselhos Superiores, Campus 5 

Santo Antônio, os seguintes conselheiros: professora Valéria Heloisa Kemp, Reitora e presidente do 6 

Conselho; professor Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira, Vice-Reitor; os docentes que atuam 7 

no ensino da graduação: Carolina Ribeiro Xavier, Cláudia Di Lorenzo Oliveira, Cleber José da Silva, 8 

Moacyr Comar Júnior, Renata Carolina Zanetti Lofrano, Stella Maris Resende, Túlio Hallak Panzera e 9 

Vanessa Maia Barbosa de Paiva; os docentes que atuam no ensino de pós-graduação: Roberto Pires 10 

Calazans Matos e Valdir Mano; os membros do corpo técnico-administrativo: José Roberto Ribeiro e 11 

Josiane Nogueira; e o membro da comunidade externa: José Domingos de Souza. Havendo quorum, a 12 

presidente do Conselho deu início à reunião, colocando em aprovação a ata da 85ª (octogésima quinta) 13 

reunião ordinária, ocorrida em 28 (vinte e oito) de outubro de 2015 (dois mil e quinze). Aprovada a 14 

ata, a conselheira Josiane Nogueira pediu a palavra para comunicar que a Mostra de Profissões da 15 

UFSJ será realizada no próximo dia 21 (vinte e um) de novembro, no Campus Santo Antônio, das 16 

9h30 (nove horas e trinta minutos) às 19 (dezenove) horas. Destacou que é uma oportunidade muito 17 

boa para os jovens que pleiteiam uma vaga no ensino superior e que querem conhecer os nossos 18 

cursos. A conselheira informou ainda que a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEN) organizará 19 

uma discussão do Curso de Bacharelado Interdisciplinar em Ciências e Tecnologia do Campus Alto 20 

Paraopeba (CAP) no próximo dia 26 (vinte e seis) de novembro e que gostaria de contar com a 21 

participação de pelo menos 3 (três) conselheiros do CONEP para acompanhar essa discussão. O 22 

professor Marcelo Pereira de Andrade, Pró-Reitor de Ensino de Graduação, presente à reunião, prestou 23 

ainda alguns esclarecimentos a respeito do assunto, destacando que a discussão se pautará no ingresso 24 

e revinculação de discentes no Curso de Bacharelado Interdisciplinar em Ciências e Tecnologia. 25 

Terminados os esclarecimentos, definiu-se que os conselheiros Cleber José da Silva, Renata Carolina 26 

Zanetti Lofrano e José Roberto Ribeiro acompanharão a discussão juntamente com a PROEN. 27 

Decididos os itens do expediente do dia, foi, então, colocada em discussão a pauta. No momento da 28 

aprovação, a pedido da Assessoria para Assuntos Internacionais (ASSIN), a presidente do Conselho 29 

solicitou que os itens 7 (sete), 11 (onze) e 10 (dez), que tratam de acordos internacionais, passassem 30 

para itens 1 (um), 2 (dois) e 3 (três), o que foi acatado. Ainda, a pedido dos conselheiros relatores 31 

Stella Maris Resende e Sérgio Cerqueira, foram excluídos os itens 1 (um) e 15 (quinze), que tratam, 32 

respectivamente, de carta dos alunos do Curso de Engenharia Mecatrônica solicitando reavaliação de 33 

notas referentes a provas e trabalhos da Unidade Curricular “Dinâmica Aplicada às Máquinas e da 34 

Decisão Ad Referendum Nº 009/2014, de 13 de novembro de 2014, que aprova projeto de pesquisa do 35 

professor Juliano de Carvalho Cury. Aprovada a pauta, iniciaram-se os trabalhos. Item um: Processo 36 
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no 23122013464/2015-90 – Acordo de Cooperação entre a UFSJ e a Universidade Nova de 37 

Lisboa. Interessada: ASSIN, relatado pela conselheira Renata Carolina Zanetti Lofrano. A 38 

relatora leu o mérito de seu parecer informando que se trata da apreciação do Acordo de Cooperação 39 

Internacional entre a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) e a Universidade Nova de 40 

Lisboa (UNL) de Portugal. Esclareceu que o referido Acordo foi assinado em 2009 (dois mil e nove) e 41 

expirado em 2014 (dois mil e quatorze). Todavia, ressaltou que ambas as Instituições manifestaram 42 

seu interesse em renová-lo devido aos inúmeros e valiosos trabalhos desenvolvidos por meio desse 43 

Convênio. Dentre as ações realizadas em sua vigência, destacou os trabalhos de pesquisa nas áreas de 44 

História e Letras, as colaborações entre a Medicina e outras áreas do conhecimento e o Programa de 45 

Licenciaturas Internacionais envolvendo os cursos de Química, Física e Biologia da UFSJ. Informou 46 

que o novo Acordo terá validade de 5 (cinco) anos e tem como principal objetivo a cooperação entre a 47 

UFSJ e a UNL voltada ao desenvolvimento de colaborações de natureza técnico-científica e 48 

sociocultural, nas diversas áreas do conhecimento, visando a promover a pesquisa, o ensino e a 49 

extensão e o desenvolvimento e melhoria dos recursos humanos tanto no âmbito da graduação quanto 50 

da pós-graduação. Para atingir tais objetivos, destacou que se espera realizar as seguintes atividades 51 

e/ou programas: intercâmbios envolvendo docentes e técnicos de nível superior, discentes da 52 

graduação e da pós-graduação, de pesquisa e cultural, participação em eventos científicos e programas 53 

acadêmicos especiais de curta duração, entre outras. Esclareceu que o plano de trabalho que integra 54 

este processo será desenvolvido ao longo de 5 (cinco) anos e apresenta várias etapas, metas, resultados 55 

e contribuições esperadas e não há previsão de desembolso de recursos financeiros de ambas as partes 56 

envolvidas. Informou que a coordenadora da UFSJ do referido Acordo será a professora Maria Leônia 57 

Chaves de Resende e que a minuta do Acordo de Cooperação entre a UFSJ e a UNL foi aprovada na 58 

íntegra pela Procuradoria Jurídica (PROJU) sem restrições e solicitações. Por fim, afirmou que a 59 

continuidade do convênio com a Universidade Nova Lisboa (Portugal) é de grande valia para a UFSJ 60 

pelas possibilidades vislumbradas de cooperação internacional, nas diferentes áreas do conhecimento, 61 

de natureza acadêmico-científica e sociocultural, intercâmbios docentes e discentes e pelos interesses 62 

comuns que as unem em diversas áreas. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu 63 

o seu parecer: “Pelo exposto, meu voto é pela aprovação do Acordo de Cooperação Internacional entre 64 

a Universidade Federal de São João del-Rei e a Universidade Nova Lisboa (UNL) (Portugal). Esse é o 65 

voto da relatora, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por 66 

unanimidade. Item dois: Processo no 23122016191/2015-35 – Memorando de Entendimento entre 67 

a UFSJ e a Ecole Nationale Supérieure des Mines d’Albi-Carmaux – EMAC, da França. 68 

Interessada: ASSIN, relatado pela conselheira Vanessa Maia Barbosa de Paiva. A relatora leu o 69 

mérito de seu parecer informando que se trata de apreciação da minuta de acordo de cooperação de 70 

relações acadêmicas, científicas e culturais entre a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) e 71 

a Ecole Nationale Supérieure des Mines d’Albi-Carmaux (EMAC) na França. No Plano de trabalho 72 
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pactuado entre as duas Instituições, informou que a cooperação prevê o intercâmbio institucional a 73 

partir da participação em simpósios, conferências, pequenos cursos e reuniões sobre pesquisas; troca 74 

de informações; atividades educativas e/ou de pesquisa e desenvolvimento institucional; cooperação 75 

entre pesquisas em áreas de interesse comum; mobilidade estudantil de discentes da graduação e da 76 

pós-graduação; supervisão conjunta de dupla diplomação em dissertações de mestrado e teses de 77 

doutorado por acadêmicos de ambas as partes; e outras formas de cooperação educacional, científica 78 

ou técnica a partir das instituições interessadas. Nas etapas para desenvolvimento do Plano de 79 

Trabalho, ressaltou que a Assessoria de Assuntos Internacionais (ASSIN) se compromete a divulgar o 80 

memorando de entendimento entre as duas Instituições para a comunidade acadêmica. Esclareceu que 81 

o memorando de entendimento tem prazo fixado em 5 (cinco) anos a partir da data de sua assinatura e 82 

posteriores projetos específicos terão prazos fixados a partir de termos aditivos que tratem da 83 

especificidade dos projetos. De acordo com o memorando de entendimento, destacou que não há 84 

previsão para aplicação de recursos financeiros. Informou que o coordenador designado pela UFSJ 85 

para o acordo de cooperação será o professor Antônio Luiz Ribeiro Sabariz e, pela França, o 86 

coordenador designado foi o professor Radu Barna. Concluindo, esclareceu que o processo conta ainda 87 

com nota técnica da Procuradoria Jurídica da UFSJ aprovando a minuta e informando que esta cumpre 88 

o disposto na Lei nº 8.883 (oito mil, oitocentos e oitenta e três), de 8 (oito) de junho de 1994 (mil, 89 

novecentos e noventa e quatro). Contudo, a relatora alertou que, embora a minuta não disponha sobre a 90 

realização de despesas pela UFSJ, se houver dispêndio, deverá ser juntada ao processo a comprovação 91 

de disponibilidade orçamentária. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu 92 

parecer: “Pelo que no mérito consta, sou de parecer favorável ao acordo de cooperação de relações 93 

acadêmicas, científicas e culturais entre a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) e a Ecole 94 

Nationale Supérieure des Mines d’Albi-Carmaux – EMAC – França”. Decisão do Plenário: o parecer 95 

da relatora foi aprovado por unanimidade. Item três: Processo no 23122016188/2015-11 – 96 

Memorando de Entendimento entre a UFSJ e a Ecole Nationale D’Ingenieurs de Tarbes – ENIT, 97 

da França. Interessada: ASSIN, relatado pela conselheira Vanessa Maia Barbosa de Paiva. A 98 

relatora leu o mérito de seu parecer informando que se trata de apreciação da minuta de acordo de 99 

cooperação de relações acadêmicas, científicas e culturais entre a Universidade Federal de São João 100 

del-Rei (UFSJ) e a Ecole Nationale D’Inginieurs des Tarbes (ENIT) da França. No Plano de trabalho 101 

pactuado entre as duas Instituições, informou que a cooperação prevê o intercâmbio institucional a 102 

partir da participação em simpósios, conferências, pequenos cursos e reuniões sobre pesquisas; troca 103 

de informações; atividades educativas e/ou de pesquisa e desenvolvimento institucional; cooperação 104 

entre pesquisas em áreas de interesse comum; mobilidade estudantil de discentes da graduação e da 105 

pós-graduação; supervisão conjunta de dupla diplomação em dissertações de mestrado e teses de 106 

doutorado por acadêmicos de ambas as partes; e outras formas de cooperação educacional, científica 107 

ou técnica, a partir das instituições interessadas. Nas etapas para desenvolvimento do Plano de 108 
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Trabalho, ressaltou que a Assessoria de Assuntos Internacionais (ASSIN) se compromete a divulgar o 109 

memorando de entendimento entre as duas instituições para a comunidade acadêmica. Esclareceu que 110 

o memorando de entendimento tem prazo fixado em 5 (cinco) anos a partir da data de sua assinatura e 111 

posteriores projetos específicos terão prazos fixados a partir de termos aditivos que tratem da 112 

especificidade dos projetos. De acordo com o memorando de entendimento, destacou que não há 113 

previsão para aplicação de recursos financeiros. Informou que o coordenador designado pela UFSJ 114 

para o acordo de cooperação foi o professor Antônio Luiz Ribeiro Sabariz e, pela França, o 115 

coordenador designado foi o professor Jean-Yves Fourquet. Concluindo, esclareceu que o processo 116 

conta ainda com nota técnica da Procuradoria Jurídica UFSJ aprovando a minuta e informando que 117 

esta cumpre o disposto na Lei nº 8.883 (oito mil, oitocentos e oitenta e três), de 8 (oito) de junho de 118 

1994 (mil, novecentos e noventa e quatro). Contudo, a relatora alertou que, embora a minuta não 119 

disponha sobre a realização de despesas pela UFSJ, se houver dispêndio, deverá ser juntada ao 120 

processo a comprovação de disponibilidade orçamentária. Dados os esclarecimentos e discutida a 121 

matéria, a relatora leu o seu parecer: “Pelo que no mérito consta, sou de parecer favorável ao acordo 122 

de cooperação de relações acadêmicas, científicas e culturais entre a Universidade Federal de São João 123 

del-Rei (UFSJ) e a Ecole Nationale D’Ingenieurs de Tarbes (ENIT)”. Decisão do Plenário: o parecer 124 

da relatora foi aprovado por unanimidade. Item quatro: Processo no 23122004452/2015-74 – 125 

Solicitação de convênio científico entre UFSJ e UNESP e entre UFSJ e UNICAMP. Interessado; 126 

CCO, relatado pelo conselheiro Cléber José da Silva. O relator leu o mérito de seu parecer 127 

informando que as minutas de convênio a serem firmadas entre a UFSJ e a UNICAMP e a UFSJ e a 128 

UNESP, ora apresentadas neste processo, visam à cooperação em projetos de pesquisa. Informou que 129 

a primeira minuta diz respeito ao projeto “Funcionalização de superfície de nanopartículas magnéticas 130 

para modificação com lectinas purificadas de sementes de Chenopodium quinoa, estudo de sua 131 

estabilidade e atividade antitumoral” (UFSJ/UNESP), e a segunda minuta é relativa ao projeto 132 

“Avaliação da atividade das lectinas purificadas de sementes de Chenopodium quinoa contra células 133 

tumorais” (UFSJ/UNICAMP). Destacou que o projeto faz parte da “Rede de Oncologia de Minas 134 

Gerais”, com recursos aprovados pela FAPEMIG. De acordo com informações do Campus Centro-135 

Oeste Dona Lindu, esclareceu que as minutas foram analisadas pelo Chefe do Setor de Inovação e 136 

Propriedade Intelectual, do Núcleo de Inovação Tecnológica da UFSJ, e foram aprovadas pela 137 

Procuradoria Jurídica (PROJU) da UFSJ e pela Reitoria, bem como consta no processo aprovação do 138 

órgão colegiado máximo da Unidade, atendendo, assim, ao disposto no artigo 7ºB (sétimo-B) da 139 

Resolução/CONSU nº 058/2006 (cinquenta e oito / dois mil e seis). Dados os esclarecimentos e 140 

discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Pelo que no mérito consta, sou de parecer favorável à 141 

aprovação das minutas de convênio a serem firmadas entre a UFSJ e a UNICAMP e a UFSJ e a 142 

UNESP visando à cooperação em projetos de pesquisa. Este é o meu voto, salvo melhor juízo”. 143 

Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Item cinco: Processo no 144 
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23122008774/2015-92 – Proposta de Resolução que regulamenta a política de estágio dos 145 

discentes da UFSJ. Interessada: PROEN, relatado pela conselheira Stella Maris Resende. A 146 

relatora leu o mérito de seu parecer informando que trata este parecer da apreciação da proposta de 147 

regulamentação da política de estágio dos discentes da UFSJ. Destacou que o estágio é uma 148 

oportunidade única para o discente se apropriar de sua atividade futura, contando com a supervisão de 149 

profissionais já capacitados e inseridos no mercado de trabalho, como também com a orientação de um 150 

professor, que seja capaz de realizar a articulação entre o conhecimento acadêmico e a atividade 151 

profissional. Esclareceu que a atividade de estágio de discentes de instituições de ensino superior é 152 

regulamentada no País pela Lei nº 11.788 (onze mil, setecentos e oitenta e oito), de 25 (vinte e cinco) 153 

de setembro de 2008 (dois mil e oito), que define os direitos e deveres dos estagiários, da empresa 154 

concedente do estágio e da instituição de ensino superior. No entanto, para que a atividade ocorra com 155 

tranquilidade e produtividade, ressaltou que é salutar também a regulamentação pela UFSJ, com a 156 

definição de uma política geral, mas também de normas e procedimentos específicos. A partir da 157 

proposta apresentada inicialmente, a relatora informou que se seguiram entendimentos com o Setor de 158 

Estágios (SESTA), com a Procuradoria Jurídica (PROJU) da UFSJ, com a Pró-Reitoria de Ensino de 159 

Graduação (PROEN) e com docentes atuantes na área, que levaram à elaboração de uma versão mais 160 

abrangente, com procedimentos mais simples. De forma geral, esclareceu que a nova versão define os 161 

agentes envolvidos e apresenta os principais aspectos envolvidos na atividade de estágio. Ainda, ela 162 

também prevê a regulamentação dos procedimentos específicos pelos Colegiados, o que garante que as 163 

especificidades de cada curso sejam respeitadas. Além disso, esclareceu que a proposta estabelece o 164 

Termo de Compromisso de Estágio firmado entre a UFSJ, a empresa concedente e o discente 165 

estagiário como o instrumento legal do processo. Outro ponto importante que destacou é a definição 166 

de um Plano de Estágio, traçado em comum acordo entre o estagiário, seu supervisor na empresa e seu 167 

orientador na UFSJ. Por outro lado, com a presente proposta, ressaltou que se extingue a necessidade 168 

de celebração de convênio entre a Universidade e a empresa concedente, o que não é obrigatório por 169 

lei e que muitas vezes gerava transtornos e atrasos ao desenvolvimento do estágio. Sobre essa 170 

alteração, esclareceu que não haverá nenhum prejuízo com esta medida, pois todas as obrigações e 171 

direitos legais são garantidos no Termo de Compromisso. No entanto, se for do interesse da unidade 172 

concedente a celebração do convênio, a sua elaboração ficará a cargo do Setor de Estágios da UFSJ 173 

(SESTA), ou alternativamente, da unidade concedente, desde que as normas da Instituição sejam 174 

respeitadas. Dessa forma, afirmou que acredita que a aprovação da nova versão da proposta de 175 

regulamentação da política de estágio na UFSJ, que foi anexada ao seu parecer, traga benefícios a 176 

todas as partes envolvidas, pois os procedimentos ocorrerão com maior fluidez e com mais benefícios 177 

para todas as partes. Na fase de esclarecimentos, a presidente do Conselho informou que estavam 178 

presentes à reunião o Pró-Reitor de Ensino de Graduação, professor Marcelo Pereira de Andrade, e o 179 

Pró-Reitor Adjunto de Ensino de Graduação, professor Márcio Falcão Santos Barroso. Solicitou 180 
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permissão para que eles pudessem falar quando necessário, o que foi acatado. O Pró-Reitor de Ensino 181 

de Graduação prestou alguns esclarecimentos sobre o assunto destacando que, com a publicação da 182 

Resolução CNE nº 002 (dois), em julho desse ano, que revogou as Diretrizes Curriculares Nacionais 183 

(DCNs) nº 001 (um) e nº 002 (dois) de 2002 (dois mil e dois), algumas licenciaturas foram excluídas 184 

desse novo documento. Por isso, observou que a minuta de Resolução que se encontra com a relatora 185 

atende aos bacharelados, mas, para as licenciaturas será precisa uma nova discussão. Nesse sentido, 186 

sugeriu manter a proposta apenas para os bacharelados. Outra questão levantada pela relatora, que foi 187 

sugerida pelo Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, é adotar a presente proposta de política de 188 

estágio também para os discentes da pós-graduação. Considerando que esse assunto não foi discutido 189 

no âmbito das coordenadorias de cursos da pós-graduação, a presidente do Conselho sugeriu que se 190 

mantivesse o texto original, atendendo apenas aos discentes da graduação, e que orientaria o Pró-191 

Reitor a levar esta discussão para a pós-graduação. Caso eles entendam que a Resolução atende 192 

também aos discentes da pós-graduação, a Resolução poderá voltar a este Conselho para adequações. 193 

Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Diante do exposto, sou 194 

de parecer favorável à aprovação da versão anexa da minuta de Resolução que estabelece a política de 195 

estágio dos discentes de graduação da UFSJ”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado 196 

por unanimidade, dando origem à Resolução no 025 (vinte e cinco), de 11 (onze) de novembro de 2015 197 

(dois mil e quinze), que passa a fazer parte do processo. Item seis: Processo no 23122006708/2015-88 198 

– Transferência de encargo didático da disciplina de Bioquímica de Alimentos do Departamento 199 

de Ciências Exatas e Biológicas (DECEB) para o Departamento de Engenharia de Alimentos 200 

(DEALI) no Campus Sete Lagoas. Interessados: DECEB/DEALI, relatado pela conselheira 201 

Cláudia Di Lorenzo Oliveira. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que o referido 202 

processo tem como objeto autorizar a transferência dos encargos didáticos da disciplina Bioquímica de 203 

Alimentos do Departamento de Ciências Exatas e Biológicas (DECEB) para o Departamento de 204 

Engenharia de Alimentos (DEALI). Esclareceu que o processo tramitou em ambos os Departamentos, 205 

tendo sido aprovada a transferência pelas respectivas assembleias departamentais. Adicionalmente, 206 

destacou que a transferência teve parecer favorável do professor Marcelo Pereira de Andrade, pró-207 

reitor de Ensino e Graduação. Por fim, informou que tal solicitação foi também aprovada pelo 208 

Colegiado do Curso de Engenharia de Alimentos, conforme solicitado pela plenária do CONEP em 24 209 

(vinte e quatro) de junho de 2015 (dois mil e quinze) para o cumprimento do artigo 9º da 210 

Resolução/CONEP nº 027/2013 (vinte e sete / dois mil e treze), que determina que mudanças no PCC 211 

devem ser avaliadas pelos Colegiados dos cursos. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a 212 

relatora leu o seu parecer: “Considerando o cumprimento da solicitação feita anteriormente, para o 213 

cumprimento do Art. 9° da Resolução nº 27/2013, meu voto é favorável à transferência de encargo 214 

didático da disciplina Bioquímica de Alimentos do Departamento de Ciências Exatas e Biológicas – 215 

DECEB – para o Departamento de Engenharia de Alimentos – DEALI”. Decisão do Plenário: o 216 
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parecer da relatora foi aprovado por unanimidade, dando origem à Resolução no 026 (vinte e seis), de 217 

11 (onze) de novembro de 2015 (dois mil e quinze), que passa a fazer parte do processo. Item sete: 218 

Processo no 23122007681/2015-41 – Transferência de encargo didático da disciplina de 219 

Microbiologia do Solo do Departamento de Ciências Exatas e Biológicas (DECEB) para o 220 

Departamento de Ciências Agrárias (DCIAG) no Campus Sete Lagoas. Interessados: 221 

DECEB/DCIAG, relatado pela conselheira Carolina Ribeiro Xavier. A relatora leu o mérito de 222 

seu parecer informando que este processo trata da transferência de encargo didático da disciplina 223 

“Microbiologia do solo” do Departamento de Ciências Exatas e Biológicas (DECEB) para o 224 

Departamento de Ciências Agrárias (DCIAG) no Campus Sete Lagoas. Esclareceu que os interessados 225 

justificam que, com a alteração da estrutura administrativa do Campus Sete Lagoas da UFSJ, foi 226 

realizada uma distribuição dos encargos didáticos em função dos docentes que lecionavam cada 227 

disciplina e os departamentos nos quais estes passaram a ser lotados. Dessa maneira, algumas 228 

adequações foram deixadas para serem realizadas posteriormente em função de contratação de novos 229 

docentes. Sendo assim, destacou que a “Microbiologia do solo” seria uma dessas disciplinas e que, por 230 

ser exclusiva do Curso de Engenharia Agronômica, naturalmente deveria ser encargo do DCIAG, mas 231 

ainda não era devido à lotação do docente que atuava na disciplina até então a ser lotado no DECEB. 232 

Nesse caso, observou que um novo docente do DCIAG assumirá o encargo, sendo que a anuência 233 

quanto à recepção desse encargo foi anexada ao processo. Informou que no despacho favorável 234 

emitido pelo pró-reitor de Ensino de Graduação foi destacado que o encargo não pode ser considerado 235 

de responsabilidade de um docente, mas sim do Departamento, e que não será disponibilizado novo 236 

código de vaga ao Departamento receptor do encargo. Por fim, lembrou que o referido processo 237 

baixou em diligência por não conter qualquer apreciação do colegiado de curso. Assim, após o 238 

cumprimento das diligências, a relatora justificou o seu voto, conforme a seguir: anuência do 239 

departamento de origem do encargo; anuência do departamento de destino do encargo; parecer 240 

favorável do Pró-Reitor de Ensino de Graduação; e aprovação da transferência de encargos pelo 241 

colegiado do curso interessado. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu 242 

parecer: “Diante do exposto, sou de parecer favorável à aprovação da transferência de encargos 243 

didáticos do DECEB para o DCIAG”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por 244 

unanimidade, dando origem à Resolução no 027 (vinte e sete), de 11 (onze) de novembro de 2015 (dois 245 

mil e quinze), que passa a fazer parte do processo. Item oito: Processo no 23122101928/2014-33 – 246 

Proposta de alteração da Resolução/CONEP nº 010, de 29/04/2015, que regulamenta as 247 

condições de afastamento de docentes integrantes da carreira de Magistério Superior da UFSJ. 248 

Interessada: UFSJ, relatado pelo conselheiro Valdir Mano. O relator iniciou lembrando que 249 

quando a Resolução/CONEP nº 010 (dez), de 29 (vinte e nove) de abril de 2015 (dois mil e quinze), 250 

foi discutida e aprovada por este Conselho, o CONEP recomendou ao CONSU a revogação da 251 

Resolução/CONDS nº 008 (oito), de 20 (vinte) de novembro de 1991 (mil, novecentos e noventa e 252 
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um), que “Fixa normas e condições de afastamento de docentes da carreira do Magistério Superior da 253 

FUNREI, nas hipóteses que especifica”, ainda em vigor, e da Resolução/CONSU nº 035 (trinta e 254 

cinco), de 23 (vinte e três) de novembro de 2009 (dois mil e nove), que “Dispõe sobre normas para 255 

colaboração esporádica de docente em regime de trabalho de dedicação exclusiva integrante da 256 

Carreira do Magistério Superior da UFSJ”. Dessa forma, quando o processo passou pela apreciação do 257 

CONSU, o relator, professor Glauco Manoel dos Santos, sugeriu alteração na redação do artigo 19 258 

(dezenove) da referida Resolução. Diante disso, o processo voltou para sua relatoria para uma nova 259 

análise do CONEP. Contudo, desde que a Resolução entrou em vigor, ressaltou que verificou a 260 

necessidade de uma revisão em outros artigos da referida Resolução. Por isso, sugeriu que se discuta 261 

novamente a Resolução considerando também as propostas de alterações feitas por ele. Acatada a 262 

sugestão, iniciou-se a discussão, chegando-se até o artigo 7º (sétimo), referente ao Capítulo I. A 263 

presidente colocou o Capítulo I em votação, sendo aprovado por unanimidade. Às 17 (dezessete) horas 264 

e 45 (quarenta e cinco) minutos, tendo se chegado ao teto da reunião, o Conselho decidiu por encerrá-265 

la e continuar os outros itens da pauta em uma próxima reunião. Assim, nada mais havendo a tratar, a 266 

presidente do Conselho encerrou a reunião. E para constar, eu, Maria da Penha Resende Rodrigues, 267 

secretária, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por todos os conselheiros presentes à 268 

reunião. São João del-Rei, 11 (onze) de novembro de 2015 (dois mil e quinze).  269 
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