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Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade 1 

Federal de São João del-Rei.  2 

Aos 2 (dois) dias do mês de dezembro de 2015 (dois mil e quinze), às 14 (quatorze) horas, estavam 3 

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

Universidade Federal de São João del-Rei, na sala de Reuniões dos Órgãos Colegiados Superiores, 5 

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

presidente do Conselho; os docentes que atuam no ensino da graduação: Carolina Ribeiro Xavier, 7 

Cláudia Di Lorenzo Oliveira, Cleber José da Silva, Moacyr Comar Júnior, Renata Carolina Zanetti 8 

Lofrano, Stella Maris Resende e Túlio Hallak Panzera; os docentes que atuam no ensino de pós-9 

graduação: Roberto Pires Calazans Matos e Valdir Mano; e o membro do corpo técnico-administrativo: 10 

José Roberto Ribeiro. Havendo quorum, a presidente do Conselho deu início à reunião, apresentando as 11 

justificativas de ausência dos conselheiros: Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira, por estar 12 

participando de uma reunião de trabalho na Reitoria; Vanessa Maia Barbosa de Paiva, por estar 13 

participando de Banca Examinadora do Processo Seletivo Simplificado para contratação de Professor 14 

Substituto para o DELAC; Josiane Nogueira, por estar em viagem a trabalho; e José Domingos de 15 

Souza, por motivos de trabalho. Aceitas as justificativas, foram aprovadas, por unanimidade, as atas das 16 

reuniões extraordinárias ocorridas em 11 (onze) e 18 (dezoito) de novembro de 2015 (dois mil e 17 

quinze). Aprovadas as atas e decididos os itens do expediente do dia, foi então colocada em discussão a 18 

pauta. No momento da aprovação, a presidente do Conselho solicitou a exclusão do item 14 (quatorze), 19 

que trata da Decisão Ad Referendum nº 017/2015, que aprova o projeto de extensão “Desenvolvimento 20 

Técnico e Artístico da Orquestra Jovem de Divinópolis” e a celebração de Convênio entre a UFSJ e a 21 

FAUF devido à justificativa de ausência da conselheira relatora Josiane Nogueira, o que foi acatado. 22 

Ainda, a pedido dos conselheiros relatores Stella Maris Resende, Valdir Mano e José Roberto Ribeiro, 23 

foram excluídos os itens 5 (cinco), 8 (oito), 11 (onze) e 15 (quinze), que tratam, respectivamente, de 24 

carta dos alunos do Curso de Engenharia Mecatrônica solicitando reavaliação de notas referentes a 25 

provas e trabalhos da Unidade Curricular “Dinâmica Aplicada às Máquinas”; do Acordo de Cooperação 26 

Técnico-científica entre a UFSJ e a UFVJM para desenvolvimento de projeto de pesquisa do professor 27 

Juliano de Carvalho Cury; da Decisão Ad Referendum nº 013/2015, que aprova celebração de contrato 28 

entre a UFSJ e a FAUF para desenvolvimento de projeto de extensão do professor Marcelo Dalla 29 

Vecchia; e da proposta de criação do Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências 30 

Farmacêuticas. Aprovada a pauta, iniciaram-se os trabalhos. Item um: Processo no 31 

23122020319/2015-65 – Projeto Pedagógico do Curso de Medicina – CCO. Interessada: PROEN, 32 

relatado pelo conselheiro José Roberto Ribeiro. O relator leu o mérito de seu parecer e lembrou que 33 

a discussão deste processo foi suspensa na última reunião do CONEP, ocorrida em 18 (dezoito) de 34 

novembro, em função de o PPC ter sido apresentado em módulos, sendo que esses módulos é que eram 35 

múltiplos de 18 (dezoito), e não as disciplinas, como estabelecido pela Resolução que regulamenta o 36 

assunto. Informou que foi feita então a revisão do PPC, que volta agora para apreciação do Conselho. 37 
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Antes de colocar o assunto em discussão, a presidente do Conselho informou que estava presente à 38 

reunião o Pró-Reitor Adjunto de Ensino de Graduação, professor Márcio Falcão Santos Barroso, para 39 

esclarecimentos. Solicitou permissão para que ele pudesse falar quando necessário, o que foi acatado. O 40 

relator prestou ainda alguns esclarecimentos sobre como passou a ser feita a contagem da carga horária, 41 

consultando aos conselheiros se a parte prática precisa também ser levada para múltiplo de 18 e se o 42 

colegiado de curso tem autonomia para fazer dessa forma. A conselheira Stella Maris Resende observou 43 

que lhe parece que o colegiado usou a hora-relógio para a aula prática e a hora-aula para a aula teórica, 44 

fazendo a soma no final, o que totalizou as 72 horas-aula para cada disciplina. Para o relator, o PPC 45 

estava correto, observando que o que pode gerar dúvida são as disciplinas de Práticas de Integração 46 

Ensino, Serviço e Comunidade (PIESC), em que o coordenador somou a carga horária teórica com a 47 

prática. Neste caso, ressaltou que o Conselho precisaria definir se aceitaria ou não da forma como foi 48 

colocado. Discutido o assunto e não havendo consenso, ao final, a conselheira Stella pediu vista ao 49 

processo, ficando, de acordo com o Regimento Geral da UFSJ, obrigada a relatar, por escrito, as 50 

conclusões de seus estudos no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Item dois: Processo no 51 

23122020322/2015-89 – Projeto Pedagógico do Curso de Medicina – CDB. Interessada: PROEN, 52 

relatado pelo conselheiro Moacyr Comar Junior. O relator leu o mérito de seu parecer informando 53 

que a reavaliação do Plano Pedagógico do Curso de Medicina do Campus Dom Bosco da UFSJ faz 54 

parte de um processo de adequação do curso frente à atenção à saúde regional, buscando fortalecer as 55 

potencialidades do curso e eliminar as fraquezas na medida do possível, além da observância dos 56 

critérios descritos na Resolução/CONEP nº 027 (vinte e sete), de 11 (onze) de setembro de 2013 (dois 57 

mil e treze). De acordo com a Resolução nº 03 (três), de 20 (vinte) de julho de 2014 (dois mil e 58 

quatorze), do Ministério da Educação, que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais (DNC) para os 59 

cursos de Medicina, destacou que ela define, em seu artigo 3º (terceiro), que o graduado em Medicina 60 

terá formação geral, humanista, crítica, reflexiva e ética, com capacidade para atuar nos diferentes 61 

níveis de atenção à saúde, com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, nos 62 

âmbitos individual e coletivo, com responsabilidade social e compromisso com a defesa da cidadania, 63 

da dignidade humana e da saúde integral do ser humano, tendo como transversalidade, em sua prática, 64 

sempre, a determinação social do processo de saúde e doença. Dessa forma, afirmou que o objetivo 65 

descrito no PPC atende ao estabelecido pelas DCN para os cursos de Medicina. Esclareceu que o 66 

projeto pedagógico foi aprovado pela Resolução/CONEP nº 025 (vinte e cinco), de 28 (vinte e oito) de 67 

agosto de 2013 (dois mil e treze), com base na Portaria/MEC nº 2.684 (dois mil, seiscentos e oitenta e 68 

quatro), de 26 (vinte e seis) de setembro de 2003 (dois mil e três). Após a aprovação, informou que o 69 

curso foi inserido no Sistema e-MEC para fins de regulação e aprovação do ato de autorização de 70 

funcionamento, recebendo visita in loco da Comissão de Avaliação constituída pelo Instituto Nacional 71 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). A Comissão de Elaboração e 72 

Consolidação do Projeto do Curso de Medicina foi instituída pela Portaria nº 1.057 (mil e cinquenta e 73 

sete), de 18 (dezoito) de outubro de 2013 (dois mil e treze), sob a coordenação do professor Joel Alves 74 
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Lamounier. O Ato de autorização do Curso de Medicina em São João del-Rei foi emitido pela 75 

Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior por meio da Portaria nº 654 (seiscentos e 76 

cinquenta e quatro), de 11 (onze) de dezembro de 2013 (dois mil e treze). Com relação à vocação, 77 

destacou que o Curso de Medicina proposto para o Campus Dom Bosco apresenta um caráter 78 

interdisciplinar e multidisciplinar, visando à formação de um profissional médico, com competências e 79 

habilidades para a assistência em todos os níveis de complexidade do atendimento do paciente, na 80 

prevenção e promoção da saúde, além de ter uma matriz curricular integrada e priorizar a formação do 81 

aluno com relação à atenção Primária à Saúde e à Urgência e Emergência, com formação generalista e 82 

humanista. Nesse sentido, para alcançar tais objetivos, ressaltou que o curso conta com uma matriz 83 

curricular estruturada em 12 (doze) semestres de 18 (dezoito) semanas cada, sendo que os conteúdos 84 

essenciais obrigatórios estão contidos nos módulos sequenciais e nos módulos longitudinais 85 

organizados em 4 (quatro) eixos curriculares: Bases Biológicas e Clínica Médica (BBCM); Práticas de 86 

Integração Ensino, Serviço e Comunidade (PIESC); Bases Psicossociais (BP) e Metodologia de 87 

Pesquisa (MP), além dos Internatos. Na sequência, o relator apresentou em um quadro a carga horária 88 

do curso da forma como está descrita no processo, a qual totaliza 7.778 (sete mil, setecentos e setenta e 89 

oito) horas. Observou que o total não é um múltiplo de 18 (dezoito), como estabelece o parágrafo 4° 90 

(quarto) do artigo 3° (terceiro) da Resolução/CONEP nº 27/2013 (vinte e sete / dois mil e treze), sendo 91 

que o problema encontra-se na carga horária dos internatos e da semana de acolhida aos calouros. Com 92 

relação ao regime curricular, informou que ele é de progressão linear, presencial, com funcionamento 93 

integral, periodicidade semestral, com entrada de 20 (vinte) alunos por semestre, que se dá pelo SISU. 94 

Para conclusão do curso, o discente deve cumprir no mínimo 12 (doze) semestres e no máximo 18 95 

(dezoito) semestres, findos os quais o concluinte recebe o título de médico e tem grau acadêmico de 96 

Bacharel. Esclareceu que a matriz curricular tem estrutura modular, o que, segundo o PPC, possibilita 97 

uma concentração maior dos alunos sobre um determinado assunto e permite a divisão da turma em 98 

grupos menores, o que melhora a relação professor-aluno e, consequentemente, reflete de maneira 99 

positiva no processo ensino-aprendizagem. As avaliações ficam também melhor distribuídas, evitando-100 

se o estresse indesejável a que os alunos estão submetidos quando da proximidade de provas de várias 101 

unidades curriculares, que se desenvolvem de modo paralelo e dissociado. Assim, destacou que a 102 

estrutura curricular do Curso de Medicina segue seus eixos organizados em duas fases, cada uma delas 103 

compreendendo diferentes atividades e metodologias, a saber: 1) Bases Biológicas e Clínica Médica 104 

(BBCM), que acontece do 1º (primeiro) ao 8º (oitavo) períodos e que pretende uma integração entre as 105 

ciências biológicas e o estudo das grandes síndromes clínicas; 2) Práticas de Integração Ensino, Serviço 106 

e Comunidade (PIESC), que acontece do 1º (primeiro) ao 8º (oitavo) períodos, com carga horária 107 

variada conforme o foco do semestre e que prima pela inserção do discente no Sistema Único de Saúde 108 

(SUS); 3) Bases Psicossociais (BP), que agrega as unidades curriculares relacionadas à Ética, à 109 

Bioética, à Psicologia Social, à Saúde Coletiva e Gestão, à Epidemiologia, à Saúde Mental, à 110 

Psiquiatria, à Psicologia Médica, à Medicina Legal e às Ciências Sociais; 4) Metodologia de Pesquisa 111 
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(MP), que é focado no processo de investigação planejado e desenvolvido pelos alunos por 8 (oito) 112 

semestres consecutivos, sendo em pequenos grupos e sob a orientação de um professor durante os cinco 113 

semestres finais. Além desses eixos, esclareceu que existe o Internato, que compreende os 2 (dois) 114 

últimos anos do curso (5º e 6º anos), que segue as recomendações das DCN constituindo-se num 115 

treinamento obrigatório em serviço próprio ou conveniado, sob a preceptoria dos médicos das unidades 116 

conveniadas, supervisionados diretamente pelos docentes da UFSJ. Os internatos abrangem as áreas 117 

Clínica Médica, Cirurgia, Ginecologia-Obstetrícia, Pediatria, Medicina da Família e Comunidade, 118 

Saúde Mental, Saúde Coletiva e Medicina de Urgência. De acordo com as novas DCN, ressaltou que as 119 

atividades serão eminentemente práticas e sua carga horária teórica não poderá ser superior a 20% 120 

(vinte por cento) do total do estágio. Informou que a metodologia de ensino/aprendizagem está 121 

alicerçada sobre 4 (quatro) pilares: Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP/PBL) e Aprendizagem 122 

baseada em equipe (ABE/TBL); problematização; pedagogia de projetos; e ação-reflexão-ação, que 123 

preveem como metodologia de avaliação um sistema periódico, envolvendo docentes, discentes, 124 

servidores técnico-administrativos e consultores externos, quando devem ser planejadas avaliações dos 125 

objetivos educacionais, do processo ensino-aprendizagem, de alunos, de professores e da Instituição. 126 

Em relação às ementas apresentadas, informou que seguem o modelo sugerido pela Resolução/CONEP 127 

nº 027/2013 (vinte e sete / dois mil e treze). Com relação aos Recursos Humanos, informou que há 128 

descrição detalhada das necessidades de técnicos-administrativos e dos locais de atuação daqueles a 129 

serem contratados. Quanto aos docentes, há indicação da área de atuação de cada um, bem como a 130 

lotação destes embora não haja indicação do número de docentes a serem contratados. Com relação à 131 

infraestrutura, há indicação de um prédio a ser construído para as salas de aula, laboratórios de 132 

habilidades, multifuncional, simulação de especialidades, sala de preparo/tanques/necrópsia, anatomia e 133 

hospital simulado. Além disso, observou que está prevista a construção de um anexo que abrigará uma 134 

sala de anatomia humana, um serviço de verificação de óbitos e um laboratório de cirurgia 135 

experimental. Por fim, informou que constam ainda do material analisado as anuências do 136 

Departamento de Medicina (DEMED), do Departamento de Psicologia (DPSIC) e do Departamento de 137 

Ciências Naturais (DCNAT), com a relação dos encargos didáticos sob a responsabilidade de cada 138 

Departamento, bem como o Parecer da Divisão de Acompanhamento e Controle Acadêmico (DICON) 139 

favorável ao PPC. Na fase de esclarecimentos, a presidente do Conselho informou que, além do Pró-140 

Reitor Adjunto de Ensino de Graduação, professor Márcio Barroso, estavam presentes à reunião a 141 

coordenadora e a vice-coordenadora do Curso de Medicina, professoras Rosa Gouvêa de Sousa e Cássia 142 

Beatriz Batista para esclarecimentos. Solicitou permissão para que eles pudessem falar quando 143 

necessário, o que foi acatado. Durante a discussão, a conselheira Stella Maris Resende chamou a 144 

atenção para o fato de que o PPC em questão não atende ao disposto no inciso I (um) do parágrafo 3º 145 

(terceiro) do artigo 6º (sexto) da Resolução/CONEP nº 027/2013, (vinte e sete / dois mil e treze), que 146 

estabelece que a carga horária total para cada grau acadêmico deve respeitar as DCN para o curso ou 147 

outra legislação vigente, não devendo exceder a 288 (duzentas e oito) horas-aula do valor mínimo 148 
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definido pela legislação. Neste caso, observou que a carga horária máxima do Curso, para atendimento 149 

do referido dispositivo, após conversão de hora-aula para horas, pode ser até 7.488 (sete mil, 150 

quatrocentas e oitenta e oito) horas, e não 7.778 (sete mil, setecentas e setenta e oito) horas como está 151 

previsto. Diante disso, a presidente do Conselho sugeriu que o processo baixasse em diligência para ser 152 

revista esta questão da carga horária. O Pró-Reitor Adjunto de Ensino de Graduação se dispôs a 153 

acompanhar a coordenadora e a vice-coordenadora do curso na realização deste trabalho. Considerando 154 

a sugestão da presidente, a coordenadora do curso observou que será necessário pedir novamente a 155 

emissão de ad referendum para autorizar o cadastro das unidades curriculares do Curso de Medicina a 156 

serem oferecidas no primeiro semestre de 2016 (dois mil e dezesseis) como foi feito para esse semestre. 157 

A presidente pediu então à coordenadora que formalizasse o seu pedido, enviando-o à Reitoria. Dados 158 

os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Frente ao que rege a Resolução 159 

027/2013/CONEP e as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Medicina, o PPC do Curso 160 

de Medicina a ser implantado no Campus Dom Bosco está bem redigido, apenas necessitando de 161 

adequações quanto às cargas horárias de algumas disciplinas e quanto ao número de docentes 162 

necessários para a completa implantação do curso. Sendo assim, o mesmo deve baixar em diligência 163 

para que sejam feitas essas adequações”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por 164 

unanimidade. Item três: Processo no 23122020976/2015-11 – Proposta de Calendário Escolar da 165 

Pós-Graduação Stricto Sensu. Interessada: DICON, relatado pela conselheira Renata Carolina 166 

Zanetti Lofrano. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que a Universidade Federal de São 167 

João del-Rei (UFSJ) atualmente conta com 22 (vinte e dois) cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu 168 

distribuídos em seus Campi, sendo 17 (dezessete) Mestrados e 5 (cinco) Mestrados/Doutorados 169 

oferecidos nas várias áreas do conhecimento. Dessa forma, esclareceu que no presente processo foram 170 

apresentadas duas propostas de Calendários para os cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu da UFSJ 171 

para o ano de 2016 (dois mil e dezesseis), sendo uma semestral e a outra quadrimestral. Na proposta do 172 

Calendário Quadrimestral, informou que o primeiro quadrimestre de 2016 (dois mil e dezesseis) 173 

apresentará 59 (cinquenta e nove) dias letivos, o segundo quadrimestre 58 (cinquenta e oito) dias letivos 174 

e o terceiro quadrimestre 57 (cinquenta e sete) dias letivos, perfazendo um total de 174 (cento e setenta 175 

e quatro) dias letivos. Referente à proposta do Calendário Semestral, informou que o primeiro semestre 176 

letivo de 2016 (dois mil e dezesseis) apresenta 84 (oitenta e quatro) dias letivos na Sede e 83 (oitenta e 177 

três) dias letivos no Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO), Campus Alto Paraopeba (CAP) e 178 

Campus Sete Lagoas (CSL). Já para o segundo semestre letivo de 2016 (dois mil e dezesseis), informou 179 

que a proposta apresenta 86 (oitenta e seis) dias letivos na Sede, 87 (oitenta e sete) dias letivos no CCO 180 

e CSL e 88 (oitenta e oito) dias no CAP, perfazendo, assim, um total de 170 (cento e setenta) dias 181 

letivos na Sede, CCO e CSL, e 171 (cento e setenta e um) dias letivos no CAP. Na sequência, a relatora 182 

detalhou as duas propostas apresentadas, destacando que as atividades letivas na proposta de Calendário 183 

Semestral se iniciarão, no primeiro semestre, em 7 (sete) de março e finalizarão em 8 (oito) de julho, e, 184 

no segundo semestre, em 8 (oito) de agosto e terminarão em 16 (dezesseis) de dezembro, garantindo-se 185 
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as 15 (quinze) semanas necessárias, nas quais os cursos estão estruturados. Quanto às atividades da 186 

proposta do Calendário Quadrimestral, destacou que as atividades letivas se iniciarão no primeiro 187 

quadrimestre em 7 (sete) de março e terminarão em 3 (três) de junho, num total de 13 (treze) semanas 188 

letivas, exceto no caso das quintas e sextas-feiras que perfazem 10 (dez) semanas; no segundo 189 

quadrimestre em 20 (vinte) de junho e terminarão 9 (nove) de setembro, perfazendo 11 (onze) e/ou 12 190 

(doze) semanas letivas; e do terceiro quadrimestre em 20 (vinte) de setembro e finalizarão em 16 191 

(dezesseis) de dezembro, contabilizando 11 (onze) e/ou 12 (doze) semanas letivas. Dessa maneira, 192 

afirmou que as datas de início e término de atividades letivas estão em total consonância com o 193 

Calendário Escolar da Graduação aprovado para o ano de 2016 (dois mil e dezesseis), que se inicia em 194 

15 (quinze) de fevereiro e termina em 17 (dezessete) de dezembro. Analisando as propostas de 195 

Calendários com o Calendário Escolar da Graduação aprovado para o ano de 2016 (dois mil e 196 

dezesseis), a relatora ressaltou que se verificou que o prazo para matrícula dos candidatos selecionados 197 

no primeiro semestre letivo ocorrerá nos dias 22 (vinte e dois) e 23 (vinte e três) de fevereiro e no segundo 198 

semestre letivo nos dias 21 (vinte e um) e 22 (vinte e dois) de julho, datas em que os períodos letivos da 199 

Graduação da UFSJ e de outras Instituições de Ensino já terão se encerrado, o que favorecerá as 200 

matrículas nos cursos de pós-graduação da UFSJ. Em virtude do grande número de cursos de pós-201 

graduação stricto sensu ofertados na UFSJ hoje, com consequente elevado número de docentes 202 

envolvidos nesses cursos, e visando-se a agilizar e facilitar a tramitação junto às Unidades Acadêmicas, 203 

a relatora esclareceu que ambos os Calendários Acadêmicos da Graduação e Pós-Graduação apresentam 204 

praticamente as mesmas datas-limite para que os coordenadores solicitem encargos junto às Unidades 205 

Acadêmicas de ambas as propostas de Calendários (semestral e quadrimestral) para o ano de 2016 (dois 206 

mil e dezesseis). Por último, recomendou que fosse realizada uma revisão nos quadros de ambos os 207 

Calendários, pois foram encontrados alguns erros, que foram destacados pela relatora. Na fase de 208 

esclarecimentos, a presidente do Conselho esclareceu que estava presente à reunião o Chefe do Setor de 209 

Registro da Pós-Graduação (SERPG), senhor Ricardo Alex de Oliveira, para esclarecimentos. Solicitou 210 

permissão para que ele pudesse falar quando necessário, o que foi acatado. O Chefe do SERPG 211 

esclareceu que, com a criação do Setor de Registro da Pós-Graduação, a elaboração dos calendários da 212 

pós-graduação stricto sensu, até então sob a responsabilidade da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-213 

Graduação, passaram para a sua responsabilidade. Para a elaboração dos calendários, observou que se 214 

baseou no calendário da graduação para o ano de 2016 (dois mil e dezesseis) e nos calendários da pós-215 

graduação do ano anterior. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: 216 

“Pelo exposto, meu voto é pela aprovação de ambas as Propostas de Calendários Acadêmicos da Pós-217 

Graduação Stricto Sensu 2016 da UFSJ, Semestral e Quadrimestral, desde que acatadas as 218 

recomendações apresentadas no mérito. Este é o voto da relatora, salvo melhor juízo”. Decisão do 219 

Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade, dando origem à Resolução no 030 (trinta), 220 

de 2 (dois) de dezembro de 2015 (dois mil e quinze), que passa a fazer parte do processo. Item quatro: 221 

Processo no 23122020101/2015-19 – Proposta de Calendário de Reuniões do CONEP 2016. 222 
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Interessada: SOCES, relatado pela conselheira Josiane Nogueira e apresentado pelo conselheiro 223 

Cléber José da Silva. O conselheiro leu o mérito do parecer da relatora informando que o processo em 224 

questão consiste na proposta de Calendário de Reuniões do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 225 

(CONEP) apresentada pela Secretaria dos Conselhos Superiores para o ano de 2016 (dois mil e 226 

dezesseis). Em conformidade com o artigo 16 (dezesseis) do Estatuto da UFSJ, informou que o CONEP 227 

reúne-se, ordinariamente, a cada mês. No entanto, ressaltou que a proposta considera 12 (doze) reuniões 228 

ordinárias distribuídas em 10 (dez) meses, excluindo os meses de janeiro e julho, período em que 229 

docentes e discentes organizam suas férias regulares em conformidade com o Calendário Acadêmico já 230 

aprovado por este Conselho. Por fim, informou que as reuniões concentram-se especialmente nas 231 

últimas quartas-férias de cada mês, conforme a seguir: 24 (vinte e quatro) de fevereiro; 16 (dezesseis) 232 

de março; 6 (seis)  e 27 (vinte e sete) de abril; 25 (vinte e cinco) de maio; 22 (vinte e dois) de junho; 10 233 

(dez) e 31 (trinta e um) de agosto; 28 (vinte e oito) de setembro; 26 (vinte e seis) de outubro; 23 (vinte e 234 

três) de novembro; e 14 (quatorze) de dezembro. Considerando que, de acordo com o Calendário 235 

Acadêmico, no dia 24 (vinte e quatro) de fevereiro está prevista Colação de Grau Solene no Campus 236 

Alto Paraopeba, da qual participa a presidente do Conselho, a relatora sugeriu que essa data seja 237 

alterada para o dia 17 (dezessete) de fevereiro. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o 238 

conselheiro leu o parecer da relatora: “Diante do exposto, observadas as sugestões expostas no mérito, 239 

sou de parecer favorável à aprovação do calendário de reuniões do CONEP apresentado pela Secretaria 240 

dos Conselhos Superiores para 2016, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi 241 

aprovado por unanimidade. Item cinco: Processo no 23122006038/2015-08 – Recurso contra 242 

negativa à solicitação de aproveitamento de disciplina. Interessada: Ingrid Thabata Silva Viana, 243 

relatado pela conselheira Vanessa Maia Barbosa de Paiva e apresentado pela conselheira Renata 244 

Carolina Zanetti Lofrano. A conselheira leu o mérito do parecer da relatora informando que a 245 

solicitação da aluna foi apreciada pela primeira vez pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 246 

(CONEP) em reunião realizada dia 3 (três) de junho de 2015 (dois mil e quinze), quando foi aprovado 247 

que o processo baixasse em diligência para que fossem anexados documentos necessários ao 248 

cumprimento da Resolução/CONEP nº 015, de 30 (trinta) de abril de 2014 (dois mil e quatorze), que 249 

regulamenta a equivalência entre unidades curriculares e o aproveitamento de estudos nos cursos de 250 

graduação da UFSJ. Em 28 (vinte e oito) de outubro de 2015 (dois mil e quinze), o processo retornou à 251 

pauta do Conselho com os documentos anexados. Entretanto, a relatora ressaltou que o CONEP julgou 252 

que a decisão tomada pelo Colegiado de Curso da referida aluna era insuficiente no que diz respeito ao 253 

detalhamento entre os conteúdos cursados pela aluna no intercâmbio e os conteúdos da disciplina 254 

ministrada na UFSJ. Assim sendo, informou que o seu voto foi no sentido de solicitar explicações mais 255 

consistentes para que a tomada de decisão deste Conselho não ferisse as Resoluções/CONEP nº 256 

015/2014 (quinze / dois mil e quatorze) e nº 013/2015 (treze / dois mil e quinze), que revogou a 257 

primeira, bem como a autonomia do Colegiado de Curso em sua decisão de negar equivalência das 258 

disciplinas Operações Básicas (cursada no intercâmbio na Espanha) e Operações Unitárias (UFSJ). 259 
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Dessa forma, destacou que o processo voltou à pauta nesta reunião com documento da Coordenação do 260 

Curso de Engenharia de Alimentos da UFSJ demonstrando (em quadro comparativo), a partir de cada 261 

unidade das duas unidades curriculares, que a disciplina cursada pela aluna Ingrid Thabata Silva Viana 262 

não pode ter equivalência plena porque os conteúdos programáticos não atendem às exigências de, no 263 

mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) de similaridade. De acordo com a comparação das disciplinas, 264 

esclareceu que, dos 10 (dez) temas abordados na subdivisão das ementas, a disciplina, cuja equivalência 265 

é solicitada pela aluna, participa, parcialmente, mesclada a outras abordagens, apenas em três temas. Ou 266 

seja, a disciplina Operações Básicas, cursada pela aluna na Espanha, atende apenas a 30% (trinta por 267 

cento) da ementa da disciplina Operações Unitárias I ministrada na UFSJ. Sendo assim, a relatora 268 

afirmou que os conteúdos cursados não atendem ao que prescrevem as duas Resoluções acima citadas, 269 

ressaltando que os incisos I (um) e II (dois) do artigo 6º (sexto), que estabelecem os parâmetros para a 270 

deliberação de equivalências, da Resolução/CONEP nº 013/2015 (treze / dois mil e quinze) permanece 271 

com mesma redação da Resolução/CONEP nº 015/2014 (dois mil e quatorze). Isto é, a revogação de 272 

uma Resolução por outra não prejudicou a aluna, pois não alterou as exigências da Instituição. Dados os 273 

esclarecimentos e discutida a matéria, a conselheira leu o parecer da relatora: “Voto em consonância 274 

com o Colegiado de Curso do Curso de Engenharia de Alimentos desta Instituição, desfavorável à 275 

solicitação de equivalência entre as disciplinas Operações Básicas, cursada pela aluna na Espanha, e 276 

Operações Unitárias I, ministrada pela UFSJ, porque a carga horária cursada não atende às exigências 277 

das Resoluções CONEP nº 015, de 30 de abril de 2014 e nº 013 de 29 de abril de 2015”. Decisão do 278 

Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por 9 (nove) votos favoráveis e 2 (duas) abstenções. O 279 

conselheiro José Roberto Ribeiro justificou o seu voto: “Abstive-me de votar, porque entendo que, 280 

quando a aluna foi para o intercâmbio, alguém do Colegiado autorizou o plano de curso da aluna, 281 

comprometendo-se a validar os créditos”. Item seis: Processo no 23122008153/2015-17 – Solicitação 282 

de Convênio entre a UFSJ e a Fazenda Redondo e Marcela para desenvolvimento do Projeto 283 

“Direto no Campo das Vertentes”. Interessado: Prof. Silvino Guimarães Moreira (DCIAG/CSL), 284 

relatado pelo conselheiro Túlio Hallak Panzera. O relator leu o mérito de seu parecer informando 285 

que o presente processo solicita a celebração de convênio entre o Departamento de Ciências Agrárias 286 

(DCIAG) da UFSJ e a “Fazenda Redondo e Marcela”, situada em Nazareno-MG, para desenvolvimento 287 

de experimentos ligados ao Projeto “Direto no Campo das Vertentes”, coordenado pelo professor Silvino 288 

Guimarães Moreira. Esclareceu que esta fazenda possui um histórico na participação de outras pesquisas 289 

em diversas áreas da Agronomia. Informou que, entre os principais objetivos do projeto, têm-se: estudar 290 

doses de fertilizantes e formas de adubação praticados por produtores do Sul de Minas Gerais; aferir os 291 

níveis críticos de P e K nos solos com fertilidade construída sob o sistema de semeadura direta; redefinir 292 

doses e formas de aplicação de NPK; e estudar as doses de calcário para sistemas de alta produção em 293 

solos com fertilidade construída. Esclareceu que o proprietário da fazenda irá fornecer as áreas para 294 

instalação dos experimentos, maquinários e pessoal capacitado para a execução do projeto. O projeto tem 295 

vigência de 12 (doze) meses a partir de agosto de 2015 (dois mil e quinze). O termo de contrato possui 296 
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parágrafo referente à proteção intelectual dos resultados provenientes deste projeto de pesquisa. Segundo 297 

o plano de trabalho, observou que não há previsão de aporte de recursos financeiros pela UFSJ e nem pela 298 

fazenda. Entretanto, um projeto de pesquisa foi submetido à FAPEMIG, via demanda universal, o qual 299 

poderá fornecer recursos para as atividades previstas no referido projeto. Embora a UFSJ tenha adquirido 300 

uma fazenda para condução de aulas práticas e atividades de pesquisa, ressaltou que os experimentos 301 

previstos neste projeto demandam áreas que replicam as condições de manejo e solo praticados no campo. 302 

Dessa maneira, a execução dos experimentos depende de uma parceria com produtores rurais que 303 

disponibilizam áreas para o desenvolvimento deste tipo de atividade de pesquisa. O relator enfatizou ainda 304 

que o professor Silvino, coordenador deste projeto, possui ampla experiência em manejo de culturas 305 

anuais no sistema de semeadura direta, já tendo atuado em outros experimentos similares. Por fim, 306 

destacou que, segundo a PROJU, a minuta do termo de cooperação está de acordo com o disposto na Lei 307 

nº 8.666/93 (oito mil, seiscentos e sessenta e seis / novena e três), que regulamenta os convênios e termos 308 

de cooperação da administração pública. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o 309 

seu parecer: “Pelo que no mérito consta, este relator é de parecer favorável à celebração de convênio entre 310 

o Departamento de Ciências Agrárias e a Fazenda Redondo e Marcela para desenvolvimento de pesquisa 311 

sob a coordenação do Prof. Silvino Guimarães Moreira. Este é meu voto, salvo melhor juízo”. Decisão do 312 

Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Item sete: Processo no 313 

23122014987/2015-53 – Decisão Ad Referendum Nº 015/2015, de 07/10/2015, que aprova o Termo 314 

de Cooperação Técnica entre a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) e a Fundação 315 

Ezequiel Dias (FUNED) visando à doação de reagentes vencidos e vidrarias da FUNED para a 316 

UFSJ. Interessado: CCO, relatado pelo conselheiro Moacyr Comar Júnior. O relator leu o mérito 317 

de seu parecer informando que se trata da aprovação do convênio entre a UFSJ e a Fundação Ezequiel 318 

Dias (FUNED) para doação de materiais de laboratório e reagentes. Esclareceu que o professor 319 

Whocely Vitor de Castro tem uma cooperação de longa data com a FUNED, fato que foi fundamental 320 

para a inclusão da UFSJ na proposta de doação de reagentes e vidrarias disponibilizadas por essa 321 

Instituição. Destacou que os materiais disponibilizados poderão ser usados em aulas práticas, nas quais 322 

não influenciarão nos resultados esperados, assim, correspondendo à economia de recursos da 323 

Universidade, visto que não há previsão de aporte financeiro por parte da UFSJ. Por fim, informou que 324 

os documentos apresentados seguem o disposto na resolução pertinente e que a PROJU fez algumas 325 

observações ao termo de convênio proposto, que foram totalmente acatadas, e o termo foi alterado a 326 

contento. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Frente ao exposto 327 

acima, sou de parecer favorável à manutenção da aprovação do Termo de Cooperação entre a FUNED e 328 

a UFSJ”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade, referendando a 329 

Decisão no 015 (quinze), de 7 (sete) de outubro de 2015 (dois mil e quinze), que faz parte do processo. 330 

Item oito: Processo no 23122016280/2015-81 – Decisão Ad Referendum Nº 016/2015, de 20/10/2015, 331 

que aprova o Protocolo de Intenções que entre si celebram o Consórcio Público para 332 

Desenvolvimento do Alto Paraopeba (CODAP), o Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) – 333 
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Campus Congonhas, o Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) – Campus Ouro Branco, a 334 

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), o Instituto Quadrilátero e o Serviço de Apoio 335 

às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais (SEBRAE). Interessado: DCECO, relatado pela 336 

conselheira Carolina Ribeiro Xavier. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que se trata 337 

da Decisão Ad Referendum nº 016 (dezesseis), de 20 (vinte) de outubro de 2015 (dois mil e quinze), que 338 

aprova o Protocolo de Intenções que entre si celebram o Consórcio Público para o Desenvolvimento do 339 

Alto do Paraopeba (CODAP), o Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Congonhas, o Instituto 340 

Federal de Minas Gerais – Campus Ouro Branco, a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), o 341 

Instituto Geopark Quadrilátero e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). De 342 

acordo com a Resolução/CONSU nº 058 (cinquenta e oito), de 27 (vinte e sete) de novembro de 2006 343 

(dois mil e seis), alterada pela Resolução/CONSU nº 038 (trinta e oito), de 24 (vinte e quatro) de 344 

setembro de 2012 (dois mil e doze), esclareceu que a UFSJ pode celebrar protocolos com entidades 345 

públicas e privadas desde que cumpra os termos da mesma. Dessa forma, afirmou que é de grande 346 

importância a participação da UFSJ em parcerias e ações como propostas neste protocolo. No processo 347 

em questão, esclareceu que se pretende: estabelecer alianças estratégicas, visando a corroborar para o 348 

desenvolvimento econômico e social do Alto do Paraopeba; contribuir para a transformação do 349 

conhecimento técnico-científico em inovações; promover a introdução dessas inovações no mercado; 350 

promover a capacitação de jovens empreendedores; incentivar junto com as prefeituras a implantação 351 

da lei geral de micro e pequenas empresas; e promover a disseminação de metodologias de aceleração 352 

do desenvolvimento da criatividade e de modelos de negócios. A relatora destacou ainda outros pontos 353 

importantes do referido Protocolo de Intenções, a saber: não há despesas previstas; o projeto contém 354 

todas as informações exigidas pelas Resoluções citadas acima; é identificado o responsável da UFSJ pelo 355 

convênio; o processo possui parecer jurídico; o processo possui a anuência de todos os envolvidos; o 356 

processo não possui plano de trabalho, sendo prometido pelo docente envolvido a entrega após a 357 

assinatura do Protocolo, mas possui plano de ações. Por fim, como se trata de um protocolo que abrigará 358 

diversos projetos que estão em fase de captação, ressaltou que cada projeto inserido deve ter seu plano de 359 

trabalho submetido e aprovado antes de ser executado. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a 360 

relatora leu o seu parecer: “Diante do exposto no mérito, meu voto é que o Ad Referendum nº 016/2015 361 

seja aprovado desde que observadas as colocações que constam no mérito”. Decisão do Plenário: o 362 

parecer da relatora foi aprovado por unanimidade, referendando a Decisão no 016 (dezesseis), de 20 363 

(vinte) de outubro de 2015 (dois mil e quinze), que faz parte do processo. Às 17 (dezessete) horas e 30 364 

(trinta) minutos, tendo se chegado ao teto da reunião, o Conselho decidiu por encerrá-la e continuar os 365 

outros itens da pauta em uma próxima reunião. Antes de encerrar a reunião, a conselheira Renata 366 

Carolina Zanetti Lofrano informou que leu a proposta da Reitoria de alteração do Estatuto e Regimento 367 

Geral da UFSJ que está em discussão no CONSU e destacou que achou muito interessante a proposta de 368 

os Pró-Reitores passarem a compor o CONEP. A presidente informou que há um desejo de que os Pró-369 

Reitores de Ensino de Graduação, Pesquisa e Pós-Graduação, e Extensão e Assuntos Comunitários 370 
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passem a compor este Conselho, uma vez que os assuntos discutidos aqui são também de interesse 371 

dessas Pró-Reitorias. Observou que o CONSU ainda está discutindo essa proposta e que pretende 372 

aprovar essas emendas ao Estatuto e Regimento Geral ainda este ano. Na sequência, a presidente do 373 

Conselho prestou ainda alguns esclarecimentos a respeito da proposta de federalização dos hospitais do 374 

município de São João del-Rei, que se tornariam instituições federais e passariam para a UFSJ, com 375 

toda a capacidade de atendimento destinada ao Sistema Único de Saúde (SUS) e com a gestão realizada 376 

pela Empresa Brasileira Serviços Hospitalares (EBSERH). Em relação à Santa Casa, informou que a 377 

resposta foi negativa. Já em relação ao Hospital das Mercês, informou que os gestores deste vão pensar 378 

na situação e se dispuseram a ouvir a proposta do EBSERH. Para isso, comunicou que já convidou o 379 

EBSERH para vir a São João del-Rei, a fim de prestar os esclarecimentos necessários a toda 380 

comunidade acadêmica, ao Hospital das Mercês e à população são-joanense, ressaltando que a decisão 381 

final caberá à Arquiconfraria Nossa Senhora das Mercês, que é a atual gestora do Hospital. Em 382 

Divinópolis, destacou que já está em andamento a aquisição do Hospital Regional pelo EBSERH, em 383 

construção naquela cidade, sede do Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO) da UFSJ, e que foi 384 

assinado, inclusive, o protocolo de intenções. Pediu então aos conselheiros que também participem da 385 

reunião com o EBSERH, quando este vier a São João del-Rei. Tão logo seja definida a data, informou 386 

que os avisará. Reforçou que a decisão não cabe à UFSJ, e sim ao próprio Hospital das Mercês. Caso a 387 

resposta seja também negativa, informou que o hospital universitário da UFSJ está garantido em 388 

Divinópolis. Terminado os informes e nada mais havendo a tratar, a presidente do Conselho encerrou a 389 

reunião. E para constar, eu, Maria da Penha Resende Rodrigues, secretária, lavrei a presente ata que, se 390 

aprovada, será assinada por todos os conselheiros presentes à reunião. São João del-Rei, 2 (dois) de 391 

dezembro de 2015 (dois mil e quinze).  392 

Profª Valéria Heloisa Kemp 393 
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Profª Cláudia Di Lorenzo Oliveira 395 
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Profª Stella Maris Resende 400 
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