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

João del-Rei.  2 

Aos 14 (quatorze) dias do mês de setembro de 2015 (dois mil e quinze), às 14 (quatorze) horas, 3 

estavam presentes para a reunião extraordinária do Conselho Universitário da Universidade Federal 4 

de São João del-Rei, na sala de Reuniões dos Órgãos Colegiados Superiores – Campus Santo 5 

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

Conselho; professor Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira, Vice-Reitor; os professores: Aline 7 

Cristina da Cruz, Américo Calzavara Neto, Bernadete Oliveira Sidney Viana Dias, Carlos Eduardo 8 

de Matos Jensen, Claudio Manoel Ferreira Leite, Ênio Nazaré de Oliveira Júnior, Fábio de Barros 9 

Silva, Fernando Henrique de Jesus Mourão, Filomena Maria Avelina Bomfim, Glauco Manuel dos 10 

Santos, Henrique Coutinho de Barcelos Costa, Honória de Fátima Gorgulho, Ivair Gomes, José 11 

Augusto Ferreira Perez Villar, Juan Cañellas Bosch Neto, Lincoln Cardoso Brandão, Luciana Beatriz 12 

Chagas, Luis Antônio Scola, Maristela Nascimento Duarte, Rejane Correa da Rocha, Rogério 13 

Martins Maurício, Sérgio Marinho Soares, Tarcísio Laerte Gontijo e Wilson Camilo Chaves; os 14 

servidores técnico-administrativos: Bruno Henrique Fernandes, Bruno Nascimento Campos, Fábio 15 

Chaves e Marina Goulart da Silva; e o discente: Gustavo Cardoso da Mata. Havendo quorum, a 16 

presidente do Conselho deu início à reunião, dando posse ao professor Tarcísio Laerte Gontijo como 17 

representante do Curso de Enfermagem do Campus Centro-Oeste Dona Lindu. Na sequência, 18 

apresentou as justificativas de ausência dos conselheiros: Eduardo Sérgio da Silva, por estar de férias 19 

regulamentares; Iura de Rezende Ferreira Sobrinho, por estar participando do Festival ARTES 20 

VERTENTES na cidade de Tiradentes como músico convidado; Juliano de Carvalho Cury, por estar 21 

participando da seleção dos monitores bolsistas das disciplinas sob sua responsabilidade; Marconi de 22 

Arruda Pereira, porque já tinha compromissos médicos previamente agendados; Maurício Reis e 23 

Silva Júnior, por problemas de saúde; Sandro Adriano Fasolo, também por problemas de saúde; 24 

Alison de Andrade Couto, por ter prova avaliativa no seu curso de graduação; e Rômulo dos Santos 25 

Fonseca, porque já tinha outra reunião agendada para esta mesma data. A presidente informou 26 

também que justificaram ausência para a 53ª (quinquagésima terceira) reunião ordinária, ocorrida em 27 

17 (dezessete) de agosto de 2015 (dois mil e quinze), os conselheiros: Alison de Andrade Couto, por 28 

motivos pessoais; e Bruno Henrique Fernandes, porque estava de férias regulamentares naquela data. 29 

Aceitas as justificativas, foi aprovada, por unanimidade, a ata da 53ª (quinquagésima terceira) 30 

reunião ordinária ocorrida em 17 (dezessete) de agosto de 2015 (dois mil e quinze). Aprovada a ata e 31 

decididos os itens do expediente do dia, foi então colocada em discussão a pauta. No momento da 32 

aprovação, a presidente do Conselho solicitou a exclusão dos itens 2 (dois), 12 (doze) e 26 (vinte e 33 

seis), que tratam, respectivamente, da solicitação do DEQUE de alteração de perfil de vaga docente, 34 

do recurso contra desvinculação do discente Henrique Álvares Batista e da proposta de Regimento 35 

Interno do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, devido ao término do mandato dos 36 

conselheiros relatores, professores Gilberto Aparecido Damiano e Cláudio Manoel Teixeira Vítor, o 37 
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que foi acatado. Solicitou também a exclusão do item 21 (vinte e um), que trata da 38 

Resolução/CONSU nº 016, de 29/07/2015, ad referendum, que aprova a criação do Nível Doutorado 39 

do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Biotecnologia, devido à justificativa de ausência do 40 

conselheiro relator, professor Marconi de Arruda Pereira, o que também foi acatado. A pedido dos 41 

conselheiros relatores Sérgio Cerqueira, Bruno Henrique Fernandes, Ênio Nazaré de Oliveira Júnior, 42 

Wilson Camilo Chaves e Honória de Fátima Gorgulho, foram também excluídos os itens 7 (sete), 18 43 

(dezoito), 22 (vinte e dois), 24 (vinte e quatro) e 30 (trinta), que tratam, respectivamente, da proposta 44 

de revisão da Resolução que disciplina a progressão horizontal, do recurso acadêmico contra 45 

desvinculação do discente Carlos Eduardo Cipriano Pinto, da Resolução/CONSU nº 019, de 46 

20/08/2015, ad referendum, que regulamenta os Comitês de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 47 

Humanos no âmbito da UFSJ e da solicitação de alteração do Regimento Interno do Programa de 48 

Pós-Graduação em Letras. O conselheiro Bruno Nascimento Campos solicitou que o item 8 (oito), 49 

que trata da proposta de Resolução que regulamenta os mecanismos de divulgação de decisões 50 

emanadas de reuniões dos órgãos colegiados da UFSJ, fosse apreciado em regime de urgência. 51 

Acatada a solicitação do conselheiro, o referido item passou a ser o item 1 (um) da pauta. Ainda, 52 

tendo em vista a proximidade do término do mandato dos conselheiros Luciana Beatriz Chagas e 53 

Ivair Gomes, os itens 10 (dez), 27 (vinte e sete) e 28 (vinte e oito), cujos processos eles relatariam, 54 

passaram, respectivamente, a ser itens 2 (dois), 3 (três) e 4 (quatro) da pauta. Aprovada a pauta, 55 

iniciaram-se os trabalhos. Item um: Processo no 23122009708/2015-30 – Proposta de Resolução 56 

que regulamenta os mecanismos de divulgação de decisões emanadas de reuniões dos órgãos 57 

colegiados da UFSJ. Interessada: REITORIA, relatado pelo conselheiro Fábio de Barros Silva. 58 

O relator leu o mérito de seu parecer apresentando inicialmente o anteprojeto, objeto deste processo. 59 

Como já destacado, informou que se trata de regulamentar “os mecanismos de divulgação de 60 

decisões emanadas de reuniões dos órgãos colegiados da UFSJ e dá outras providências”. Para isso, 61 

esclareceu que o anteprojeto de Resolução baseou-se no parágrafo 3º (terceiro) do artigo 7º (sétimo) 62 

da Lei nº 12.527 (doze mil, quinhentos e vinte e sete), de 18 (dezoito) de novembro de 2012 (dois mil 63 

e doze), na qual se pode ler: “§ 3o  O direito de acesso aos documentos ou às informações neles 64 

contidas utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo será assegurado 65 

com a edição do ato decisório respectivo”. Em seu artigo 1º (primeiro), destacou que o anteprojeto 66 

anuncia que a presidente do Conselho Universitário resolve “regulamentar os mecanismos de 67 

divulgação emanados dos órgãos colegiados da UFSJ”. O artigo 2º, por sua vez, procura estabelecer 68 

que todas as decisões, inclusas aquelas tomadas ad referendum do colegiado, “devem ser publicadas, 69 

em espaço próprio, na página oficial do órgão, no portal da UFSJ na internet”. Além disso, por 70 

meio do parágrafo 1º (primeiro) do mesmo artigo, estabelece que “as decisões tomadas ad 71 

referendum de um órgão colegiado devem ser objeto de deliberação na reunião subsequente [...]” e 72 

acrescenta, no parágrafo 2º (segundo), que “as deliberações dos órgãos colegiados devem ser 73 

divulgadas através da publicação das atas de suas reuniões”. Para o relator, até aqui, o anteprojeto 74 
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parece não revelar aspectos controversos, pois o que se ressalta é que todos os atos decisórios 75 

tomados por um(a) coordenador(a) de curso, por um(a) chefe de departamento, por um(a) pró-76 

reitor(a), por um(a) reitor(a) e dos órgãos colegiados que eles presidem devem ser publicados e, 77 

assim, serem acessíveis a todos os interessados. Acerca disso, parece-lhe que estão todos de acordo. 78 

Porém, no que se refere ao artigo 3º (terceiro), a julgar pelas constantes solicitações registradas no e-79 

SIC, ressaltou que é o que merece maior atenção por parte do Conselho. Esclareceu que o artigo 3º 80 

(terceiro) do anteprojeto pretende estabelecer o seguinte: “o registro em áudio e/ou vídeo das 81 

reuniões dos órgãos colegiados da UFSJ é facultativo, devendo ser solicitado por metade mais um 82 

dos componentes do órgão, no momento da aprovação da pauta da respectiva reunião”. Ainda, o 83 

parágrafo 1º (primeiro) do referido artigo determina que os registros em áudio ou vídeo têm a 84 

finalidade de “auxiliar na confecção” das “atas das reuniões” e devem ser “eliminados após a 85 

aprovação destas [atas]”. Estabelece também, por meio do parágrafo 2º (segundo), que “o acesso ao 86 

áudio e/ou vídeo é franqueado a todo interessado somente na secretaria do órgão, não sendo 87 

permitida a produção de cópias”. Finalmente, no parágrafo 3º (terceiro), indica-se que “em caso de 88 

decisão pelo registro, mas que não haja meios técnicos suficientes, a reunião deve ser suspensa, 89 

devendo ser retomada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas”. Já o artigo 4º (quarto) 90 

informou que apenas indica, como é de praxe, que a “resolução entra em vigor na data de sua 91 

publicação”. Após apresentação do anteprojeto proposto, a respeito do artigo 2º (segundo), o relator 92 

sugeriu que, especialmente os Conselhos Superiores da UFSJ, a saber, CONSU (Conselho 93 

Universitário), CONEP (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão) e CONDI (Conselho Diretor), e, 94 

além desses, todos os órgãos colegiados, a saber, coordenadorias de cursos de graduação e pós-95 

graduação, departamentos e câmaras de ensino, pesquisa e extensão, devem divulgar, amplamente, a 96 

pauta e o agendamento das reuniões (algo que já ocorre), as pautas das reuniões contendo os 97 

resultados das votações e as atas das reuniões digitalizadas após assinadas pelos membros do 98 

respectivo colegiados. Para isso, ressaltou que bastaria criar uma aba, análoga à das resoluções 99 

aprovadas pelos Conselhos, no espaço próprio dos órgãos na internet e inserir os documentos. Para o 100 

relator, tais medidas facilitariam o acesso a documentos importantes e as comunicações interna e 101 

externa da Universidade. Com isso, a seu ver, adéqua-se ao espírito do parágrafo 3º (terceiro) do 102 

artigo 7º (sétimo) da Lei nº 12.527/2012 (doze mil, quinhentos e vinte e sete / dois mil e doze), que 103 

estabelece a necessidade de acesso não apenas ao documento que edita o ato decisório, mas também 104 

aos documentos que o fundamentaram, no caso, as atas das reuniões e outros. Contudo, observou que 105 

é claro que a divulgação desses documentos deve cuidar de restringir o acesso a aspectos sigilosos 106 

estabelecidos pela legislação, omitindo-se, por exemplo, dados que possam expor pessoas a situações 107 

vexatórias. Em relação ao artigo 3º (terceiro) do anteprojeto em questão, que trata das gravações de 108 

áudio ou vídeo, o relator ressaltou que a pergunta inicial lhe parece ser a seguinte: consistem as 109 

gravações em documentos que devam se tornar públicos? Segundo o relator, se a resposta for 110 

afirmativa, então é adequado aplicar-se aqui não apenas o dispositivo legal aludido, mas também 111 
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aquele estabelecido pelo artigo 11 (onze) da Lei 12.527/2012 (doze mil, quinhentos e vinte e sete / 112 

dois mil e doze) e seu parágrafo 6º (sexto), que estabelece: “Art. 11. O órgão ou entidade pública 113 

deverá autorizar ou conceder acesso imediato à informação disponível. [...] § 6º Caso a informação 114 

solicitada esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou em qualquer outro meio 115 

de acesso universal, serão informados ao requerente, por escrito, o lugar e a forma pela qual se 116 

poderá consultar, obter ou reproduzir a referida informação, procedimento esse que desonerará o 117 

órgão ou entidade pública da obrigação de seu fornecimento direto, salvo se o requerente declarar 118 

não dispor de meios para realizar por si mesmo tais procedimentos.” Até o presente momento, 119 

afirmou que este Conselho ainda não havia regulado ou proposto qualquer regulação para a questão, 120 

prevalecendo, entretanto, ainda que tacitamente, a seguinte compreensão: 1) as gravações em áudio 121 

ou vídeo servem para subsidiar a elaboração da ata, documento que, ao lado dos processos 122 

devidamente instruídos por outros documentos e pelos pareceres dos relatores nomeados, fundamenta 123 

e sustenta os atos decisórios da administração; e 2) o acesso às gravações jamais foi impedido à 124 

comunidade universitária, pois o seu acesso é garantido no espaço da Secretaria dos Conselhos 125 

Superiores (SOCES), localizada no Campus Santo Antônio, em São João del-Rei – MG, sede da 126 

UFSJ, a fim de evitar possíveis usos indevidos das imagens, contrariando sua principal finalidade. 127 

Nesse sentido, observou que o anteprojeto ora proposto tem, portanto, a finalidade de regular a 128 

questão. Por isso, sugeriu que o Conselho apreciasse o seguinte: 1) Os documentos que sustentam e 129 

fundamentam os atos decisórios devem permanecer os mesmos, a saber, os processos devidamente 130 

registrados e instruídos por quaisquer outros documentos (legislações vigentes, resoluções, portarias, 131 

instruções normativas etc.), os pareceres dos relatores e as atas das reuniões, dentre outros. Como já 132 

acontece, a tais documentos deve ser conferido amplo acesso e, até mesmo, a possibilidade de se 133 

produzirem cópias, ressalvando-se os casos de sigilo e restrição previstos na legislação vigente; 2) 134 

Nesse sentido, as gravações em áudio ou vídeo não devem ser consideradas, stricto sensu, 135 

documentos. Consistem elas em meios (mídia) úteis e facilitadores para a elaboração do documento 136 

principal e mais importante: a ata assinada pelos presentes nas reuniões dos colegiados. A nenhum 137 

membro deste Conselho, por exemplo, até onde se saiba, foi impedido o acesso à ata em elaboração, 138 

a fim de que possam ser feitas inserções e correções em conformidade com o que foi discutido e 139 

deliberado durante as reuniões. Todos os membros dos colegiados e deste Conselho, em particular, 140 

têm a oportunidade para justificar seus votos e suas abstenções. Todos os membros têm a 141 

oportunidade de argumentar, contra-argumentar e ter seus argumentos e contra-argumentos 142 

registrados na ata, que, depois de confeccionada, divulgada e lida, é assinada. Desse modo, para o 143 

relator, a ata é documento fundamental que sustenta o ato decisório; 3) Pelo fato de ser útil e 144 

facilitador, afirmou que entende, entretanto, que a gravação de áudio, especialmente no âmbito dos 145 

Conselhos Superiores da UFSJ, é necessária. Tal posição é facilmente explicável: a) porque se tratam 146 

de Conselhos Superiores que, por isso mesmo, representam as últimas instâncias decisórias da 147 

Instituição; b) porque nesses Conselhos, especialmente, são deliberadas questões cruciais referentes 148 
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às atividades-fim e aos meios pelos quais a Instituição busca concretizar suas finalidades; c) porque 149 

as reuniões, especialmente do CONSU e do CONEP, são longas e, em virtude da extensão das pautas 150 

e da natureza das deliberações, a gravação é útil para que sejam confeccionadas atas fidedignas; 4) 151 

Considerando o que foi dito acima, recomendou que todos os conselheiros devem ter acesso às 152 

gravações até que a ata seja definitivamente confeccionada, aprovada e assinada. Depois disso, as 153 

gravações tornam-se sem efeito, já que consistem em simples meios para que o documento final seja 154 

elaborado, aprovado e assinado. Além disso, a gravação das imagens das reuniões torna-se 155 

desnecessária. Para o relator, basta, apenas, a gravação do áudio, pois o que interessa não é a 156 

“imagem” de “quem diz”, mas “o que é dito” (e que pode ser lido nos processos e, substantivamente, 157 

na ata). A identificação das falas deve ser facilitada pelo(a) presidente do órgão colegiado, como 158 

normalmente se faz, e pelo(a)s próprio(a)s interlocutores, bastando que, antes de se pronunciarem, 159 

digam o nome completo e o órgão a que se vinculam ou fazem representar; 5) A fim de que a ata seja 160 

confeccionada de forma mais fidedigna, sugeriu que todos os conselheiros dos campi fora da sede 161 

tenham acesso facilitado ao áudio das reuniões. Para isso, os conselheiros deverão assinar o termo de 162 

responsabilidade devidamente atualizado. É importante salientar que, como determina o referido 163 

termo, todos os que tiverem acesso ao áudio estão sujeitos a responderem legalmente pelo seu uso 164 

indevido. Os conselheiros dos campi da sede, a saber, CSA, CDB e CTAN, poderão acessar as 165 

gravações em áudio junto à SOCES; 6) Para o relator, isso é importante para o acesso interno aos 166 

procedimentos, isto é, aos meios utilizados para que um ato decisório seja consolidado. No caso, 167 

tratam-se das gravações que servem de subsídio para a composição da ata. Na medida em que as 168 

gravações constituem meios que concorrem para um fim, a saber, a confecção da ata, sua divulgação 169 

não interessa ao público em geral, mas a um público específico: os conselheiros. A ata, ao contrário, 170 

é de interesse público geral; 7) O relator não crê que seja necessária a edição de uma resolução 171 

específica para regular as questões aqui apontadas. No que se refere à divulgação das informações, 172 

parece-lhe que basta uma instrução normativa a ser encaminhada aos diversos órgãos da 173 

Universidade. Quanto à questão das gravações em áudio das reuniões, basta que os diferentes órgãos 174 

da Universidade discutam a necessidade de incluir um dispositivo referente a isso em seus 175 

regimentos internos. Além disso, a fim de evitar situações intempestivas e imprevistas, não acha 176 

interessante que, ao início das reuniões, se decida pela gravação ou não. Entretanto, pensa que, a fim 177 

de que se evitem desperdício de tempo e prejuízo ao erário, os regimentos internos dos órgãos 178 

colegiados da Universidade devem estabelecer, de forma definitiva, a gravação ou não de suas 179 

reuniões; e 8) Antes de passar ao voto, o relator disse que gostaria de destacar outro elemento. Assim 180 

que lhe foi delegada a tarefa de relatar este processo, procurou identificar se alguma outra instituição 181 

federal de ensino superior se preocupou em regular a utilização de gravações. Dentre as 182 

universidades mineiras pesquisadas, encontrou algo equivalente no Regimento Interno do Conselho 183 

Universitário da Universidade Federal de Viçosa (UFV). No parágrafo 2º (segundo) do artigo 16 184 

(dezesseis) do referido documento, pode-se ler: “As gravações da reunião são apenas instrumento 185 
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subsidiário da Secretaria para confecção da ata, sendo acessíveis somente aos conselheiros e 186 

desfeitas após a aprovação da respectiva ata”. Terminada a leitura do parecer do relator, a presidente 187 

colocou o assunto em discussão. O conselheiro Henrique Coutinho de Barcelos Costa pediu 188 

esclarecimentos acerca do parágrafo 1º (primeiro) do artigo 2º (segundo) do anteprojeto proposto, os 189 

quais foram dados pelo relator. Na sequência, o conselheiro Tarcísio Laerte Gontijo destacou que não 190 

vê necessidade de se fazer uma cópia da gravação para cada campus fora de sede, conforme sugerido 191 

pelo relator. Caso algum conselheiro queira consultá-la, que este formalize o pedido para a SOCES. 192 

Outra questão que o conselheiro levantou se refere à questão técnica, destacando, por exemplo, a 193 

dificuldade de se terem equipamentos próprios para isso. O conselheiro Henrique pediu 194 

esclarecimentos a respeito de como os vídeos atualmente são disponibilizados para os conselheiros 195 

dos campi fora de sede. A presidente esclareceu que todos os vídeos sempre estiveram disponíveis 196 

para consulta pelos conselheiros na SOCES. Reforçou ainda a fala do relator, que destacou que os 197 

vídeos das reuniões servem para subsidiar a confecção das atas. Outro ponto interessante que a 198 

presidente destacou e que foi levantado pelo relator é a gravação das reuniões por todos os órgãos 199 

colegiados, como os outros Conselhos (CONEP e CONDI), assembleias departamentais, colegiados 200 

de curso e câmaras, entre outros. O conselheiro Henrique observou que se fosse possível facilitar esse 201 

acesso para os conselheiros dos campi fora de sede, disponibilizando um local no próprio campus 202 

para isso, seria melhor. O conselheiro ressaltou ainda que não vê problemas em expor a sua imagem, 203 

por isso acha que as reuniões podem continuar a serem filmadas. A conselheira Maristela 204 

Nascimento Duarte colocou que a ata é o documento oficial, mas é um documento resumido, não 205 

trazendo todas as discussões ocorridas durante as reuniões. Por isso, como pesquisadora, julga que as 206 

gravações deveriam ser preservadas, podendo ser usadas como pesquisa no futuro. A conselheira 207 

Marina Goulart da Silva concordou com a professora, porém destacou a dificuldade de 208 

disponibilização da gravação para os campi fora de sede, uma vez que isso demandaria um técnico, o 209 

que seria inviável. O relator ressaltou que tem receio de que essas imagens sejam usadas de forma 210 

equivocada, por isso defendeu em seu parecer as gravações apenas em áudio. O conselheiro José 211 

Augusto Ferreira Perez Villar ressaltou também que é contra fazer cópia das gravações para os campi 212 

fora de sede, pois isso demandaria espaço físico, mais um servidor e novos equipamentos. Observou 213 

que, caso algum conselheiro queira assistir, a gravação da SOCES poderia ser transferida 214 

provisoriamente para o conselheiro do campus solicitado. O conselheiro Gustavo Cardoso da Mata 215 

destacou que é a favor de se continuarem as gravações em áudio e vídeo, pois, para uma 216 

comunicação mais eficaz, a imagem representa 60% (sessenta por cento) e o áudio apenas 40% 217 

(quarenta por cento). O conselheiro ressaltou também que se trata da memória da Universidade e 218 

deixar de filmar representaria um retrocesso. Caso esses vídeos sejam usados de forma indevida, 219 

observou que existem leis para se defender. O conselheiro Bruno Nascimento Campos esclareceu 220 

que, quando, anteriormente, se decidiu por filmar as reuniões, foi com o objetivo de garantir as 221 

decisões tomadas, bem como para subsidiar a confecção das atas. Esclareceu ainda que, ao final do 222 
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mandato do reitor anterior, uma fala do mesmo, filmada neste Conselho, foi editada, o que criou um 223 

desgaste muito grande. Sobre a opção de se recorrer à justiça, observou que esse processo pode ser 224 

demorado e, enquanto isso, a imagem da pessoa já foi desgastada. O conselheiro Ivair Gomes 225 

observou que ou se mantém da forma que está, filmando as reuniões em áudio e vídeo, ou corta a 226 

gravação totalmente. A presidente lembrou os conselheiros que esta discussão também deverá ser 227 

levada para o âmbito de suas unidades acadêmicas, por isso solicitou a eles que consultem as suas 228 

unidades sobre a necessidade ou não de se filmarem ou gravarem as suas reuniões. Outros 229 

conselheiros também se manifestaram sobre a necessidade ou não das gravações das reuniões, bem 230 

como se essas gravações deveriam ser apenas em áudio, como proposto pelo relator, ou em áudio e 231 

vídeo. Dessa forma, dados os esclarecimentos e discutida a matéria, e considerando que o relator 232 

dividiu o seu voto em 5 (cinco) itens, a presidente do Conselho sugeriu que se votasse cada item 233 

separadamente, o que foi acatado. Considerando o exposto, o relator passou ao voto, lendo o seu 234 

parecer: Este relator entende que o voto deve ser dividido em 05 (cinco) partes. Desse modo: 1. “Não 235 

há necessidade de uma resolução específica para ‘regular os mecanismos de divulgação das decisões 236 

emanadas dos órgãos colegiados da UFSJ’. No que se refere à necessidade de divulgação das atas e 237 

das decisões ad referendum no espaço próprio do órgão na internet, basta que a Reitoria publique 238 

uma instrução normativa, nos termos do inciso XI, do artigo 24, do Estatuto da Universidade Federal 239 

de São João del-Rei”. Decisão do Plenário: o item 1 (um) do parecer do relator foi aprovado por 240 

unanimidade; 2. “Avalio como igualmente desnecessário o § 1º, do artigo 2º, do anteprojeto que 241 

estabelece: ‘as decisões tomadas ad referendum de um órgão colegiado devem ser objeto de 242 

deliberação na reunião subsequente [...]’. Isso porque tal dispositivo já está suficientemente fixado: a) 243 

no Estatuto da UFSJ, ao tratar das competências do(a) Reitor(a) – Cf. inciso VI, artigo 24; b) no 244 

Regimento Geral da UFSJ, ao tratar das competências das chefias de departamentos – Cf. inciso VIII, 245 

artigo 42; c) no Regimento Geral da UFSJ, ao tratar das competências dos coordenadores de curso de 246 

graduação – Cf. inciso VI, artigo 48; e d) no Regimento Geral da UFSJ, ao tratar das competências 247 

dos coordenadores de cursos de pós-graduação stricto sensu – Cf. inciso II, artigo 57”. Decisão do 248 

Plenário: o item 2 (dois) do parecer do relator foi aprovado por unanimidade; 3. “É desnecessária 249 

uma resolução que se aplique a todos os órgãos colegiados da UFSJ quanto à questão das gravações 250 

em áudio ou vídeo. Sugiro que, a partir da discussão que aqui se estabeleça, cada órgão colegiado 251 

decida e estabeleça em seu Regimento Interno se pretende ou não adotar a prática de gravar as 252 

reuniões como subsídio (meio) útil e facilitador para a confecção das atas. Além disso, sugiro que a 253 

decisão pela gravação ou não gravação seja peremptória: deve-se estabelecer ou não a necessidade de 254 

gravação. A ideia de definir, ao início das reuniões, se vai gravar ou não, de forma intempestiva, 255 

pode gerar, por diversos fatores, impossibilidade de se realizar a reunião e, com isso, provocar 256 

prejuízo ao erário e desperdício de tempo de serviço”. Decisão do Plenário: o item 3 (três) do 257 

parecer do relator foi aprovado por unanimidade; 4. “Pelas razões elencadas no mérito, este relator 258 

vota pela necessidade de gravação do áudio das reuniões dos Conselhos Superiores da UFSJ, a saber, 259 
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CONSU, CONEP e CONDI. Nesse sentido, sugere que os referidos Conselhos incluam dispositivo 260 

regulamentar referente à gravação em áudio em seus respectivos regimentos internos ou resoluções 261 

que estabeleçam as normas de seu funcionamento. No caso do CONSU, sugiro que seja publicada 262 

uma resolução visando a incluir, no artigo 10 da Resolução nº 027, de 15 de maio de 2006 263 

(modificada pela Resolução 028/2011), que estabelece normas para o funcionamento das reuniões do 264 

Conselho Universitário da UFSJ, o seguinte parágrafo: ‘§ As gravações em áudio das reuniões do 265 

CONSU são apenas um instrumento subsidiário da Secretaria dos Conselhos Superiores 266 

(SOCES/UFSJ) para confecção da ata, sendo acessíveis somente aos conselheiros e desfeitas após a 267 

aprovação da respectiva ata, vedado o fornecimento de cópia’. Existem aqui dois aspectos a 268 

considerar: (i) As gravações devem ser feitas apenas em áudio ou devem incluir também as imagens 269 

das reuniões? Pelas razões acima elencadas, este relator entende que apenas o áudio é suficiente; (ii) 270 

As gravações devem ser desfeitas ou preservadas após a aprovação da ata? Este relator entende que 271 

as gravações são apenas meios para a confecção do documento final que é a ata. Além disso, a fim de 272 

evitar o uso indevido das imagens, sugere que elas sejam desfeitas após a aprovação da ata”. Decisão 273 

do Plenário: a parte 1 (um) do item 4 (quatro) do parecer do relator foi decidida por 19 (dezenove) 274 

votos favoráveis, 8 (oito) votos contrários e 1 (uma) abstenção por gravações em áudio e vídeo; e a 275 

parte 2 (dois) do item 4 (quatro) foi aprovada por 18 (dezoito) votos favoráveis e 12 (doze) votos 276 

contrários; 5. “Tendo em vista a necessidade de evitar possíveis despesas ao erário e prejuízo ao 277 

serviço público, entendo que os conselheiros dos campi que se localizam fora da sede, a saber, Sete 278 

Lagoas – MG, Divinópolis – MG e Ouro Branco – MG, devem ter acesso às gravações. Sugiro que o 279 

CONEP e o CONDI sigam as mesmas determinações. Assim, no caso do CONSU, sugiro a inclusão, 280 

no artigo 10, da Resolução 027, de 15 de maio de 2006 (modificada pela Resolução 028/2011) acima 281 

referida, de outro parágrafo: ‘§ Todos os conselheiros do CONSU terão acesso às gravações em 282 

áudio, mediante assinatura de termo de responsabilidade, a fim de acompanhar a confecção da ata, 283 

junto à SOCES/UFSJ, no caso dos campi da sede, e em local a ser designado pela Reitoria nos 284 

demais campi’. É como voto, s.m.j.”. Decisão do Plenário (no caso, considerando ‘áudio e vídeo’, 285 

conforme decidido acima): o item 5 (cinco) do parecer do relator foi aprovado por 23 (vinte e três) 286 

votos favoráveis, 5 (cinco) votos contrários e 2 (duas) abstenções”. As decisões acima deram origem 287 

à Resolução no 021 (vinte e um), de 14 (quatorze) de setembro de 2015 (dois mil e quinze), que passa 288 

a fazer parte do processo. Item dois: Processo no 23122007735/2015-78 – Recurso acadêmico 289 

contra desvinculação. Interessado: Felipe Junior Gomes do Nascimento, relatado pela 290 

conselheira Luciana Beatriz Chagas. Antes de ler o mérito de seu parecer, a relatora lembrou que 291 

este processo foi discutido neste Conselho na reunião ocorrida em 17 (dezessete) de agosto de 2015 292 

(dois mil e quinze) e que saiu de pauta para que ela pudesse buscar mais informações a respeito da 293 

situação do aluno interessado. Na sequência, a relatora leu o mérito de seu parecer informando que 294 

este processo tem como objetivo julgar o pedido de recurso acadêmico contra desvinculação do aluno 295 

Felipe Júnior Gomes do Nascimento. Esclareceu que o interessado ingressou no primeiro semestre de 296 
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2013 (dois mil e treze), cursou 6 (seis) disciplinas, sendo reprovado em apenas uma delas por 297 

frequência e notas. Depois disso, procedeu o trancamento do segundo semestre de 2013 (dois mil e 298 

treze) e do primeiro semestre de 2014 (dois mil e quatorze) para realizar um curso de formação no 299 

Corpo de Bombeiros, para o qual passou em concurso público. Ressaltou que o aluno alega ainda que 300 

também efetuou o trancamento do segundo semestre de 2014 (dois mil e quatorze), o que não consta 301 

no sistema da Instituição, fato que causou a inclusão de seu nome na lista de alunos passíveis de 302 

desvinculação nos termos do artigo 96 (noventa e seis) do Regimento Geral da UFSJ. Informou que o 303 

interessado alega que acompanhava sua situação acadêmica frequentemente através do CONTAC e 304 

não se manifestou no edital de ampla defesa porque não imaginava que seu nome estivesse lá. O 305 

aluno alega ainda que efetuou a matrícula regularmente no primeiro semestre de 2015 (dois mil e 306 

quinze), com intenção clara de retomar o curso de onde havia parado, o que a relatora observou ser 307 

verdadeiro ao verificar o extrato de movimentação no CONTAC, anexo ao processo. No entanto, 308 

ressaltou que se observa que o estudante não realizou a matrícula no segundo semestre de 2015 (dois 309 

mil e quinze), quando lhe foi concedido o efeito suspensivo ao processo de desvinculação. Porém, 310 

observou que não é possível apurar se o interessado foi informado efetivamente desse efeito 311 

suspensivo. Além do mais, ressaltou que o presente processo lhe foi enviado em maio de 2015 (dois 312 

mil e quinze), antes do final do primeiro semestre, que, por motivos de andamento dos processos a 313 

serem votados pelo CONSU, a sua votação foi adiada para agosto de 2015 (dois mil e quinze). Por 314 

isso, a relatora entendeu que este atraso pode ter sido responsável pela não inscrição do estudante no 315 

segundo semestre, fato que se soma à deflagração da greve dos técnicos-administrativos nesta 316 

Instituição. Para a relatora, é temerário correr o risco de a Instituição cometer uma injustiça ao banir 317 

um estudante por ele apenas ter perdido o prazo de uma inscrição periódica, sendo que ele, quando 318 

pôde, inscreveu-se regularmente nas disciplinas. Além disso, observou que o aluno possui prazo de 319 

integralização até o ano de 2021 (dois mil e vinte e um), sendo, portanto, perfeitamente plausível que 320 

se forme no tempo regulamentar. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu 321 

parecer: “Pelo que nos fundamentos do mérito consta, sou de parecer favorável à aprovação do 322 

pedido de recurso acadêmico contra desvinculação do interessado. Este é o voto da relatora, salvo 323 

melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por 23 (vinte e três) votos 324 

favoráveis, 3 (três) votos contrários e 2 (duas) abstenções. Item três: Processo no 325 

23122005891/2015-02 – Proposta de alteração do Regimento Interno do Colegiado do Curso de 326 

Química. Interessada: COQUI, relatado pela conselheira Luciana Beatriz Chagas. A relatora 327 

leu o mérito de seu parecer informando que este processo tem como objetivo aprovar a proposta de 328 

alteração do Regimento Interno do Colegiado do Curso de Química. De acordo com a professora 329 

Stella Maris Resende, presidente do Colegiado do referido Curso, a mudança se deve a uma 330 

necessidade de revisão da versão vigente, que não contempla o Grau Acadêmico Bacharelado. 331 

Assim, considerando que a proposta em questão foi aprovada por unanimidade no Colegiado, em 332 

conformidade com o artigo 6º (sexto) do Regimento vigente, e que está em conformidade com as 333 



 

 

10 

deliberações expressas no Relatório da Comissão do CONSU (ad hoc) para análise dos regimentos 334 

internos de colegiados de curso, datado de 20 (vinte) de agosto de 2007 (dois mil e sete), a relatora 335 

foi favorável à proposta de alteração do Regimento Interno do Colegiado do Curso de Química. Na 336 

fase de discussão, a conselheira Honória de Fátima Gorgulho, representante do Departamento de 337 

Ciências Naturais (DCNAT), informou que recebeu mensagem eletrônica da professora Stella 338 

solicitando que fosse feita uma mudança na redação do artigo 3º (terceiro) da referida proposta. 339 

Dessa forma, a conselheira fez a leitura do texto sugerido, sendo este acatado pela relatora e a 340 

mensagem eletrônica anexada ao processo. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora 341 

leu o seu parecer: “Pelo que nos fundamentos do mérito consta, sou de parecer favorável à aprovação 342 

da Proposta de Alteração do Regimento Interno do Colegiado do Curso de Química. Este é o voto da 343 

relatora, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por 27 (vinte e 344 

sete) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção, dando origem à Resolução no 022 (vinte e dois), de 14 345 

(quatorze) de setembro de 2015 (dois mil e quinze), que passa a fazer parte do processo. Item 346 

quatro: Processo no 23122004795/2015-39 – Proposta de alteração do Regimento Interno do 347 

Departamento de Psicologia. Interessado: DPSIC, relatado pelo conselheiro Ivair Gomes. O 348 

relator leu o mérito de seu parecer informando que este processo trata da proposta de mudança do 349 

Regimento Interno do Departamento de Psicologia (DPSIC). Informou que fez uma leitura e 350 

avaliação de todos os itens do novo regimento destacando, na sequência, apenas aqueles itens que 351 

julgou carentes de algum tipo de ajuste. Em relação aos itens não citados, observou que julgou que 352 

estes estavam adequados. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: 353 

“Pelo exposto, sou favorável à aprovação do Regimento Interno do Departamento de Psicologia”. 354 

Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por 27 (vinte e sete) votos favoráveis e 2 355 

(duas) abstenções, dando origem à Resolução no 023 (vinte e três), de 14 (quatorze) de setembro de 356 

2015 (dois mil e quinze), que passa a fazer parte do processo. Item cinco: Processo no 357 

23122014476/2015-31 – Redistribuição de docente da UFSJ/CCO para a UFOP/Campus 358 

Ipatinga. Interessado: Prof. Alexandre Costa Val, relatado pelo conselheiro Américo Calzavara 359 

Neto. O relator leu o mérito de seu parecer informando que o presente processo trata de matéria de 360 

caso específico, pautado nos termos do inciso II (dois) do artigo 11 (onze) da Resolução/CONSU nº 361 

027/2006 (vinte e sete / dois mil e seis) e, ainda, na Resolução/CONSU nº 021/2005 (vinte e um / 362 

dois mil e cinco), modificada pela Resolução/CONSU nº 025/2013 (vinte e cinco / dois mil e treze), 363 

contendo o pedido de redistribuição do professor Alexandre da Costa Val da UFSJ/Campus Centro-364 

Oeste Dona Lindu para a UFOP/Campus Ipatinga. Informou que o professor Alexandre, em ofício 365 

encaminhado ao Grupo de Apoio Docente (GAD) das Bases Psicossociais do Curso de Medicina da 366 

UFSJ/CCO, ampara sua solicitação de redistribuição para a UFOP/Ipatinga, considerando tratar-se de 367 

uma nova oportunidade acadêmica e profissional, além do fato de que essa mudança o fará estar mais 368 

próximo do seu domicílio. Observou que o professor informa ainda que, caso seja aprovada, esta 369 

redistribuição se dará a partir da transferência de um código de vaga para o Curso de Medicina da 370 
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UFSJ/Campus CCO, já que seu pedido se encontra pré-aprovado pela UFOP. Nesse sentido, destacou 371 

que ele se disponibilizou a organizar o edital do concurso e, ainda, a participar ativamente de tudo 372 

aquilo que antecede o processo seletivo. Dessa forma, esclareceu que o GAD das Bases Psicossociais 373 

se reuniu em 18 (dezoito) de junho de 2015 (dois mil e quinze), com todos os seus membros 374 

presentes, que votaram por unanimidade pela liberação do professor, tendo em vista o interesse por 375 

parte dele e a possibilidade de substituição. Informou que o GAD, porém, ressalvou as dificuldades 376 

que podem advir em função do lapso de tempo entre a saída de um docente e a sua substituição, em 377 

função da não aprovação ou ausência de candidato em futuro processo seletivo, com sobrecarga de 378 

área e do outro professor médico psiquiatra. Para tanto, analisaram a perspectiva de que conteúdos 379 

didáticos específicos da área fossem ministrados pelo outro docente médico psiquiatra e os demais 380 

conteúdos fossem assumidos por outros docentes do curso, sendo este um compromisso do GAD até 381 

que um novo docente possa assumir esses encargos didáticos, independente das dificuldades 382 

relatadas. Nesse sentido, foi anexada a planilha na qual constam os encargos didáticos do professor 383 

Alexandre e os arranjos temporários definidos pelo GAD em 13 (treze) de agosto de 2015 (dois mil e 384 

quinze) com a alocação de conteúdos aos respectivos docentes do curso. Por fim, informou que os 385 

demais documentos sobre a redistribuição do professor, como a aprovação pelo 386 

Colegiado/Coordenador do Curso de Medicina; a confirmação do interesse da Escola de Medicina da 387 

UFOP/Ipatinga e, também do aceite, pela Congregação do CCO, do pedido de redistribuição tendo 388 

como contrapartida a liberação de um código de vaga para a UFSJ/CCO estão adequados. Nesses 389 

termos, observou que é importante ressaltar o ofício da UFOP, de 19 (dezenove) de agosto de 2015 390 

(dois mil e quinze), encaminhado à Magnífica Reitora, com manifestação favorável à redistribuição 391 

do professor para aquela instituição, oferecendo em contrapartida o código de vaga nº 0930752, do 392 

mesmo cargo, com provimento imediato autorizado. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, 393 

o relator leu o seu parecer: “Considerando que todas as exigências determinadas pelo inciso II (dois) 394 

do artigo 11 (onze) da Resolução/CONSU Nº 27/2006 (vinte e sete / dois mil e seis) e ainda na 395 

Resolução/CONSU Nº 025/2013 (vinte e cinco / dois mil e treze) foram atendidas, pelo que nos 396 

fundamentos do mérito consta, sou de parecer favorável ao pedido de redistribuição do Professor 397 

Alexandre Costa Val, da UFSJ/CCO para a UFOP/Campus Ipatinga, com a disponibilização do 398 

código de vaga Nº 0930752 ao GAD das Bases Psicossociais do CCO, com a manutenção do perfil 399 

de contratação. Este é o voto do relator, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do 400 

relator foi aprovado por unanimidade. Item seis: Processo no 23122014101/2015-71 – Manutenção 401 

de vaga docente em função da exoneração do Prof. Wellington Passos de Paula. Interessado: 402 

DTECH (CAP), relatado pelo conselheiro Ênio Nazaré de Oliveira Júnior. O relator leu o mérito 403 

de seu parecer informando que este processo foi aberto como consequência do pedido de exoneração 404 

feito pelo professor Wellington Passos de Paula, código de vaga nº 0923132, do Departamento de 405 

Tecnologia em Engenharia Civil, Computação e Humanidades (DTECH), que solicitou a manutenção 406 

da vaga deixada pelo professor com o mesmo perfil de Computação Aplicada à Engenharia. De 407 
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acordo com o Memorando Eletrônico nº 70 (setenta), de 28 (vinte e oito) de maio de 2015 (dois mil e 408 

quinze), e a Portaria nº 282 (duzentos e oitenta e dois), de 7 (sete) de maio de 2015 (dois mil e 409 

quinze), esclareceu que o professor Wellington solicitou exoneração para posse em outro cargo 410 

inacumulável. Porém, observou que esse último documento não constava na lista de documentos 411 

deste processo, por isso solicitou ao chefe do DTECH, professor Sérgio de Oliveira, o envio do 412 

referido documento, o qual foi anexado ao processo. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, 413 

o relator leu o seu parecer: “Após análise dos documentos anexos ao processo, sou favorável à 414 

manutenção da vaga deixada pelo professor Wellington Passos de Paula, no departamento solicitante, 415 

DTECH, em virtude do pedido de exoneração feito pelo próprio professor. Este é o meu voto, salvo 416 

melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Item sete: 417 

Processo no 23122014435/2015-45 – Manutenção de vaga docente em função da aposentadoria 418 

do Prof. José Maurício de Carvalho. Interessado: DFIME, relatado pelo conselheiro Wilson 419 

Camilo Chaves. O relator leu o mérito de seu parecer informando que o presente processo se refere à 420 

solicitação do Departamento de Filosofia e Métodos (DFIME) de manutenção de vaga docente em 421 

função da aposentadoria do professor José Maurício de Carvalho. Em 6 (seis) de agosto de 2015 422 

(dois mil e quinze), de acordo com a ata da reunião extraordinária da Assembleia Departamental do 423 

DFIME, o referido Departamento aprovou por unanimidade a manutenção da vaga decorrente da 424 

aposentadoria do professor José Maurício de Carvalho, que prestou relevantes trabalhos ao longo de 425 

sua trajetória/carreira na Universidade Federal de São João del-Rei. Em documento datado de 7 (sete) 426 

de agosto de 2015 (dois mil e quinze), endereçado à Magnífica Reitora, professora Valéria Heloisa 427 

Kemp, o professor Rogério Antônio Picoli, chefe do DFIME, apresenta justificativa pela manutenção 428 

da referida vaga. Dessa forma, informou que o Chefe do DFIME inicia sua argumentação afirmando 429 

que “o professor José Maurício de Carvalho respondia por unidades curriculares nas áreas de 430 

Filosofia Moderna, Filosofia Contemporânea e Ética” e que a aposentadoria do referido professor 431 

“deixa o DFIME com um déficit de docentes para atender algumas unidades curriculares específicas 432 

dentro dessas áreas, especificamente Filosofia Kantiana e Idealismo Alemão, Filosofia no Brasil e 433 

Ética”. O relator esclareceu que se nota que são unidades curriculares em sua maioria obrigatórias, 434 

indispensáveis e essenciais para que se tenha um curso de Filosofia em que se preze pela qualidade, 435 

possibilitando ao egresso uma reflexão crítica, sua missão maior. Em seguida, destacou que o 436 

professor Rogério Picoli apresenta um quadro em que se demonstra que a média de encargos 437 

didáticos do professor nos 3 (três) últimos anos tem sido de 8,8 (oito inteiros e oito décimos) horas, 438 

sem levar em consideração os encargos no Curso de Licenciatura em Filosofia, modalidade a 439 

distância. Ele argumenta ainda que, de acordo com o Relatório Técnico sobre os Encargos Didáticos 440 

do DFIME, elaborado pelo Setor de Apoio Acadêmico da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação 441 

(SEACA/PROEN), a média anual de horas/aulas por docente do DFIME é de 8,07 (oito inteiros e 442 

sete centésimos) horas, consideradas 18 (dezoito) semanas para todas as Unidades Curriculares 443 

(UCs). Ainda, de acordo com o professor, ficou fora desse cálculo o encargo didático relativo à 444 



 

 

13 

Orientação de Atividades de Estágio Supervisionado e de Práticas Curriculares previsto no novo 445 

Projeto Pedagógico (PPC) do Curso de Licenciatura em Filosofia. O professor esclarece ainda que a 446 

média de 10 (dez) horas semanais, apresentada no gráfico que compõe o processo, resulta do fato de 447 

as atividades de Estágio Supervisionado do Curso de Licenciatura em Filosofia, modalidade 448 

presencial, terem sido computadas como uma UC de 36 (trinta e seis) horas/semestre. Além disso, 449 

foram incluídas também 36 (trinta e seus) horas/anuais, demandadas pelo Mestrado em Tecnologias 450 

para o Desenvolvimento Sustentável. Diante disso, ressaltou que o professor argumenta que os 451 

docentes do DFIME entendem que a média de encargos semanais em cursos presenciais, que tem 452 

sido atribuída ao professor José Maurício de Carvalho, e a média prevista para o grupo justificariam a 453 

manutenção da vaga no Departamento. Em seu último tópico de justificativa pela manutenção dessa 454 

vaga, denominado “aumento de encargos e projetos de ensino e pesquisa do DFIME”, informou que 455 

o professor Rogério Picoli leva em consideração três aspectos principais: a previsão de aumento da 456 

demanda por encargos, as previsões de afastamento para estágio de pós-doutorado e o esforço de 457 

criação do Curso de Mestrado em Filosofia. A respeito do primeiro aspecto, o relator fez uma série 458 

de considerações que foram destacadas pelo chefe do DFIME em sua justificativa para a manutenção 459 

da vaga. Em relação aos dois últimos aspectos, finalizou afirmando que, mesmo que não os 460 

considere, pelo fato de que há legislação na Casa que reza sobre o afastamento de docentes para se 461 

qualificarem, bem como legislação maior, no caso de criação de Programa de Pós-Graduação, que 462 

justifique a contratação de um professor somente por déficit na carga horária da graduação, os 463 

argumentos que sustentam a justificativa do chefe do DFIME em prol da manutenção da vaga estão 464 

bem sustentados, baseando-se em documentos, gráficos oriundos do DFIME, bem como do 465 

SEACA/PROEN. Na fase de esclarecimentos, a presidente do Conselho destacou que este processo e 466 

os dois próximos da pauta tratam de reposição de vaga em função de aposentadoria de professores 467 

que muito contribuíram para o desenvolvimento da Instituição, fazendo então uma referência a eles. 468 

Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Pelo exposto no Mérito, 469 

sou de parecer favorável à manutenção da vaga no Departamento de Filosofia e Métodos (DFIME) 470 

em função da aposentadoria do Prof. Dr. José Maurício de Carvalho. Este é meu voto, salvo melhor 471 

juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Item oito: Processo 472 

no 23122014901/2015-92 – Manutenção de vaga docente em função da aposentadoria do Prof. 473 

Guilherme Ronald Weyers. Interessado: DEPEL, relatado pela conselheira Honória de Fátima 474 

Gorgulho. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que a solicitação em questão trata do 475 

preenchimento da lacuna criada na área de Eletrônica, do Departamento de Engenharia Elétrica 476 

(DEPEL) da UFSJ, em razão da aposentadoria do professor Guilherme Ronald Weyers. Dessa forma, 477 

considerando que as solicitações de manutenção de vagas docentes em seus departamentos de origem 478 

estão sendo avaliadas neste Conselho, em função de justificativas fundamentadas nos encargos 479 

didáticos, informou que o DEPEL relata que, antes da aposentadoria do professor Guilherme, o 480 

DEPEL contava com um total de 30 (trinta) professores em regime de dedicação exclusiva, sendo 481 
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responsável por 10.000 (dez mil) horas anuais de encargos didáticos na graduação, excluídas as 482 

cargas horárias para as orientações de trabalho de Conclusão de Curso e de Estágio, o que 483 

corresponde a uma média de 9,26 (nove inteiros e vinte e seus décimos) horas-aula/semanais na 484 

graduação. Informou que o Departamento apresenta ainda que é responsável por 810 (oitocentos e 485 

dez) horas anuais de encargos na pós-graduação em Engenharia Elétrica da UFSJ (em associação 486 

com o CEFET-MG), com a orientação de um total de 41 (quarenta e um) alunos de mestrado. Além 487 

disso, o DEPEL também contribui com orientação e oferecimento de cursos na pós-graduação em 488 

Engenharia de Energia da UFSJ. Dessa forma, a relatora concluiu que, com a aposentadoria do 489 

professor Guilherme, o DEPEL apresenta sobrecarga de trabalho, com média de encargos didáticos 490 

acima de 9 (nove) horas/semana/professor, o que justifica a manutenção da referida vaga docente 491 

neste Departamento. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: 492 

“Diante do exposto, proponho que a vaga decorrente da aposentadoria do prof. Guilherme Ronald 493 

Weyers seja mantida no Departamento de Engenharia Elétrica. Voto pela aprovação desta proposta”. 494 

Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade. Item nove: Processo no 495 

23122014902/2015-37 – Manutenção de vaga docente em função da aposentadoria do Prof. 496 

Jânio Caetano de Abreu. Interessado: DECAC, relatado pelo conselheiro Glauco Manuel dos 497 

Santos. O relator leu o mérito de seu parecer informando que o referido processo tem como 498 

interessado o Departamento de Ciências Administrativas e Contábeis (DECAC), que solicita a 499 

manutenção da vaga docente em função da aposentadoria do professor Jânio Caetano de Abreu. 500 

Informou que o Departamento apresentou como justificativa para a manutenção da referida vaga os 501 

seguintes argumentos: 1) com o atual quadro de 28 (vinte e oito) docentes, além dos encargos 502 

didáticos dos cursos de Administração (Integral e Noturno) e Ciências Contábeis, o Departamento 503 

ainda é responsável por encargos didáticos de (12) doze outros cursos da UFSJ com perfis 504 

diversificados; 2) em 2015 (dois mil e quinze), a carga horária anual assumida pelo DECAC é de 505 

7.822 (sete mil, oitocentas e vinte e duas) horas-aula, o que significa 8,81 (oito inteiros e oitenta e um 506 

décimos) horas-aula para cada um dos docentes do quadro atual; 3) com a reformulação dos cursos 507 

que possuem disciplinas com 30 (trinta) e 60 (sessenta) horas-aula, desenvolvidas em 15 (quinze) 508 

semanas, tal relação deverá se elevar; 4) 4 (quatro) docentes trabalham em cursos de mestrado e 509 

doutorado dentro e fora da UFSJ (como, por exemplo, UFLA e CEFET-BH); por outro lado, 18 510 

(dezoito) docentes estão envolvidos com atividades do Núcleo de Ensino a Distância (NEAD), sendo 511 

8 (oito) destes em coordenações, o que não foi incluído no indicador de horas-aula semanais por 512 

docente; 5) os docentes do DECAC orientam aproximadamente 120 (cento e vinte) discentes por ano 513 

em seus próprios cursos, mas também em outras unidades; 6) 14 (quatorze) docentes atualmente 514 

desempenham funções administrativas dentro da UFSJ; e 7) os docentes do DECAC também 515 

desenvolvem diversas atividades no âmbito da pesquisa e extensão com recursos obtidos junto às 516 

agencias financiadoras. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: 517 

“Considerando bem fundamentadas e justificadas as considerações acima apresentadas no mérito, 518 
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voto favoravelmente à aprovação da manutenção da vaga docente em função da aposentadoria do 519 

professor Jânio Caetano de Abreu ao Departamento de Ciências Administrativas e Contábeis – 520 

DECAC. Este é meu parecer, salvo meu melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi 521 

aprovado por unanimidade. Item dez: Processo no 23122015354/2015-62 – Proposta de Política de 522 

Esportes da UFSJ. Interessada: PROAE, relatado pelo conselheiro Bruno Nascimento Campos. 523 

O relator leu o mérito de seu parecer, dando-se início à discussão da proposta apresentada. Porém, às 524 

17 (dezessete) horas e 45 (quarenta e cinco) minutos, tendo se chegado ao teto da reunião, o 525 

Conselho decidiu por encerrá-la e continuar a discussão deste item e dos demais itens da pauta em 526 

uma próxima reunião. Assim, nada mais havendo a tratar, a presidente do Conselho encerrou a 527 

reunião. E, para constar, eu, Maria da Penha Resende Rodrigues, secretária, lavrei a presente ata que, 528 

se aprovada, será assinada por todos os conselheiros presentes à reunião. São João del-Rei, 14 529 

(quatorze) de setembro de 2015 (dois mil e quinze). 530 

Profª Valéria Heloisa Kemp 531 

Prof. Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira 532 

Profª Aline Cristina da Cruz 533 

Prof. Américo Calzavara Neto  534 

Profª Bernadete Oliveira Sidney Viana Dias 535 

Prof. Carlos Eduardo de Matos Jensen 536 

Prof. Claudio Manoel Ferreira Leite 537 

Prof. Ênio Nazaré de Oliveira Júnior 538 

Prof. Fábio de Barros Silva 539 

Prof. Fernando Henrique de Jesus Mourão 540 

Profª Filomena Maria Avelina Bomfim  541 

Prof. Glauco Manuel dos Santos 542 

Prof. Henrique Coutinho de Barcelos Costa 543 

Profª Honória de Fátima Gorgulho 544 

Prof. Ivair Gomes 545 

Prof. José Augusto Ferreira Perez Villar 546 

Prof. Juan Cañellas Bosch Neto 547 

Prof. Lincoln Cardoso Brandão 548 

Profª Luciana Beatriz Chagas 549 

Prof. Luis Antônio Scola 550 

Profª Maristela Nascimento Duarte 551 

Profª Rejane Correa da Rocha 552 
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Prof. Rogério Martins Maurício 553 

Prof. Sérgio Marinho Soares  554 

Prof. Tarcísio Laerte Gontijo 555 

Prof. Wilson Camilo Chaves 556 

Tec.-adm. Bruno Henrique Fernandes 557 

Tec.-adm. Bruno Nascimento Campos 558 

Tec.-adm. Fábio Chaves 559 

Tec. Adm. Marina Goulart da Silva 560 

Discente Gustavo Cardoso da Mata 561 


