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

João del-Rei.  2 

Ao 1º (primeiro) dia do mês de junho de 2015 (dois mil e quinze), às 9 (nove) horas com continuação 3 

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

Universitário da Universidade Federal de São João del-Rei, na sala de Reuniões dos Órgãos 5 

Colegiados Superiores – Campus Santo Antônio, os seguintes conselheiros: professora Valéria 6 

Heloisa Kemp, Reitora e presidente do Conselho; professor Sérgio Augusto Araújo da Gama 7 

Cerqueira, Vice-Reitor; os professores: Aline Cristina da Cruz, Américo Calzavara Neto, Bernadete 8 

Oliveira Sidney Viana Dias, Carla Regina Guimarães Brighenti, Cláudio Manoel Teixeira Vítor, 9 

Elisa Tuler de Albergaria, Ênio Nazaré de Oliveira Júnior, Fábio de Barros Silva, Filomena Maria 10 

Avelina Bomfim, Francisco José Figueiredo, Gilberto Aparecido Damiano, Henrique Coutinho 11 

Barcelos Costa, Honória de Fátima Gorgulho, Iura de Rezende Ferreira Sobrinho, Ivair Gomes, Juan 12 

Cañellas Bosch Neto, Leandro Mendes de Souza, Lincoln Cardoso Brandão, Luciana Beatriz Chagas, 13 

Marconi de Arruda Pereira, Maristela Nascimento Duarte, Maurício Reis e Silva Júnior, Rejane 14 

Correa da Rocha, Rogério Martins Maurício, Sandro Adriano Fasolo, Sérgio Marinho Soares e 15 

Wilson Camilo Chaves; e os servidores técnico-administrativos: Bruno Henrique Fernandes, Bruno 16 

Nascimento Campos e Fábio Chaves. Havendo quorum, a presidente do Conselho deu início à 17 

reunião, dando posse aos professores: Fábio de Barros Silva, como representante do Departamento de 18 

Filosofia e Métodos (DFIME), e Maristela Nascimento Duarte, como representante do Departamento 19 

de Ciências Sociais (DECIS). Na sequência, apresentou as justificativas de ausência dos 20 

conselheiros: Carlos Eduardo de Matos Jensen, Eduardo Sérgio da Silva, Tarcísio Laerte Gontijo e 21 

Marina Goulart da Silva, do Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO), devido ao fato de ser feriado 22 

municipal na cidade de Divinópolis nesta data; Glauco Manuel dos Santos, porque já tinha um 23 

compromisso agendado nesta data com o prefeito do Município de Nazareno; Alison de Andrade 24 

Couto, por ter uma prova avaliativa nesta data; Gustavo Cardoso da Mata, por motivos pessoais; e 25 

João Paulo dos Santos Almeida, por estar em Belo Horizonte participando de uma visita técnica à 26 

Empresa CENIBRA. Aceitas as justificativas, foi aprovada, por unanimidade, a ata da 51ª 27 

(quinquagésima primeira) reunião ordinária ocorrida em 4 (quatro) de maio de 2015 (dois mil e 28 

quinze). Aprovada a ata, a presidente fez a leitura da Mensagem nº 007/2015/UFSJ/REITORIA, de 29 

1º (primeiro) de junho 2015 (dois mil e quinze), encaminhada pela Reitoria à Secretaria dos Órgãos 30 

Colegiados Superiores solicitando ao Conselho Universitário referendar a Decisão Nº 004 (quatro), 31 

de 28 (vinte e oito) de maio de 2015 (dois mil e quinze), que aprovou os nomes dos professores Zilda 32 

Del Prette (Departamento de Psicologia da UFSCar), Antônio Waldo Zuardi (Universidade de São 33 

Paulo em Ribeirão Preto – USP-RBP), Vítor Geraldi Haase (Departamento de Psicologia da UFMG) 34 

e José Maurício de Carvalho (Departamento de Filosofia e Métodos da UFSJ) para comporem a 35 

Comissão de Avaliação de Progressão Docente para promoção à Classe E, denominada Titular, da 36 

professora Marina de Bittencourt Bandeira, nos termos do parágrafo 5º (quinto) do artigo 5º (quinto) 37 
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da Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro), de 13 (treze) de outubro de 2014 (dois mil e quatorze). 38 

A Mensagem foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade à reunião e antes da aprovação da 39 

pauta, o conselheiro Gilberto Aparecido Damiano pediu a palavra para fazer a indicação de inclusão 40 

de um item de pauta para as próximas reuniões do Conselho. Em nome do seu Departamento, o 41 

Departamento de Ciências da Educação (DECED), solicita que o Conselho discuta sobre a 42 

“paridade” de ações no ensino, pesquisa e extensão, especialmente no que tange ao embasamento 43 

para os pedidos de novas vagas docentes e/ou manutenção destas. Segundo o conselheiro, há um 44 

discurso de valorização da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, mas esse não se 45 

concretiza em alguns processos institucionais. Há mesmo uma sinalização/norma (?) do MEC que 46 

centra tal questão na graduação, inclusive, na modalidade a distância, deixando de lado o tempo gasto 47 

com pesquisa e extensão. Ainda, dentre as agências de fomento e instituições privadas, destacando as 48 

do campo empresarial, o conselheiro observou que estas reclamam e pedem maiores investimentos 49 

para a pesquisa. No caso da pós-graduação, destacou que temos cursos variados de especialização, os 50 

quais também precisam ser contabilizados na carga horária. Em nossa Instituição, no caso da 51 

Educação a Distância (EaD), colocou que as atuações podem ser computadas nos pedidos de 52 

promoção e progressão docente, porém não podem ser contabilizadas na carga horária semanal. 53 

Segundo o conselheiro, essa situação gera prejuízos aos Departamentos/Centros que trabalham com 54 

essa modalidade, porque não aparece na média horária, faltando, pois, sua 55 

institucionalização/normatização na UFSJ. Nesse caso, o conselheiro afirmou que a Pró-Reitoria de 56 

Ensino de Graduação (PROEN), a Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (PROEX) e 57 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPE) devem ser ouvidas nesta discussão. O 58 

conselheiro Bruno Campos observou que a colocação do conselheiro Gilberto é pertinente e lembrou 59 

que o CONSU, quando aprovou a norma de progressão e promoção docente, indicou ao CONEP que 60 

elabore uma norma regulamentando a divisão de encargos didáticos. Observou também que a 61 

indicação do conselheiro está de acordo com o artigo 16 (dezesseis) da Resolução/CONSU nº 62 

027/2006 (vinte e sete / dois mil e seis), que estabelece normas de funcionamento das reuniões do 63 

Conselho Universitário, que diz: “aos conselheiros é facultada a iniciativa de solicitar a inclusão de 64 

matérias na pauta das reuniões, através de indicação”. Nesse caso, sugeriu ao conselheiro que 65 

oriente o seu Departamento a formalizar o pedido encaminhando-o à presidente do Conselho. A 66 

presidente do Conselho ressaltou que, mesmo havendo uma legislação que priorize a graduação e que 67 

dá orientações nesse sentido, não quer dizer que concorde com ela. Lembrou também que, no final do 68 

governo do presidente Lula, houve a intenção de se fazer o REUNI da pós-graduação, porém isso não 69 

aconteceu. Decididos os itens do expediente do dia, foi então colocada em discussão a pauta. No 70 

momento da aprovação, a presidente do Conselho solicitou a exclusão do item 13 (treze), que trata da 71 

Resolução/CONSU nº 008 (oito), de 30 (trinta) de abril de 2015 (dois mil e quinze), aprovada ad 72 

referendum do Conselho, devido à justificativa de ausência do conselheiro relator, professor Glauco 73 

Manoel dos Santos, o que foi acatado. O conselheiro Bruno Campos solicitou a exclusão do item 12 74 
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(doze), que trata da Resolução nº 002, de 3 (três) de março de 2015 (dois mil e quinze), aprovada ad 75 

referendum do Conselho, e cujo processo relataria, o que também foi acatado. Ainda, a pedido dos 76 

conselheiros Filomena e Maurício, os itens 6 (seis) e 11 (onze) passaram, respectivamente, para itens 77 

4 (quatro) e 5 (cinco). Aprovada a pauta, iniciaram-se os trabalhos. Item um: Processo no 78 

23122001704/2015-11 – Pedido de remoção de professor do DEPEB para o DEMED. 79 

Interessado: José Batista de Jesus, relatado pelo conselheiro Leandro Mendes de Souza. O 80 

relator leu o mérito de seu parecer informando que o presente processo teve início com a carta do 81 

professor José Batista de Jesus, encaminhada ao chefe do Departamento de Medicina (DEMED) 82 

solicitando remoção do Departamento de Engenharia de Biossistemas (DEPEB) para esse 83 

Departamento. Esclareceu que o professor José Batista de Jesus relata que tem interesse em atuar no 84 

Curso de Medicina, uma vez que possui perfil acadêmico estreitamente relacionado à área médica. 85 

Assim sendo, informou que o chefe do DEMED encaminhou o pedido à Assembleia Departamental, 86 

que aprovou a remoção, sendo o processo encaminhado para o DEPEB. No DEPEB, informou que o 87 

relator deixa claro, em seu parecer, que o professor José Batista não atende às demandas de encargos 88 

didáticos atuais do Departamento. Portanto, ressaltou que a Assembleia Departamental aprovou a 89 

remoção do professor sem contrapartida de vaga ou qualquer outro ônus para o DEMED. Em reunião 90 

do Conselho Universitário, ocorrida no dia 4 (quatro) de maio de 2015 (dois mil e quinze), quando o 91 

referido processo entrou em pauta, informou que a conselheira representante do Departamento de 92 

Ciências Naturais (DCNAT), professora Honória de Fátima Gorgulho, pediu vista, justificando que 93 

havia a necessidade de o DCNAT salvaguardar os acordos de encargos didáticos relacionados às 94 

áreas de competência desse Departamento no Curso de Medicina. Como forma de esclarecimento, a 95 

Coordenação do Curso de Medicina da UFSJ, situado em São João del-Rei, enviou memorando 96 

relatando que as disciplinas de Microbiologia e Parasitologia, totalizando 120 (cento e vinte) horas, 97 

são encargos do DCNAT, bem como outras especificadas no supracitado memorando. Sendo assim, 98 

informou que a conselheira do DCNAT conclui, em seu relato de vista, que não havia impedimento 99 

para a continuidade da tramitação do processo, ressaltando apenas a importância de se respeitar o 100 

acordo prévio, mantendo os encargos didáticos citados no memorando do Curso de Medicina 101 

ofertado em São João del-Rei como responsabilidade do DCNAT. Sendo assim, o relator entendeu 102 

que não havia impedimento legal para aprovar a remoção e que todos os trâmites necessários foram 103 

devidamente concluídos. Por fim, informou que o DEMED discutiu também a transferência da oferta 104 

da disciplina Microbiologia para o DEMED, sendo favorável à tal transferência enquanto o referido 105 

professor permanecer no DEMED. Entretanto, caso o professor José Batista de Jesus deixe o 106 

Departamento, sua vaga será transferida para o DCNAT, bem como a responsabilidade pela oferta da 107 

disciplina Microbiologia para o Curso de Zootecnia. Na fase de esclarecimentos, a presidente do 108 

Conselho informou que estava presente à reunião o professor José Batista de Jesus. O relator 109 

esclareceu que até então havia ficado pendente no DEMED a discussão sobre a questão da definição 110 

sobre a responsabilidade da disciplina Microbiologia, porém foi informado pelo próprio 111 
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Departamento que essa questão já havia sido resolvida. O conselheiro Américo, representante do 112 

DEMED, confirmou que o assunto foi discutido em Assembleia Departamental, apresentando, 113 

inclusive, a ata já assinada. O conselheiro reforçou que o professor José Batista ficará responsável 114 

por disciplinas cujos conteúdos não sobrepõem as atuais disciplinas oferecidas pelo DCNAT aos 115 

alunos do Curso de Medicina. Além disso, esclareceu que o professor assumirá a responsabilidade 116 

das disciplinas atualmente ministradas por ele no Curso de Zootecnia. Nesse caso, pelo que foi 117 

exposto, a presidente observou que o DEMED aceita o professor com o encargo da disciplina 118 

Microbiologia, mas reconhece que esse encargo não é seu. Assim, caso esse professor saia ou se 119 

aposente, a vaga será transferida, juntamente com o encargo didático, para o DCNAT. Diante disso, o 120 

conselheiro Sérgio Cerqueira lembrou que hoje, no Projeto Pedagógico do Curso de Zootecnia, a 121 

disciplina Microbiologia é de responsabilidade do Departamento de Zootecnia (DEZOO). Nesse 122 

caso, é necessário recomendar à Coordenadoria de Zootecnia que solicite alteração no seu Projeto 123 

Pedagógico de Curso (PPC) solicitando a transferência da anuência dessa disciplina para o DCNAT a 124 

partir do momento que o professor José Batista se aposentar. A conselheira Carla lembrou que o 125 

DEZOO colocou a anuência no PPC do Curso de Zootecnia, que hoje está em vigor, como uma 126 

forma de se conseguir a aprovação do Curso, tendo em vista o descumprimento do acordo por parte 127 

do Departamento de Engenharia de Biossistemas (DEPEB). A conselheira Carla informou ainda que 128 

a Coordenadoria do Curso de Zootecnia já fez a revisão do seu PPC e o enviou à Pró-Reitoria há 129 

mais de um ano. Chamado à reunião, o pró-Reitor de Ensino de Graduação, professor Marcelo 130 

Pereira de Andrade, esclareceu que a primeira versão do PPC do Curso de Zootecnia foi enviada à 131 

PROEN em 11 (onze) de fevereiro de 2014 (dois mil e quatorze). Porém, alguns PPC têm 132 

apresentado muita inconsistência, sendo necessário serem revistos com muito cuidado. Essa primeira 133 

versão do PPC do Curso de Zootecnia foi substituída pela Coordenadoria de Curso, sendo enviada 134 

uma segunda versão com alguns ajustes em 8 (oito) de outubro de 2014 (dois mil e quatorze). 135 

Posteriormente, uma terceira versão, que se encontra hoje na PROEN para análise, foi enviada em 25 136 

(vinte e cinco) de novembro de 2014 (dois mil e quatorze). Nesse sentido, observou que tal ajuste 137 

poderá ser feito nessa versão do PPC. O pró-Reitor esclareceu ainda que, em função da 138 

Resolução/CONEP nº 027 (vinte e sete), de 11 (onze) de novembro de 2013 (dois mil e treze), todos 139 

os PPC dos cursos da Instituição devem ser revistos precisando também serem analisados pela 140 

PROEN. Como a PROEN tem apenas um Técnico em Assuntos Educacionais para realizar esse 141 

trabalho, e devido às inconsistências apresentadas nos PPC, tem ocorrido certa demora. Diante disso, 142 

a conselheira Carla solicitou ao pró-Reitor, também como presidente da comissão composta para 143 

acompanhar as questões do Departamento e do Curso de Zootecnia, urgência na análise do PPC do 144 

Curso de Zootecnia, uma vez que o coordenador do Curso aguarda os trâmites legais do PPC para 145 

que vários problemas do Curso de Zootecnia e que envolvem o Departamento possam ser sanados. O 146 

pró-Reitor explicou que tem PPCs de outros cursos na frente para serem analisados. Sobre a 147 

comissão, esclareceu que a mesma já deu início aos trabalhos. Inicialmente, tem baixado todos os 148 
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documentos desde 2008 (dois mil e oito) para entender o que aconteceu ao longo desse tempo. 149 

Posteriormente, deverá ouvir as pessoas. Esclareceu ainda que a comissão tem um prazo de 6 (seis) 150 

meses para atuar e concluir os trabalhos, indicando possíveis soluções para os problemas levantados. 151 

O conselheiro Bruno Campos chamou a atenção para que esse acordo realizado para a remoção do 152 

professor José Batista sirva como parâmetro para outros acordos. A presidente do Conselho ressaltou 153 

que a decisão do DEMED foi muito madura, aceitando o professor e, ao mesmo tempo, 154 

reconhecendo que essa vaga não é sua. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o 155 

seu parecer: “Pelo exposto no mérito, sou favorável à remoção do docente José Batista de Jesus, do 156 

Departamento de Biossistemas para o Departamento de Medicina da UFSJ, sem contrapartida de 157 

vaga, mas com transferência da responsabilidade de oferta da disciplina Microbiologia do Curso de 158 

Zootecnia para o DEMED, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi 159 

aprovado por 30 (trinta) votos favoráveis e 1 (um) voto contrário. A conselheira Carla justificou o 160 

seu voto contrário: “Sou contra a aprovação da remoção neste momento por entender que tal 161 

processo só poderia ser julgado após revisão do acordo de desmembramento DEPEB/DEZOO 162 

solicitado em 2014. Essa solicitação de revisão envolve encargos didáticos entre DEPEB e DEZOO 163 

que estão com discussões pendentes no CONSU. O prof. José Batista, solicitante da remoção, foi 164 

contratado pelo DEPEB na época das contratações realizadas para o Curso de Zootecnia e já 165 

ministrou aulas no referido Curso, como a disciplina Microbiologia, e, portanto, poderia ser 166 

envolvido nesta discussão, já que está sendo removido para o DEMED com apenas 4 (quatro) horas-167 

aula semanais em média.” Item dois: Processo no 23122007613/2015-81 – Pedido de 168 

Redistribuição da Profª Glauciana da Mata Ataíde da UFRRJ para o DCIAG/CSL/UFSJ. 169 

Interessada: Glauciana da Mata Ataíde, relatado pelo conselheiro Henrique Coutinho de 170 

Barcelos Costa. O relator leu o mérito de seu parecer informando que, internamente, o processo de 171 

redistribuição de docente doutor de outras Instituições Federais para a UFSJ é instruído pela 172 

Resolução/CONSU nº 005 (cinco), de 16 (dezesseis) de fevereiro de 2009 (dois mil e nove). No 173 

presente processo, informou que a servidora pública professora Glauciana da Mata Ataíde solicita a 174 

sua redistribuição do Instituto de Florestas/Departamento de Silvicultura da Universidade Federal 175 

Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) para o Departamento de Ciências Agrárias (DCIAG) da 176 

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). Além dos motivos profissionais, em que a 177 

proponente alega ter qualificações compatíveis com áreas dos Cursos de Engenharia Florestal e 178 

Engenharia Agronômica, destacou que tal solicitação apresenta como apelo pessoal o fato de que a 179 

redistribuição faria com que a servidora se aproximasse da família, que, segundo ela, atualmente vive 180 

nos municípios de Belo Horizonte e Diamantina. Esclareceu que a solicitação da docente foi avaliada 181 

pela comissão do DCIAG, que julgou que a interessada apresenta atribuições compatíveis com a área 182 

requerida pelos Cursos. Em assembleia departamental, informou que a solicitação foi aceita pela 183 

maioria dos docentes presentes, tendo obtido 15 (quinze) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. 184 

Esclareceu ainda que, conforme memorando eletrônico da Divisão de Desenvolvimento de Pessoas 185 
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(DIDEP), o preenchimento da vaga pela proponente é possível devido à disponibilidade de vaga para 186 

permuta com a UFRRJ (código de vaga 0926718). Por fim, o relator afirmou que não encontrou 187 

nenhuma irregularidade no processo, bem como constatou que todas as exigências legais foram 188 

cumpridas. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Pelo que no 189 

mérito consta, sou de parecer favorável à redistribuição da servidora pública federal Glauciane da 190 

Mata Ataíde”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Item três: 191 

Processo no 23122007617/2015-60 – Pedido de Redistribuição do Prof. Aderbal Gomes da Silva 192 

da UFES para o DCIAG/CSL/UFSJ. Interessado: Aderbal Gomes da Silva, relatado pelo 193 

conselheiro Henrique Coutinho de Barcelos Costa. O relator leu o mérito de seu parecer 194 

informando que, internamente, o processo de redistribuição de docente doutor de outras Instituições 195 

Federais para a UFSJ é instruído pela Resolução/CONSU nº 005 (cinco), de 16 (dezesseis) de 196 

fevereiro de 2009 (dois mil e nove). No presente processo, informou que a servidor público professor 197 

Aderbal Gomes da Silva solicita a sua redistribuição da Universidade Federal do Espírito Santo 198 

(UFES) para o Departamento de Ciências Agrárias (DCIAG) da Universidade Federal de São João 199 

del-Rei (UFSJ) alegando interesses profissionais para sua redistribuição. Esclareceu que a solicitação 200 

do docente foi avaliada pela comissão do DCIAG, que julgou que o interessado apresenta atribuições 201 

compatíveis para integrar o corpo docente dos Cursos de Engenharia Florestal e Engenharia 202 

Agronômica que compõem o Departamento. Em assembleia departamental, informou que a 203 

solicitação foi aceita pela maioria dos docentes presentes, tendo obtido 15 (quinze) votos favoráveis e 204 

1 (uma) abstenção. Esclareceu ainda que, conforme memorando eletrônico da Divisão de 205 

Desenvolvimento de Pessoas (DIDEP), o preenchimento da vaga pela proponente é possível devido à 206 

disponibilidade de vaga para permuta com a UFES (código de vaga 0926717). Por fim, o relator 207 

afirmou que não encontrou nenhuma irregularidade no processo, bem como constatou que todas as 208 

exigências legais foram cumpridas. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o 209 

seu parecer: “Pelo que no mérito consta, sou de parecer favorável à redistribuição do servidor público 210 

federal Aderbal Gomes da Silva”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por 211 

unanimidade. Item quatro: Processo no 23122005823/2015-35 – Proposta de Programa de Pós-212 

Graduação em Artes Cênicas – Nível Mestrado. Interessados: PROPE/DELAC, relatado pelo 213 

conselheiro Wilson Camilo Chaves. O relator leu o mérito de seu parecer informando que este 214 

processo tem como assunto a proposta do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas, nível 215 

Mestrado, cuja sigla identificatória será PPGAC, e foi apresentada pela professora Carina Maria 216 

Guimarães Moreira, cujo departamento proponente é o Departamento de Letras, Artes e Cultura 217 

(DELAC). Informou que o Programa tem como data prevista de início de atividades agosto de 2016 218 

(dois mil e dezesseis) e destina-se a profissionais graduados nas áreas de Teatro, Dança, Circo, 219 

Perfomance, Música, Artes Visuais e Aplicadas, Arquitetura, Filosofia, História e Letras. Esclareceu 220 

que o Programa contará com infraestrutura administrativa exclusiva, contendo uma sala de 221 

Coordenação, que funcionará junto com a Secretaria, uma sala de Reuniões, gabinetes de docentes, 222 
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sala equipada com computadores para os alunos, além de infraestrutura adequada com 7 (sete) 223 

laboratórios de ensino e pesquisa, que atendem aos cursos de graduação e atividades de pesquisa dos 224 

docentes, a saber: Laboratório de Ensino e Pesquisa Sala Preta; Laboratório de Ensino e Pesquisa de 225 

Práticas Teatrais I e II; Laboratório de Ensino e Pesquisa de Musicalidade; Laboratório de Ensino e 226 

Pesquisa em Práticas Cênicas (Dança e Interpretação); e Laboratório de Ensino e Pesquisa em 227 

Figurino. Contará também com a infraestrutura da Biblioteca da UFSJ, bem como de seu corpo 228 

docente, que desenvolve projetos com auxílio financeiro de agências nacionais de fomento como 229 

CNPq e FAPEMIG. De acordo com o que ressaltou o relator deste processo no CONEP, professor 230 

Roberto Calazans Matos, este afirmou que a Pós-Graduação em Artes Cênicas vem atender a uma 231 

área de pesquisa extremamente deficitária em termos de Pós-Graduação na UFSJ, uma vez que a 232 

participação dos docentes de Teatro (apenas dois) em Pós-Graduação se dá em uma linha do 233 

Programa de Pós-Graduação em Letras, não específica para Artes Cênicas. Esclareceu que hoje o 234 

Curso de Teatro conta com 8 (oito) docentes doutores desenvolvendo pesquisa, sendo que em 2016 235 

(dois mil e dezesseis), ano de abertura do curso, serão 12 (doze) docentes doutores, o que permite 236 

dizer que já há massa crítica com condições de suportar as atividades de Pós-Graduação, com corpo 237 

docente qualificado, laboratórios e recursos financeiros. Além disso, observou que este Programa 238 

oferecerá oportunidades de ingresso na carreira acadêmica aos egressos dos Cursos de Teatro, 239 

Música, Arquitetura, Filosofia, Letras e áreas afins. Informou que a área de concentração desta 240 

proposta é ARTES CÊNICAS e são apresentadas duas linhas de pesquisa: Cultura, Política e 241 

Memória; e Performance, Processos e Poética. Sobre o corpo docente, esclareceu que será de 10 242 

(dez) docentes divididos da seguinte maneira: 4 (quatro) docentes permanentes e 1 (um) colaborador 243 

na linha Cultura, Política e Memória; e 4 (quatro) docentes permanentes e 1 (um) colaborador na 244 

linha Performance, Processos e Poética, atendendo, assim, à proporção exigida pela CAPES. Como 245 

enfatizou o relator no CONEP, em relação aos docentes colaboradores, é forçoso destacar que ambos 246 

são bolsistas de produtividade nível 1 (um), ou seja, a professora Maria de Lourdes Rabetti é 247 

professora do Programa de Pós-Graduação em Teatro da Unirio e pesquisadora Nível 1A; e o 248 

professor Narciso Laranjeira Telles da Silva é professor do Programa de Pós-Graduação em Artes 249 

Cênicas da UFU e pesquisador Nível 1D. Nesse sentido, a dúvida levantada é se esses docentes, com 250 

grande experiência em pesquisa e pós-graduação, deveriam ser mantidos na qualidade de professores 251 

colaboradores, uma vez que o perfil de atuação de ambos será mais de professores visitantes. Para 252 

obtenção do título, informou que o pós-graduando deverá cursar 34 (trinta e quatro) créditos, sendo 6 253 

(seis) de disciplinas obrigatórias, 18 (dezoito) de optativas e 16 (dezesseis) de escrita de dissertação. 254 

Além disso, o pós-graduando deverá realizar ao menos um semestre de estágio em docência, 255 

preferencialmente no segundo semestre do Curso. O prazo máximo para conclusão é de 24 (vinte e 256 

quatro) meses. O Curso será ofertado anualmente, mas as disciplinas serão oferecidas 257 

semestralmente. Na primeira seleção, serão ofertadas 10 (dez) vagas para discentes. Informou ainda 258 

que a proposta já apresenta um esboço de Regimento Interno, que deverá ser submetido ao Conselho 259 
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Universitário quando da aprovação pela CAPES. Destacou ainda que o Programa de Pós-Graduação 260 

em Artes Cênicas irá congregar 3 (três) grupos de pesquisa coordenados por professores da UFSJ – 261 

GPAC, GTRANS e XAMÃ –, o que demonstra que, apesar de o curso de graduação em Teatro ter 262 

sido criado apenas em 2009 (dois mil e nove), o corpo docente já tem larga experiência em 263 

desenvolvimento de pesquisas no campo da área de concentração, além de massa crítica de egressos 264 

dessa mesma graduação. Afirmou que a abertura deste Programa também é importante para atender a 265 

uma demanda reprimida em termos de formação de pesquisadores no estado de Minas Gerais (apenas 266 

um curso em Artes Cênicas e outros dois que podem, por suas linhas de pesquisa, atender a pesquisas 267 

nesta área de concentração). Destacou que a proposta já foi revista em função dos pareceres de duas 268 

pesquisadoras (Dra. Maria Helena Werneck – Unirio – e Marta Isaacson de Souza Silva – UFRGS) 269 

da área, que recomendaram a aprovação do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas, 270 

esclarecendo que a coordenadora da proposta respondeu às questões colocadas pelas pareceristas de 271 

maneira que a proposta ora apresentada já incorpora as sugestões colocadas. Concluindo, destacou 272 

que o Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas apresenta as características gerais do Curso, 273 

objetivos, perfil do egresso, competências e habilidades, requisitos de acesso, metodologia de ensino 274 

e de avaliação, cronograma das disciplinas, conteúdo programático com ementas, objetivos e 275 

bibliografia. Apresenta a equipe, que é multidisciplinar, e sua produção científica. Apresenta também 276 

o Regimento, no qual constam: estrutura organizacional e funcionamento; processo de gestão 277 

acadêmico-administrativa; regime didático-científico; avaliações institucionais e da aprendizagem; 278 

duração do Programa e dos prazos; rendimento escolar; projeto de dissertação e trabalho de 279 

conclusão; titulação; diplomas e certificados. A seguir, apresenta os currículos Lattes de toda a 280 

equipe. Dessa forma, afirmou que este Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas está bem 281 

elaborado, organizado e justificado. Para a elaboração do projeto, destacou que foram levados em 282 

conta as exigências e a estrutura de preenchimento do sistema APCN/CAPES e o Regulamento dos 283 

Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UFSJ (Resolução/CONSU nº 062/2011), além de que 284 

os pareceristas externos foram unânimes em acentuar a importância da inserção regional no 285 

Programa para diferenciá-lo dos Programas da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), da 286 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e da Universidade Federal da Minas Gerais (UFMG). Por 287 

fim, destacou que o processo foi discutido e aprovado por unanimidade em reunião do CONEP 288 

realizada no dia 29 (vinte e nove) de abril de 2015 (dois mil e quinze). Na fase de esclarecimentos, a 289 

presidente do Conselho informou que estava presente à reunião a coordenadora do projeto em 290 

discussão, professora Carina Maria Guimarães Moreira. Solicitou permissão para que ela pudesse 291 

falar, quando necessário, o que foi acatado. A coordenadora esclareceu alguns questionamentos 292 

levantados pelos conselheiros em relação ao corpo docente e estruturas física e administrativa do 293 

projeto, ressaltando que, em relação ao espaço físico, a proposta só recebeu elogios dos avaliadores 294 

externos. A presidente do Conselho lembrou ainda que, caso a proposta seja aprovada pela CAPES, a 295 

UFSJ hoje não tem nenhuma Função Comissionada de Coordenação de Curso (FCC) disponível e 296 
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que provavelmente não será liberada mais nenhuma este ano. Dados os esclarecimentos e discutida a 297 

matéria, o relator leu o seu parecer: “Pelo exposto no mérito, sou de parecer favorável à aprovação da 298 

Proposta de Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas, nível Mestrado (PPGAC). Este é meu 299 

voto, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade, 300 

dando origem à Resolução no 011 (onze), de 1º (primeiro) de junho de 2015 (dois mil e quinze), que 301 

passa a fazer parte do processo. Item cinco: Processo no 23122101903/2014-30 – Recurso à 302 

negativa de pedido de remoção de docentes da área de Estatística do DEQUE/CAP para o 303 

DEFIM/CAP. Interessados: Claudiney Nunes de Lima e Telde Natel Custódio, relatado pelo 304 

conselheiro Bruno Nascimento Campos. O relator leu o mérito de seu parecer informando que se 305 

trata de matéria de caso específico, nos termos do inciso II (dois) do artigo 11 (onze) da 306 

Resolução/CONSU nº 027/2006 (vinte e sete / dois mil e seis), contendo pedido de remoção da área 307 

de Estatística, do Departamento de Engenharia Química e Estatística (DEQUE) para o Departamento 308 

de Física e Matemática (DEFIM) – Campus Alto Paraopeba (CAP). Além dos documentos que 309 

constam no histórico deste processo, esclareceu que consultou os Processos nº 23122.001068/2011-310 

92 e nº 23122.105427/2014-26, que tratam, respectivamente, da criação do Departamento de 311 

Engenharia Química e Estatística (DEQUE) e do recurso ao CONEP à negativa pelo DEQUE ao 312 

pedido de afastamento integral para doutorado da professora Cristiane Medina Finzi Quintão, 313 

relatado pelo então conselheiro no CONEP, professor Wilson Camilo Chaves, hoje membro deste 314 

Conselho. O relator esclareceu ainda que o referido processo foi aberto pelo chefe do Departamento 315 

de Física e Matemática (DEFIM), professor Adélcio Carlos de Oliveira, a partir de uma 316 

correspondência assinada pelo professor Claudiney Nunes de Lima em nome dos docentes da Área 317 

de Estatística do Departamento de Engenharia Química e Estatística (DEQUE). Em anexo a esta 318 

correspondência, informou que está uma ata de reunião ocorrida em 27 (vinte e sete) de maio de 2014 319 

(dois mil e quatorze), estando presentes os docentes Claudiney Nunes de Lima, Gustavo Matheus de 320 

Almeida e Telde Natel Custódio. De acordo com a ata, os professores Claudiney e Telde votaram 321 

pela remoção da área para o DEFIM, pautando-se na justificativa de que “Estatística” é área afim de 322 

“Matemática”. Já o professor Gustavo Matheus se absteve de votar. Esta ata foi assinada por 2/3 323 

(dois terços) dos membros presentes, o que fez o relator tê-la como um documento legítimo. Assim, 324 

com base na decisão registrada na ata, informou que os professores Claudiney e Telde firmaram 325 

requerimentos de pedido de remoção direcionados ao chefe do DEFIM. Em relação aos professores 326 

interessados, esclareceu que o professor Telde Natel Custódio foi aprovado no concurso público 327 

regido pelo Edital CPD nº 007/2008 (sete / dois mil e oito), no qual a área era “ESTATÍSTICA”, para 328 

atuação na unidade acadêmica provisória “Campus Avançado Alto Paraopeba”. Os demais aprovados 329 

neste concurso foram a professora Carla Regina Guimarães Brighenti e o professor Paulo César de 330 

Resende Andrade. Já os professores Gustavo Matheus de Almeida e Claudiney Nunes de Lima foram 331 

aprovados no mesmo concurso público regido pelo Edital CPD nº 094/2008 (noventa e quatro / dois 332 

mil e oito), no qual a área era “ESTATÍSTICA E SUAS APLICAÇÕES EM ENGENHARIA”, 333 
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também para atuação na unidade acadêmica provisória “Campus Avançado Alto Paraopeba”. Este 334 

concurso foi realizado tendo em vista que não havia mais aprovados a serem nomeados no CPD nº 335 

007/2008 (sete / dois mil e oito). Destacou que no relato da Comissão no âmbito do DEFIM, 336 

composta pelos professores Telles Timóteo da Silva, na condição de presidente, Ricardo de Carvalho 337 

Falcão e Maurício Reis e Silva Junior, atual representante do Departamento no CONSU, para analisar 338 

o pleito de remoção dos docentes da área de Estatística do DEQUE para o DEFIM, foi feita menção a 339 

trechos dos pareceres relativos à criação dos departamentos da UFSJ na unidade educacional Campus 340 

Alto Paraopeba, o que o levou a consultar o Processo nº 23122.001068/2011-92, que versa sobre a 341 

criação do Departamento de Engenharia Química e Estatística (DEQUE). De acordo com o 342 

Parecer/CONSU nº 080/2011 (oitenta / dois mil e onze), da professora Stella Maris de Resende, 343 

aprovado na reunião de 12 (doze) de setembro de 2011 (dois mil e onze), que foi o mesmo para os 5 344 

(cinco) processos de criação dos departamentos da UFSJ na unidade educacional Campus Alto 345 

Paraopeba, o relator observou que foram feitas as seguintes recomendações: 1) todos os docentes de 346 

uma determinada área devem estar lotados em um mesmo departamento, e todos os encargos 347 

didáticos desta área serão de responsabilidade deste departamento, como também o gerenciamento 348 

dos laboratórios de ensino, incluindo equipamentos e insumo; 2) no caso de substituição de docente, 349 

a área deve ser mantida, para não haver sobrecarga de encargos de algum grupo docente; 3) no caso 350 

de modificação nos projetos pedagógicos dos cursos, os departamentos deverão entrar em acordo 351 

para continuar suprindo os encargos didáticos sem prejuízo dos cursos ou sobrecarga de algum grupo 352 

docente; 4) cada grupo de docentes de uma mesma área dentro de cada departamento deve ser 353 

respeitado como tal, e mecanismos de interlocução entre os diferentes grupos devem ser 354 

incentivados; e 5) os diferentes critérios de avaliação de produção científica de áreas distintas 355 

deverão ser respeitados, e mecanismos de equivalência devem ser criados. Segundo o relator, a 356 

relação direta com o objeto deste processo diz respeito, sobretudo, aos itens 3 (três) e 4 (quatro) de 357 

suas considerações no que tange especificamente a esses itens, notando-se certa falta de cuidado total 358 

do DEQUE em relação à área de Estatística do Departamento. Também, durante o processo de 359 

remodelação dos currículos dos cursos de graduação do Campus Alto Paraopeba (CAP), cujas 360 

estruturas curriculares entraram em vigor já em 2010 (dois mil e dez), observou-se que há sucessivas 361 

supressões de encargos didáticos previstos para a área de Estatística, como, por exemplo, a disciplina 362 

relativa a Processos Estocásticos, do Curso de Engenharia de Telecomunicações. Para o relator, a 363 

área de Estatística foi parar em um departamento junto com Engenharia Química por questões 364 

meramente políticas, envolvendo componentes da Direção do Campus então existente e da formação 365 

do professor Gustavo Matheus de Almeida, Engenheiro Químico de formação na graduação, 366 

mestrado e doutorado. Além disso, informou que está registrado nos Relatórios de Atividade 367 

Docentes (RADOCs), que compõem o processo, que, desde 2010 (dois mil e dez) até sua saída para a 368 

Universidade Federal e Minas Gerais (UFMG), o professor Gustavo Matheus cumpriu encargos de 4 369 

(quatro) horas-aula semanais com o oferecimento da unidade curricular “Estatística e Probabilidade” 370 
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e as horas restantes comprometidas com encargos ligados à sua formação profissional de Engenharia 371 

Química. Lembrou que o concurso do docente foi para “Estatística e suas aplicações em Engenharia”, 372 

mas nada o impedia de colaborar com outras áreas. Mesmo que o docente tenha atuado com mais 373 

peso, inclusive na Pós-Graduação em Engenharia Química, o relator frisou que a vaga oriunda de sua 374 

redistribuição foi mantida no DEQUE sem alteração do perfil de contratação. Hoje, em termos de 375 

encargos obrigatórios, informou que restou aos docentes da área de Estatística a disciplina 376 

“Estatística e Probabilidade”, de 72 (setenta e duas) horas-aula, oferecida pelo DEQUE aos 5 (cinco) 377 

cursos do CAP, representando um total de 360 (trezentas e sessenta) horas-aula semestrais, com 378 

média de 20 (vinte) horas-aula semanais ou ainda 720 (setecentos e vinte) horas-anuais. Trata-se, 379 

assim, de 2,5 (dois vírgula cinco) cargos de docente para a Estatística, considerando o patamar 380 

mínimo de 8 (oito) horas-aula semanais por docente, reiterando que esses encargos são somente os 381 

obrigatórios. Nos currículos originais do CAP, ressaltou que se previa a contratação de 3 (três) 382 

docentes, tendo em vista que os encargos originalmente previstos eram de 2,9 (dois vírgula nove) 383 

docentes. Outro ponto que o relator destacou é o desconhecimento de normas de boa convivência, 384 

gerando truculência e desrespeito interpessoal, registradas em atas do DEQUE, cujas cópias foram 385 

anexadas a este processo, bem como a um documento que lhe foi encaminhado. Sobre isso, o relator 386 

ilustrou com dois casos: 1) nos registros da ata da 29ª (vigésima nona) reunião ordinária do DEQUE, 387 

na qual foi informada aos docentes daquele Departamento a decisão do CONEP em relação ao 388 

Processo nº 23122.105427/2014-56, cujo assunto foi “recurso à negativa do DEQUE ao pedido de 389 

afastamento integral para doutorado”, acusações de graves erros da decisão tomada pelo Conselho de 390 

Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEP), com base no relato realizado pelo então conselheiro no 391 

CONEP, professor Wilson Camilo Chaves, cujo conteúdo registrado na citada ata diz que o então 392 

relator no CONEP baseou seu voto na instrução do processo, a qual contém erros graves, e não nas 393 

leis que regem o Plano de Carreira no Magistério Superior (Lei Federal nº 12.772/201 e MP nº 394 

614/2013), nos Regimentos da UFSJ (Regimento Geral, Regimento interno do DEQUE), nas 395 

Resoluções do CONEP (CONEP nº 057/2011, CONEP nº 027/2013), além do processo de criação do 396 

Departamento de Engenharia Química e Estatística (Processo nº 23122001068/2011-92). O relator 397 

ressaltou que leu o processo na íntegra e constatou que não houve qualquer problema de ordem legal 398 

no processo, tanto na instrução quanto no mérito do relator, e lembrou que o voto do relator, 399 

professor Wilson Camilo, foi aprovado pelo CONEP por unanimidade no dia 12 (doze) de novembro 400 

de 2014 (dois mil e quatorze). Para o relator, se houve os graves erros relatados, porque até hoje não 401 

foi impetrado recurso contra a decisão do CONEP neste Conselho?; 2) na mesma ata, em que há a 402 

discussão do objeto deste processo, ou seja, a remoção da área de Estatística, foi registrada uma 403 

sugestão na qual o professor Demian Patrick Fabiano perguntou à professora Cristiane Medina Finzi 404 

Quintão se esta não tinha interesse em mudar seu voto, considerando que este parecia desviado do 405 

que tinha sido exposto durante a reunião, o que foi prontamente negado por ela, alegando que seu 406 

voto estava baseado nos documentos presentes no processo e citou o Estatuto da UFSJ, artigo 11 407 



 

 

12 

(onze), no qual consta que, em caso de contraditório, que seja feita consulta ao CONSU sobre a 408 

posição correta. Para o relator, isso fere a autonomia do relator na construção de seu relato e emissão 409 

de seu voto, tratando-se de ato passível de processo civil sob alegação de assédio moral. Nessas 410 

condições, o relator salientou que não há de se estranhar a quantidade de afastamentos e licenças-411 

saúde dos professores Telde e Claudiney, tendo em vista que foram abertamente hostilizados dentro 412 

do DEQUE, com fartos registros em atas de assembleia que compõem este processo. Assim, sob a 413 

alegação de que não há regulamentação de áreas no âmbito dos departamentos da UFSJ, o DEQUE 414 

indeferiu o pleito dos interessados neste processo, exceto do professor Gustavo, que, ainda na UFSJ, 415 

mas já em processo de redistribuição, não demonstrou a intenção de terminar seus dias de UFSJ no 416 

DEFIM. De forma análoga, o relator informou que recebeu da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação 417 

(PROEN) cópias de memorandos eletrônicos trocados entre essa Pró-Reitoria e o DEFIM no período 418 

de 15 (quinze) de abril a 20 (vinte) de maio de 2015 (dois mil e quinze). No primeiro memorando 419 

desta série, o chefe do Departamento, professor Adélcio Carlos de Oliveira, solicita, com base neste 420 

processo, ao titular da PROEN cópias dos Relatórios de Atividades Docentes (RADOC) de 2009 421 

(dois mil e nove) a 2014 (dois mil e quatorze) do professor Gustavo Matheus de Almeida, do 422 

DEQUE. Em resposta, encaminhada no dia 24 (vinte e quatro) de abril, o professor Marcelo Pereira 423 

de Andrade respondeu que o Sistema Intelecto não é regulamentado no âmbito da UFSJ e que a 424 

PROEN não tem acesso a tal relatório, somente o próprio docente ou o chefe de seu departamento 425 

tem esse acesso. No dia 15 (quinze) de maio de 2015 (dois mil e quinze), o professor Adélcio 426 

encaminhou ao professor Marcelo outro memorando eletrônico, em que o primeiro realizou uma série 427 

de citações da legislação vigente no Brasil, além de fazer a seguinte afirmação: “Assim, é do meu 428 

entendimento que a decisão de não fornecer as informações solicitadas é política, e não jurídica, e, 429 

portanto, fere o princípio da imparcialidade no serviço público”. Para o relator, esta afirmação 430 

mostra total despreparo, desconhecimento da legislação e desrespeito à hierarquia institucional 431 

emanada deste Conselho, ação também passível de apuração, no mínimo, pela Comissão de Ética da 432 

UFSJ. Ao mesmo tempo, destacou que o professor Adélcio Carlos de Oliveira fez o seguinte 433 

comentário, no dia 30 (trinta) de abril de 2015 (dois mil e quinze), em uma rede social: “A falta de 434 

professores é consequência direta do ataque à autonomia departamental que tem se tornado 435 

rotineira na UFSJ”. Segundo o relator, o professor Adélcio tocou em um ponto em que há um vácuo 436 

de regulamentação. Contudo, isso não permite a ele sair acusando pessoas, sobretudo quando deixa 437 

entender que o pró-Reitor de Ensino de Graduação deveria ter realizado uma ação de intervenção no 438 

DEQUE para acessar documentos em favor dele. A intenção fica mais clara se o chefe do DEFIM 439 

não formalizou tal solicitação junto ao DEQUE, o que, segundo o relator, não pôde ser apurado por 440 

ele. No dia 20 (vinte) de maio de 2015 (dois mil e quinze), atendendo a uma solicitação do pró-441 

Reitor, professor Marcelo, o diretor do Núcleo de Tecnologia da Informação (NTINF) emitiu parecer 442 

técnico, através de memorando eletrônico, no qual esclarece que, no Sistema Intelecto, somente o 443 

docente e o chefe do seu departamento de lotação possuem acesso às versões eletrônicas do RADOC. 444 
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Também, na opinião do relator, trata-se de um vácuo de regulamentação da UFSJ, pois estas 445 

informações deveriam estar publicadas nas páginas das unidades acadêmicas da UFSJ na internet. No 446 

parecer de conclusão de vista do conselheiro Maurício Reis e Silva Júnior, informou que o 447 

conselheiro indica que este relator cometeu equívoco ao computar os encargos didáticos do DEFIM. 448 

Por isso, esclareceu que os encargos didáticos assumidos por uma unidade acadêmica são de 449 

responsabilidade da unidade acadêmica, independente da liberação de seus docentes para afastamento 450 

ou outras possibilidades. Portanto, independente de se conseguir ou não substituto em eventual 451 

liberação, os encargos são da unidade acadêmica. No cômputo de encargos didáticos, os substitutos e 452 

os docentes liberados sem substituto são levados em consideração. Por fim, o relator frisou que as 453 

deliberações do DEFIM e do DEQUE, registradas em atas dos 2 (dois) Departamentos, levaram a um 454 

impasse que gerou este recurso ao CONSU. Assim, para finalizar o seu mérito, o relator reproduziu 455 

um trecho da manifestação do procurador-chefe da Procuradoria-Geral Federal da AGU, senhor 456 

Rafael Isaac de Almeida Coelho, que atua junto à UFSJ: “Assim, considerando o que consta dos 457 

autos, não há questão jurídica a ser solucionada pela Procuradoria Federal, mas desavença política 458 

que deve ser resolvida entre seus pares”. Como não houve solução entre os pares, o relator ressaltou 459 

que cabe, então, a este Conselho resolver o seguinte impasse: “o DEQUE libera os docentes Telde e 460 

Claudiney, o DEFIM só aceita se receber, além dos dois, a vaga liberada pelo professor Gustavo 461 

Matheus de Almeida”. Antes de finalizar, o relator informou que o DEQUE lhe encaminhou algumas 462 

questões a serem respondidas, que, para ele, é este Conselho que deve responder, caso considere 463 

pertinente, a saber: 1) A quem interessa a ida de 3 (três) docentes com subcarga de trabalho para 464 

outro departamento? 2) No DEFIM, existem as estruturas administrativas área de Matemática e área 465 

de Física? O DQBIO está dividido em estruturas administrativas áreas de Química, de Biologia e de 466 

Engenharia de Bioprocessos? Existem representantes de áreas nesses Departamentos? Como foi feita 467 

a eleição para representante dessas áreas administrativas nos outros Departamentos? Como os 468 

professores Claudiney e Telde se nomearam? 3) Caso o professor Gustavo não tivesse conseguido 469 

sua redistribuição, este seria obrigado a ir contra a sua vontade para outro departamento, sendo que 470 

sua adesão foi individual e voluntária? 4) Caso os professores Telde e Claudiney não se adaptem ao 471 

DEFIM e decidam pedir remoção para outro departamento (a exemplo, um na sede) de forma 472 

individual e não como área, e seja concretizada esta remoção, caso o DEQUE entre com recurso no 473 

CONSU por ter sido dado tratamento diferente para um mesmo caso, qual seria o desfecho para esta 474 

situação? e 5) Caso um engenheiro químico decida pedir remoção do DEQUE para o DQBIO ou 475 

outro departamento, o DEQUE inteiro, exceto a professora Renata e os profs. Telde e Claudiney, 476 

deveria ir como área fundindo-se com o DQBIO ou outro departamento?” Na fase de 477 

esclarecimentos, a presidente do Conselho informou que estavam presentes à reunião o pró-Reitor de 478 

Ensino de Graduação, professor Marcelo Pereira de Andrade, os professores Claudiney Nunes de 479 

Lima e Telde Natel Custódio, interessados no processo, e o professor Alexandre Bôscaro França, 480 

chefe do Departamento de Engenharia Química e Estatística (DEQUE), para esclarecimentos. 481 
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Solicitou permissão para que eles pudessem falar caso fosse necessário, o que foi acatado. Dando 482 

início à discussão, o conselheiro Maurício Reis e Silva Júnior, em destaque ao que foi levantado em 483 

seu relatório de pedido de vista, chamou a atenção para o fato de haver uma discrepância entre o 484 

título com o qual o processo aparece como item de pauta (Recurso à negativa de pedido de remoção 485 

de docentes da área de Estatística do DEQUE/CAP para o DEFIM/CAP) e o assunto detalhado no 486 

processo (Remoção da área de Estatística do DEQUE para o DEFIM). Outra questão levantada pelo 487 

conselheiro é que na carta enviada pelos professores Claudiney e Telde fica claro que o recurso é 488 

contra a decisão do DEQUE, pois foi desse Departamento a decisão de negar a transferência da área 489 

de Estatística, observando-se que não foi questionada a decisão do DEFIM. A presidente do 490 

Conselho esclareceu ao conselheiro que a pauta foi montada de acordo com o assunto do recurso 491 

referente ao documento que lhe foi encaminhado pelos professores interessados, ou seja, recurso à 492 

negativa de pedido de remoção de docentes da área de Estatística do DEQUE/CAP para o 493 

DEFIM/CAP. Tal documento foi anexado ao mesmo processo, que havia tramitado nas instâncias 494 

interessadas e encaminhado ao CONSU para apreciação. O relator esclareceu ainda que o motivo que 495 

fez esse processo ser encaminhado para apreciação deste Conselho foi exatamente o documento 496 

enviado pelos professores Claudiney e Telde, que entraram com recurso contra a decisão do DEQUE 497 

de não aprovação do pedido de remoção da área de Estatística para o DEFIM. Ainda, de acordo com 498 

o conselheiro Maurício, toda a área de Estatística deve ser removida para o DEFIM e não somente os 499 

docentes. Por isso, colocou que a pergunta que deve ser feita é: “É procedente a recusa, por parte do 500 

DEQUE, da remoção da área de Estatística para o DEFIM?” Segundo o conselheiro, outro motivo 501 

que o levou ao pedido de vista foi a afirmação verbal do relator do processo, conselheiro Bruno 502 

Campos, na reunião do dia 13 (treze) de abril de 2015 (dois mil e quinze), a respeito da carga horária 503 

média por docente do DEFIM nos cursos de graduação. Destacou que os professores do DEFIM 504 

trabalham com uma carga horária média de 10 (dez) horas-aula semanais, bem diferente do que foi 505 

apresentado por ele naquela reunião. Esclareceu que o relator, ao afirmar aquela carga horária, se 506 

baseou em uma consulta direta a uma planilha disponibilizada pela Pró-Reitoria de Ensino de 507 

Graduação (PROEN), que se encontra anexa ao processo. Isso lhe chamou a atenção porque os 508 

números apresentados como encargos médios na graduação por docente do DEFIM pareciam não 509 

corresponder ao que se vive de fato. Dessa forma, chamou a atenção para o fato de que alguns 510 

números foram contabilizados erroneamente como, por exemplo, o número de docentes, pois foi 511 

levado em conta professores que não atuaram nos dois últimos semestres no DEFIM. Além disso, 512 

observou-se erro no lançamento da carga horária de algumas disciplinas, como Cálculo Diferencial e 513 

Integral III, cuja carga horária foi lançada como nula, além de diversas discrepâncias nos 514 

lançamentos de outras disciplinas. Sobre esta questão, o relator esclareceu que a retirou do relato, não 515 

fazendo mais parte do seu parecer. Na sequência, sobre a questão da troca de memorandos entre o 516 

chefe do DEFIM, professor Adélcio Carlos de Oliveira, e o pró-Reitor de Ensino de Graduação, 517 

professor Marcelo Pereira de Andrade, o conselheiro Maurício questionou o relator, porque ele 518 



 

 

15 

considera que tal situação é passível de apuração. Segundo o conselheiro, o professor Adélcio pediu 519 

documentos ao seu chefe imediato e se baseou em leis para fazer tal pedido. Diante disso, o relator 520 

afirmou que, para ele, isso é no mínimo passível de apuração pela Comissão de Ética, uma vez que o 521 

professor acusou o pró-Reitor de não querer lhe passar informações às quais o próprio pró-Reitor não 522 

tinha acesso, mesmo sabendo que quem tem acesso aos documentos solicitados é somente o próprio 523 

docente ou a sua unidade acadêmica de lotação. No seu entendimento, isso configura intervenção em 524 

outra unidade acadêmica. Ainda sobre isso, o professor Marcelo lembrou que o pró-Reitor executa as 525 

deliberações do Conselho Universitário e que os conselheiros podem pedir, antes de terminar a 526 

reunião, acesso a documentos que lhe são indispensáveis ao pedido de vista do seu relato. Porém, 527 

cabe ao conselheiro a solicitação desses documentos. Ressaltou ainda que a Pró-Reitoria de Ensino 528 

de Graduação (PROEN) não interfere na autonomia dos departamentos e ela só atua somente quando 529 

há descumprimento das normas, citando, na sequência, alguns exemplos de quando a Pró-Reitoria 530 

precisou interferir no âmbito das unidades acadêmicas. Dando continuidade, o conselheiro Maurício 531 

lembrou que, na última quinta-feira, dia 28 (vinte e oito) de maio, foi encaminhado, pela Secretaria 532 

dos Conselhos Superiores (SOCES), a pedido do DEQUE, uma mensagem, via e-mail, a todos os 533 

conselheiros por meio da qual foram levantados alguns questionamentos. Sobre isso, o conselheiro 534 

informou que gostaria de prestar alguns esclarecimentos, solicitando ao relator que fizesse a leitura 535 

de tais questionamentos. Ainda, em complementação a esses documentos enviados pelo DEQUE, o 536 

conselheiro Juan destacou que ele, como membro daquele Departamento, não vê a situação como 537 

colocada pelo relator. Segundo ele, não existe esse tipo de tratamento de desrespeito no 538 

Departamento. Ele mesmo nunca teve problemas de relacionamentos com seus colegas de 539 

Departamento, em especial com os dois professores interessados neste processo. Porém, destacou que 540 

tais professores não se envolvem muito com as atividades administrativas do Departamento. Segundo 541 

o conselheiro, ele disse que votaria pelo bom senso, mantendo essa terceira vaga no mesmo perfil do 542 

professor Gustavo, ou seja, lecionando a disciplina Estatística no Curso de Engenharia Química, bem 543 

como outras disciplinas da área de Engenharia Química. O relator lembrou ao conselheiro que a ata 544 

da Assembleia Departamental é o documento oficial do Departamento. Sendo assim, o que foi 545 

levantado por ele em seu relato está registrado em atas do DEQUE. Em relação à acusação do 546 

DEQUE de que houve graves erros na decisão tomada pelo CONEP no Processo que tratou do 547 

recurso contra a negativa do DEQUE ao pedido de afastamento integral para cursar doutorado da 548 

professora Cristiane Medina Finzi Quintão, o conselheiro Wilson Camilo, então conselheiro no 549 

CONEP naquela época e relator do referido processo, enfatizou que o seu parecer foi aprovado por 550 

unanimidade pelo CONEP e que se baseou nos documentos contidos naquele processo, não havendo 551 

no relato nada que se refira ao relacionamento dos docentes do DEQUE. Sobre isso, o professor 552 

Alexandre Bôscaro, chefe do DEQUE, se desculpou e ressaltou que o documento, que foi elaborado 553 

por ele, traz algumas ponderações no que tange à instrução do processo, mas nada contra o mérito do 554 

parecer do relator no CONEP ou o seu voto. Após ampla discussão, o relator ressaltou mais uma vez 555 
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que o DEQUE libera a remoção dos professores Claudiney e Telde para o DEFIM, porém o DEFIM 556 

só aceita a remoção de toda a área de Estatística, composta de 3 (três) vagas docentes. No seu voto, 557 

destacou que é favorável à remoção imediata da área de Estatística do DEQUE para o DEFIM, 558 

composta pelos docentes Claudiney e Telde, com os respectivos encargos didáticos, de 10 (dez) 559 

horas-aula semanais, da área de Estatística. Em relação à terceira vaga, destacou que não vai tratar 560 

sobre esse assunto neste momento, pois ela será tratada em outro processo. Assim sendo, o Conselho 561 

precisa tomar uma decisão sobre este impasse. O conselheiro Maurício ressaltou que a discussão aqui 562 

se trata da remoção da área de Estatística, e não da remoção individual dos professores. A presidente 563 

do Conselho esclareceu ao conselheiro que os professores não podem pedir a remoção da área, pois 564 

quem define isso é o Departamento. Diante disso, o conselheiro Maurício fez a seguinte pergunta 565 

direcionada à presidente do Conselho: “Neste processo há pelo menos 3 (três) partes interessadas, o 566 

DEQUE, que quer a transferência de 2 (dois) professores, mas quer ficar com a vaga; o DEFIM, que 567 

só aceita a transferência da área de Estatística como um todo; e a dos professores Telde e 568 

Claudiney, que também querem a transferência da área de Estatística como um todo. Em ata da 569 

reunião do dia 26 (vinte e seis) de março de 2015 (dois mil e quinze), aparece uma alegação do 570 

professor Alexandre Bôscaro, chefe do DEQUE, em que ele afirma ter feito uma reunião com a 571 

Reitoria e recebeu desta última a sugestão de pedir mudança de perfil da vaga 0923164. Entre todas 572 

as partes envolvidas no processo, a Reitoria fez essa sugestão em detrimento dos interesses das 573 

outras duas partes envolvidas. Eu gostaria de saber da Magnífica Reitora como justificar a postura 574 

por ela adotada caso sua interferência neste processo seja questionada futuramente como eivada 575 

(=acometida) de parcialidade, motivada por algum interesse pessoal ou político.” Diante da 576 

alegação feita pelo conselheiro Maurício, a presidente anunciou que determinará a abertura de um 577 

processo de sindicância para apurar as alegações levantadas pelo conselheiro. Voltando à discussão 578 

do processo, os conselheiros Elisa Tuler de Albergaria e Lincoln Cardoso Brandão solicitaram 579 

esclarecimentos ao relator sobre os encargos didáticos da área de Estatística caso o Conselho opte por 580 

remover apenas os 2 (dois) professores e manter o perfil de contratação da terceira vaga. O relator 581 

esclareceu que, neste caso, os 2 (dois) docentes permanecerão com 360 (trezentas e sessenta) horas 582 

semestrais ou 720 (setecentas e vinte) horas anuais de aulas, perfazendo uma média de 10 (dez) horas 583 

semestrais para cada docente, ou ainda 8 (oito) horas para um docente e 12 (doze) horas para o outro 584 

em um semestre, invertendo-se no semestre seguinte. Outro ponto que o conselheiro Juan esclareceu 585 

é que, apesar de se estar falando em área de Estatística, tais professores não são estatísticos, sendo 586 

um engenheiro agrônomo, outro engenheiro químico e o outro matemático, não possuindo, nenhum 587 

deles, graduação em Estatística embora sejam ótimos profissionais. Nesse momento, a presidente do 588 

Conselho sugeriu que talvez fosse uma opção suspender a discussão deste processo até que se decida 589 

se haverá ou não alteração do perfil da terceira vaga. O conselheiro Fábio de Barros Silva consultou 590 

sobre como ficaria a situação dos professores Claudiney e Telde caso o Conselho opte pela 591 

manutenção dessa terceira vaga no DEQUE. Nesse caso, questionou se o DEFIM poderia voltar atrás 592 
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na decisão de acolher os dois professores. Em resposta, o conselheiro Maurício disse que, caso se 593 

decida pela alteração do perfil da vaga, esta não fará mais parte da área de Estatística, estando, assim, 594 

o problema resolvido. Diante da resposta do conselheiro Maurício, o relator pediu então que o 595 

processo fosse colocado em votação, já que o seu voto vai na mesma direção da colocação dele. 596 

Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Com base no exposto 597 

acima, divido meu voto em 3 partes: 1) Sou de parecer favorável à remoção imediata da área de 598 

Estatística do DEQUE para o DEFIM, composta pelos docentes Claudiney Nunes de Lima e Telde 599 

Natel Custódio, com os respectivos encargos didáticos da área de Estatística, a saber 360h/a 600 

semestrais da disciplina ‘Estatística e Probabilidade’, de 72h/a, ofertada em todos os 5 cursos de 601 

Engenharia do CAP/UFSJ; 2) A decisão acerca do destino da vaga de código 923164, da área de 602 

‘Estatística e suas Aplicações em Engenharia’, lotada no DEQUE, conforme Parecer nº 603 

065/2014/CONSU, será objeto de análise do Processo nº 23122.010067/2015-66. A vaga deve ser 604 

repassada ao DEFIM caso o CONSU decida pela não alteração do perfil de contratação da vaga; 3) 605 

Ambas as unidades acadêmicas devem solicitar ao CONSU a alteração de seus nomes e, se for o 606 

caso, de suas siglas. Este é o voto do relator”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado 607 

por 22 (vinte e dois) votos favoráveis, 2 (dois) votos contrários e 7 (sete) abstenções. O conselheiro 608 

Maurício justificou o seu voto contrário: “Voto contra, porque atualmente a vaga ainda pertence  à 609 

área de Estatística e, em condição, nós já deliberamos que o DEFIM só aceita a área”. Às 16 610 

(dezesseis) horas e 40 (quarenta) minutos, tendo se chegado ao teto da reunião, o Conselho decidiu 611 

por encerrá-la e continuar os outros itens da pauta em uma próxima reunião. Antes de encerrar a 612 

reunião, a presidente informou que, na próxima quarta-feira, dia 3 (três) de junho, será feita a 613 

primeira reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEP) por videoconferência. 614 

Destacou que essa reunião será um teste e, assim que possível, as reuniões do CONSU também serão 615 

feitas dessa forma, podendo-se começar com pautas mais burocráticas. Informou também que a cópia 616 

da gravação desta reunião do CONSU e das demais estão disponíveis na Secretaria dos Conselhos 617 

Superiores para consulta e logo encaminhará ao Conselho uma proposta para regulamentar o assunto. 618 

Nada mais havendo a tratar, a presidente do Conselho encerrou a reunião. E, para constar, eu, Maria 619 

da Penha Resende Rodrigues, secretária, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por 620 

todos os conselheiros presentes à reunião. São João del-Rei, 1º (primeiro) de junho de 2015 (dois mil 621 

e quinze). 622 
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