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Ata da 53ª (Quinquagésima Terceira) Reunião Ordinária do Conselho Universitário da1

Universidade Federal de São João del-Rei.2

Aos 17 (dezessete) dias do mês de agosto de 2015 (dois mil e quinze), às 9 (nove) horas com3

continuação às 13 (treze) horas e 30 (trinta) minutos, estavam presentes para a 53ª (quinquagésima4

terceira) reunião ordinária do Conselho Universitário da Universidade Federal de São João del-Rei,5

na sala de Reuniões dos Órgãos Colegiados Superiores – Campus Santo Antônio, os seguintes6

conselheiros: professora Valéria Heloisa Kemp, reitora e presidente do Conselho; professor Sérgio7

Augusto Araújo da Gama Cerqueira, vice-reitor; os professores: Aline Cristina da Cruz, Bernadete8

Oliveira Sidney Viana Dias, Carlos Eduardo de Matos Jensen, Claudio Manoel Ferreira Leite,9

Eduardo Sérgio da Silva, Ênio Nazaré de Oliveira Júnior, Fábio de Barros Silva, Fernando Henrique10

de Jesus Mourão, Filomena Maria Avelina Bomfim, Gilberto Aparecido Damiano, Glauco Manuel11

dos Santos, Honória de Fátima Gorgulho, Iura de Rezende Ferreira Sobrinho, Ivair Gomes, Juan12

Cañellas Bosch Neto, Lincoln Cardoso Brandão, Luciana Beatriz Chagas, Luis Antônio Scola,13

Marconi de Arruda Pereira, Maristela Nascimento Duarte, Maurício Reis e Silva Júnior, Rejane14

Correa da Rocha, Rogério Martins Maurício, Sandro Adriano Fasolo, Sérgio Marinho Soares e15

Wilson Camilo Chaves; os servidores técnico-administrativos: Bruno Nascimento Campos, Fábio16

Chaves e Marina Goulart da Silva; e o membro da classe da educação: Rômulo dos Santos Fonseca.17

Havendo quorum, a presidente do Conselho deu início à reunião, dando posse aos professores18

Claudio Manoel Ferreira Leite, como representante do Departamento das Ciências da Educação19

Física e Saúde (DCEFS); e Sérgio Marinho Soares, como representante do Departamento de20

Engenharia Elétrica (DEPEL). Informou que o professor Luis Antônio Scola, indicado como21

representante do Departamento de Ciências Térmicas e dos Fluidos (DCTEF), também tomaria posse22

nesta reunião. No entanto, como o referido professor já tinha uma consulta médica agendada para o23

período da manhã, ele tomaria posse tão logo chegasse à reunião. Na sequência, apresentou a24

justificativa de ausência dos conselheiros: Américo Calzavara Neto, por motivos de falecimento em25

família; José Augusto Ferreira Perez Villar, por estar participando, como coordenador de curso de26

pós-graduação, da reunião do fórum de acompanhamento da CAPES da área de Farmácia; Cláudio27

Manoel Teixeira Vítor, Henrique Coutinho de Barcelos Costa e Juliano de Carvalho Cury, por28

estarem participando, neste momento, no Campus Sete Lagoas, da Assembleia Geral Estendida dos29

docentes da UFSJ para decidir sobre a deflagração da greve dos docentes; Gustavo Cardoso da Mata,30

por estar fazendo exame nesta data; e Áttila Carvalho de Godoy, por problemas de saúde. Aceitas as31

justificativas, foi aprovada, por unanimidade, a ata da 52ª (quinquagésima segunda) reunião ordinária32

ocorrida em 29 (vinte e nove) de junho de 2015 (dois mil e quinze). Aprovada a ata, a presidente fez33

a leitura das seguintes Mensagens, de 17 (dezessete) de agosto de 2015 (dois mil e quinze),34

encaminhadas pela Reitoria à Secretaria dos Conselhos Superiores solicitando ao Conselho35

Universitário: 1) Mensagem nº 008/2015/UFSJ/REITORIA: referendar a Decisão Nº 005 (cinco),36

de 2 (dois) de julho de 2015 (dois mil e quinze), que aprovou os nomes Anna Maria Parsons, Antônio37
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Carlos Guimarães e Paulo Castagna como membros do Conselho Curador do Centro de Referência38

Musicológica José Maria Neves (CEREM), nos termos do artigo 13 (treze) do Estatuto da referida39

Fundação, para um mandato de 3 (três) anos, contados da data da publicação da Portaria nº 40140

(quatrocentos e um), de 2 (dois) de julho de 2015 (dois mil e quinze) – aprovada por unanimidade; 2)41

Mensagem nº 009/2015/UFSJ/REITORIA: aprovar os nomes dos professores Carlos Henrique de42

Souza Gerken, Rita Laura Avelino Cavalcante e Marcos Vieira da Silva, indicados pelo43

Departamento de Psicologia (DPSIC), para comporem a Comissão de Avaliação de Progressão44

Docente para promoção à Classe D, denominada Associado, do professor Dener Luiz da Silva, nos45

termos do parágrafo 4º (quarto) do artigo 5º (quinto) da Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro),46

de 13 (treze) de outubro de 2014 (dois mil e quatorze) – aprovada por unanimidade; 3) Mensagem nº47

010/2015/UFSJ/REITORIA: aprovar os nomes dos professores Hewerson Zansávio Teixeira48

(DEZOO), Mário William Dávila Dávila (DEZOO) e Hérica de Lima Santos (CCO), indicados pelo49

Departamento de Zootecnia (DEZOO), para comporem a Comissão de Avaliação de Progressão50

Docente para promoção à Classe D, denominada Associado, do professor Emerson Zumpichiatti51

Arruda, nos termos do parágrafo 4º (quarto) do artigo 5º (quinto) da Resolução/CONSU nº 034 (trinta52

e quatro), de 13 (treze) de outubro de 2014 (dois mil e quatorze) – aprovada por unanimidade; e 4)53

Mensagem nº 011/2015/UFSJ/REITORIA: aprovar os nomes dos professores Alberto Ferreira da54

Rocha Júnior, Maria Ângela de Araújo Resende e Suely da Fonseca Quintana, indicados pelo55

Departamento de Letras, Artes e Cultura (DELAC), para comporem a Comissão de Avaliação de56

Progressão Docente para promoção à Classe D, denominada Associado, da professora Eliana da57

Conceição Tolentino, nos termos do parágrafo 4º (quarto) do artigo 5º (quinto) da Resolução/CONSU58

nº 034 (trinta e quatro), de 13 (treze) de outubro de 2014 (dois mil e quatorze) – aprovada por59

unanimidade. Decididos os itens do expediente do dia, foi, então, colocada em discussão a pauta. O60

conselheiro Maurício Reis e Silva Júnior chamou a atenção para o fato de se ter uma pauta com61

vários recursos de alunos contra desvinculação. Observou que não sabia o volume desses tipos de62

processos, mas sugeriu que o próprio colegiado de curso talvez pudesse apreciar esses recursos. A63

presidente do Conselho esclareceu que o Conselho Universitário é a última instância para esses tipos64

de recursos. O conselheiro informou, ainda, que alguns colegas lhe pediram que fossem solicitados65

esclarecimentos a respeito da Resolução/CONSU nº 013 (treze), de 2 (dois) abril de 2012 (dois mil e66

doze), que aprova o Plano Piloto Físico Territorial do Campus Alto Paraopeba – CAP – da67

Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ, em especial sobre o parágrafo único do artigo 1º68

(primeiro), que estabelece que seria criada uma subcomissão permanente para acompanhamento da69

execução do referido Plano. Dessa forma, solicitou esclarecimentos sobre o andamento dessa70

Comissão. A presidente esclareceu que existe uma comissão permanente, composta por membros de71

vários campi, em funcionamento na Casa. Afirmou que entende que os Planos Diretores precisam ser72

revistos sim, porém, ressaltou que, a princípio, muitas obras foram iniciadas, mas, devido ao73

momento econômico vivido pelo País, não se iniciou qualquer obra nova este ano, estando-se apenas74
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concluindo aquelas em andamento. No CAP, por exemplo, informou que não foi iniciada obra75

alguma e em outros campi foi dado andamento apenas naquelas obras já definidas anteriormente.76

Observou que isso faz com que essa comissão tenha menos trabalho. Dessa forma, concluiu que,77

neste momento, essa comissão não teria o que fazer, uma vez que não tem muita coisa acontecendo78

em termos de modificação. Dando continuidade à aprovação da pauta, a presidente solicitou a79

exclusão dos itens 4 (quatro), 5 (cinco), 10 (dez), 14 (quatorze), 16 (dezesseis) e 18 (dezoito), que80

tratam de recursos acadêmicos contra desvinculação, devido à ausência dos conselheiros relatores, o81

que foi acatado. Também, a pedido dos conselheiros relatores, foram excluídos os itens 7 (sete) e 1182

(onze), que também tratam de recursos acadêmicos; 24 (vinte e quatro) e 27 (vinte e sete), que tratam83

das Resoluções nº 002, de 3 (três) de março de 2015 (dois mil e quinze), e nº 016, de 29 (vinte e nove)84

de julho de 2015 (dois mil e quinze), aprovadas ad referendum do Conselho; e 33 (trinta e três), que85

trata de solicitação de alteração do Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação em Letras.86

Aprovada a pauta, iniciaram-se os trabalhos. Item um: Processo no 23122006249/2015-32 – Pedido87

de revisão de desvinculação. Interessado: Sânzio Fernando Miranda dos Santos, relatado pelo88

conselheiro Ênio Nazaré de Oliveira Júnior. O relator leu o mérito de seu parecer informando que89

o pedido de revisão de desvinculação, solicitado no recurso do discente Sânzio Fernando Miranda90

dos Santos, aluno do curso de Engenharia Mecânica do turno noturno da UFSJ, foi datado e recebido91

pela Divisão de Acompanhamento e Controle Acadêmico (DICON) no dia 4 (quatro) de março de92

2015 (dois mil e quinze), data anterior à da Portaria de Desvinculação nº 160 (cento e sessenta),93

datada de 17 (dezessete) de março de 2015 (dois mil e quinze). Portanto, ressaltou que o pedido de94

recurso foi realizado antes da publicação da Portaria de Desvinculação. No recurso, esclareceu que o95

discente declara que, no início do curso, no segundo semestre do ano de 2013 (dois mil e treze), teve96

problemas pessoais que o levaram a alguns resultados indesejados na vida acadêmica e que se97

estenderam até o primeiro semestre do ano de 2014 (dois mil e quatorze). Assim, no segundo98

semestre do ano de 2014 (dois mil e quatorze), o discente solicitou matricula em 3 (três) unidades99

curriculares, conforme consta no Formulário para a Terceira Etapa da Inscrição Periódica do Curso100

de Engenharia Mecânica. Entretanto, a solicitação não foi aceita, em virtude de não ter vaga para101

uma das unidades curriculares e as outras duas exigirem pré-requisito. Esclareceu que o discente,102

também, declara no recurso que tentou reingressar na UFSJ por meio do SISU, sendo convocado na103

chamada presencial, mas não pôde comparecer, pois não conseguiu liberação para sair do trabalho na104

data da convocação. Conforme consta nos Extratos Escolares emitidos pela DICON, datados de 24105

(vinte e quatro) de março de 2015 (dois mil e quinze) e 13 (treze) de maio de 2015 (dois mil e106

quinze), informou que o discente conseguiu se matricular no primeiro semestre de 2015 (dois mil e107

quinze) em 4 (quatro) unidades curriculares. Por fim, destacou que o discente declara que gostaria de108

ter a oportunidade de continuar sua trajetória acadêmica, não como no início do curso, mas com mais109

empenho e dedicação, pois agora se encontra bem instalado na cidade de São João del-Rei e os110

problemas pessoais foram superados. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o111
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seu parecer: “Após análise dos argumentos apresentados pelo discente, assim como os documentos112

que compõem o pedido de revinculação, sobretudo a informação que consta no Histórico da Vida113

Acadêmica emitido pela DICON, o qual declara que o discente tem até o 2º semestre do ano de 2020114

como prazo máximo de integralização do curso, meu parecer é favorável à reintegração de Sânzio115

Fernando Miranda dos Santos como aluno do curso de Engenharia Mecânica do turno noturno da116

UFSJ. Este é o meu voto, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado117

por 27 (vinte e sete) favoráveis e 1 (uma) abstenção. Item dois: Processo no 23122006250/2015-67 –118

Pedido de reativação de matrícula. Interessada: Pâmela Gabriela França Costa, relatado pelo119

conselheiro Sandro Adriano Fasolo. O relator leu o mérito de seu parecer informando que se trata120

do processo referente ao recurso de desvinculação de Pâmela Gabriela França Costa, discente do121

curso de Administração Pública – EAD da UFSJ. Esclareceu que, por meio do Edital N 122

004/2014/DICON/PROEN/UFSJ – Para manifestação de ampla defesa de discente com situação123

acadêmica irregular na UFSJ, publicado em 12 (doze) de novembro de 2014 (dois mil e quatorze),124

tornou-se pública a relação de discentes que estavam em situação acadêmica irregular perante a UFSJ,125

conforme artigo 96 (noventa e seis) do Regimento Geral da UFSJ, e dando tempo para manifestação126

de ampla defesa. Nesse caso, a discente deveria apresentar sua defesa entre os dias 13 (treze) e 25127

(vinte e cinco) de novembro de 2014 (dois mil e quatorze), via Correios ou um dos Setores de128

Atendimento da Divisão de Acompanhamento e Controle Acadêmico (DICON) nos campi, o que não129

ocorreu. Assim sendo, informou que a desvinculação, objeto deste recurso, ocorreu no dia 17130

(dezessete) de março de 2015 (dois mil e quinze), mediante da Portaria da Reitoria nº 160/2015131

(cento e sessenta / dois mil e quinze). Esclareceu que a discente foi desvinculada com base nos132

incisos I (um) e II (dois) do artigo 96 (noventa e seis) do Regimento Geral da UFSJ. No período de133

2011/1 (dois mil e onze – primeiro semestre) até 2014/2 (dois mil e quatorze – segundo semestre),134

esclareceu que a discente cursou 6 (seis) semestres, excluindo os 2 (dois) semestres sem matrícula.135

Nesse período de 3 (três) anos, a discente se matriculou em 53 (cinquenta e três) disciplinas, sendo136

aprovada em 4 (quatro) e reprovada nas 49 (quarenta e nove) restantes, sendo que em 37 (trinta e sete)137

delas obteve conceito 0 (zero). Dessa forma, até 2015/1 (dois mil e quinze – primeiro semestre), a138

discente integralizou apenas 210 (duzentas e dez) horas-aula, de um total do curso de 3.000 (três mil)139

horas-aula, ou seja, cerca de 7% (sete por cento) do curso. Nesse caso, o restante, cerca de 93%140

(noventa e três por cento), deveria ser cumprido em apenas 4 (quatro) semestres, pois o prazo para141

integralização do curso é 2016/2 (dois mil e dezesseis – segundo semestre). Ressaltou que a discente142

afirmou que realizou todas as inscrições periódicas, o que não é corroborado pelas informações143

contidas no histórico escolar, que mostra que não realizou os procedimentos de inscrição periódica144

nos primeiro e segundo semestres de 2014 (dois mil e quatorze). Ressaltou, ainda, que a discente145

relatou que enfrentou um caso de depressão, mas não anexou nenhuma comprovação. Por fim,146

destacou que o processo de desvinculação da discente dentro da UFSJ seguiu os trâmites normais e147

respeitou os prazos legais. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer:148
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“Com base no exposto acima, sou de parecer desfavorável à revinculação da discente. Este é meu149

voto”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Item três: Processo150

no 23122006255/2015-90 – Pedido de revisão de desvinculação. Interessada: Amanda Adriani151

Nascimento Santos, relatado pelo conselheiro Rogério Martins Maurício. O relator leu o mérito152

de seu parecer informando que se trata de matéria de caso específico, baseado no parágrafo único do153

artigo 96 (novena e seis) do Regimento Geral da UFSJ, contendo recurso contra desvinculação da154

discente Amanda Adriani Nascimento Santos, matrícula 121500032, do curso de Ciências Contábeis,155

turno noturno, sediado em São João del-Rei. Conforme calendário escolar da UFSJ, esclareceu que a156

solicitante teria até o dia 12 (doze) de agosto de 2014 (dois mil e quatorze) para fazer o pedido, que157

foi a data limite para trancamento de matrícula para alunos que não participaram de nenhuma etapa158

de inscrição periódica para o segundo semestre de 2014 (dois mil e quatorze). Porém, ressaltou que159

ela solicitou trancamento no dia 16 (dezesseis) de setembro de 2014 (dois mil e quatorze), 35 (trinta e160

cinco) dias após a data limite do calendário escolar. Salientou que ela poderia ter participado de uma161

das 3 (três) etapas de inscrição periódica, sendo que a primeira e segunda foram feitas pela internet e162

a terceira de forma presencial, diretamente com coordenador do curso. Dessa forma, observou que a163

solicitante não atendeu aos incisos I (um) e II (dois) do artigo 96 (novena e seis) do Regimento Geral.164

Entretanto, seu recurso foi acatado pela Procuradoria da UFSJ, uma vez que ela atendeu os prazos165

para recurso do referido artigo. Como a solicitante apresenta argumento positivo para seu retorno ao166

curso de Ciências Contábeis da UFSJ, ou seja, possui novo emprego e tempo para estudar, o relator167

considerou oportuno seu retorno às atividades acadêmicas. Por fim, como este processo se estendeu168

até data próxima ao final do primeiro semestre de 2015 (dois mil e quinze), recomendou que ela não169

seja incluída na lista de desvinculação do referido semestre. Recomendou, ainda, que a requerente170

procure a Coordenadoria do curso para efetuar sua inscrição para o segundo semestre de 2015 (dois171

mil e quinze). Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Com base172

no exposto acima, sou de parecer favorável à não desvinculação da discente. Este é o voto do relator,173

salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Neste174

momento, o professor Luis Antônio Scola chegou à reunião e a presidente deu posse a ele como175

representante do Departamento de Ciências Térmicas e dos Fluidos (DCTEF). Item quatro:176

Processo no 23122006263/2015-36 – Pedido de revisão de desvinculação. Interessado: Henrique177

Tadeu de Oliveira Lambert, relatado pelo conselheiro Marconi de Arruda Pereira. O relator leu178

o mérito de seu parecer informando que se trata de um processo aberto por Henrique Tadeu de179

Oliveira Lambert, que solicita a reavaliação da sua desvinculação do curso de Engenharia Mecânica180

Integral da UFSJ. Esclareceu que, conforme mencionado no pedido de reconsideração, o aluno181

solicitou trancamento de matrícula no segundo semestre de 2013 (dois mil e treze) com o objetivo de182

realizar, com recursos próprios, intercâmbio na Irlanda. Também, no pedido de reconsideração,183

Henrique Tadeu de Oliveira Lambert informa que prolongou sua estadia na Irlanda “pelo fato de ter184

365 dias de visto”. Assim, após uma análise do Regimento Geral da UFSJ, na seção que trata sobre o185
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trancamento de matrícula, o relator concluiu que o discente poderia ter solicitado novo trancamento e186

encaminhado o documento à Divisão de Acompanhamento e Controle Acadêmico (DICON), via187

Correios, uma vez que os formulários e documentos necessários encontram-se disponíveis no sitio188

eletrônico da DICON. Porém, ressaltou que não consta no processo documento algum no qual o189

referido aluno apresenta solicitação de renovação de trancamento de matrícula. Ainda, o Edital nº190

004/2014/DICON/PROEN/UFSJ, publicado no dia 12 (doze) de novembro de 2014 (dois mil e191

quatorze), apresentava a matrícula 100850109, de Henrique Lambert, como aluno não inscrito no192

curso Engenharia Mecânica Integral. O edital convidava todos os alunos, cujas matrículas foram193

listadas, a apresentarem ampla defesa, a fim de evitarem ser desvinculados da UFSJ, conforme194

determina o Regimento Geral em seu artigo 96 (noventa e seis). O referido Edital estabelecia que as195

defesas deveriam ser apresentadas entre os dias 13 (treze) e 25 (vinte e cinco) de novembro de 2014196

(dois mil e quatorze), e, ainda, poderiam ser encaminhadas via Correios. Dessa forma, mesmo197

estando em outro país, o relator observou que o aluno Henrique Lambert tinha a possibilidade de198

apresentar sua defesa, a fim de tornar regular sua situação com a UFSJ. Porém, não foram199

encontrados documentos, tampouco foi mencionado no manuscrito de reconsideração da200

desvinculação qualquer impedimento para que o aluno confeccionasse sua defesa e a submetesse, via201

Correios, para análise do setor responsável na UFSJ. Diante do exposto, destacou que o aluno teve202

duas chances de manter sua situação na UFSJ regular, porém só procurou fazê-lo após publicação da203

Portaria nº 160 (cento e sessenta), de 17 (dezessete) de março de 2015 (dois mil e quinze), a qual204

desvinculou vários alunos, dentre eles Henrique Tadeu de Oliveira Lambert. De acordo com o205

Histórico de Extrato Escolar, informou que o aluno apresenta um coeficiente de Rendimento igual a206

4,3161 e que se encontra matriculado em 3 (três) disciplinas. Ainda, chamou a atenção para o fato de207

o aluno ter sido reprovado 3 (três) vezes em Cálculo Diferencial e Integral I, 2 (duas) vezes em208

Geometria Analítica e Álgebra Linear e, também, não ter conseguido êxito na aprovação dessas duas209

disciplinas básicas e extremamente importantes para o seu curso. Ainda, segundo o Histórico do210

Extrato Escolar, o aluno cursou 656 (seiscentas e cinquenta e seis) horas-aula de um total de 3.760211

(três mil, setecentas e sessenta) horas-aula, o que indica que o aluno concluiu em 7 (sete) semestres212

aproximadamente 18% (dezoito por cento) do total de disciplinas necessárias. Concluindo, o relator213

afirmou que não se nota, analisando os documentos que compõem esse processo, nenhuma evidência214

ou argumentação sólida para que seja desfeita a desvinculação do aluno em questão do corpo215

discente da UFSJ. Durante a discussão, o conselheiro Sandro Adriano Fasolo observou que a situação216

do aluno não é definitiva, uma vez ele que pode fazer o ENEM novamente e concorrer a uma nova217

vaga. Sobre essa questão do ENEM, o relator observou que houve um aumento da evasão, por isso218

consultou se é feito um estudo nesse sentido em relação às vagas ociosas. A presidente informou que219

sim e que vagas ociosas contam como ponto negativo para a Instituição, por isso todos os anos é feito220

um levantamento para preenchimento dessas vagas. Informou que pedirá ao pró-reitor de Ensino de221

Graduação para vir à reunião, a fim de esclarecer melhor sobre esse estudo e falar um pouco sobre o222
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que tem sido feito para resolver essa questão das vagas ociosas. O conselheiro Bruno Nascimento223

Campos esclareceu que as vagas ociosas são inicialmente preenchidas por transferência interna e224

depois por transferência externa. Observou, ainda, que muitos alunos estão fazendo o ENEM225

novamente com o objetivo de zerar o Coeficiente de Rendimento (CR) dentro do mesmo curso. Por226

isso, indicou a necessidade de se pensar em um mecanismo para regulamentar esta questão. Dados os227

esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Pelo que do mérito consta, sou de228

parecer contrário ao recurso apresentado por Henrique Tadeu de Oliveira Lambert de reconsideração229

da desvinculação da UFSJ”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade.230

Item cinco: Processo no 23122006059/2015-15 – Recurso contra desvinculação. Interessada:231

Tamara Sabino Orlando, relatado pelo conselheiro Maurício Reis e Silva Júnior. O relator leu o232

mérito de seu parecer informando que se trata de matéria de caso específico nos termos do inciso II233

(dois) do artigo 11 (onze) da Resolução/CONSU nº 027/2006 (vinte e sete / dois mil e seis), contendo234

recurso contra desvinculação acadêmica da discente Tamara Sabino Orlando. Informou que, com235

base na documentação apresentada, pode-se constatar que a discente Tamara Sabino ingressou na236

UFSJ, prestando vestibular para o curso de Ciência da Computação, no primeiro semestre de 2012237

(dois mil e doze). Em seu primeiro semestre de curso, a solicitante foi aprovada em 4 (quatro) das 7238

(sete) unidades curriculares em que se matriculou. No segundo semestre do curso, foi aprovada em 4239

(quatro) das 6 (seis) unidades curriculares matriculadas. Do terceiro semestre em diante, seu240

desempenho caiu consideravelmente, sendo que, no segundo semestre de 2013 (dois mil e treze), a241

discente foi reprovada por frequência em todas as unidades curriculares nas quais se matriculou.242

Assim, por não fazer a inscrição periódica nos semestres seguintes, ela foi desvinculada da UFSJ pela243

Portaria da Reitoria nº 160 (cento e sessenta), de 17 (dezessete) de março de 2015 (dois mil e quinze).244

Apesar de haver perdido esses prazos, informou que a discente possui interesse manifesto na245

manutenção da vaga. Em nota técnica sobre o caso, esclareceu que a Procuradoria Federal na UFSJ,246

após análise, indicou pelo recebimento do recurso da aluna. Assim sendo, informou que o recurso da247

aluna iniciou-se com uma carta manuscrita, na qual ela esclarece os motivos pelos quais não lhe foi248

possível manter regularidade no curso. Ainda, a pedido da própria interessada, ressaltou que não249

detalhou, em seu parecer, as condições por ela apresentadas, pois a sua situação é severa a ponto de250

que lhe seja concedida uma segunda chance. Resumidamente, o relator afirmou que, em seu texto, e,251

posteriormente, nos documentos anexados a ele, ficou clara e documentada uma situação de252

vulnerabilidade familiar, que a impediu de ter as mesmas chances que outros alunos de nossa253

Instituição. Por isso, ressaltou que, devido aos problemas de saúde por ela relatados e documentados,254

foi até mesmo justificável o fato de ela haver perdido os prazos para inscrições periódicas.255

Concluindo, o relator ressaltou que é de se notar que casos semelhantes ao dela podem ocorrer e256

devem ser amparados pela política de assistência estudantil da UFSJ. Observou que não é possível257

inferir sobre a eficácia de tal programa, baseando-se unicamente no presente caso, em que258

aparentemente o programa não se fez valer. Por isso, afirmou que não apenas por uma questão de259
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humanidade, mas também pelo compromisso da nossa Instituição em dar amparo necessário àqueles260

que estão sujeitos à exclusão socioeconômica, a situação relatada pela aluna é suficiente para dar261

provimento a seu recurso. Na fase de esclarecimentos, a presidente do Conselho chamou à reunião,262

para esclarecimentos ao processo, o pró-reitor de Ensino de Graduação, professor Marcelo Pereira de263

Andrade, e o diretor da Divisão de Acompanhamento e Controle Acadêmico (DICON), senhor José264

Roberto Ribeiro. O conselheiro Fernando Henrique de Jesus Mourão consultou o relator sobre quais265

disciplinas em que a discente foi aprovada e qual o prazo que ela tem para concluir o curso.266

Esclareceu que, se ela não tiver cursado algumas disciplinas fundamentais para o curso, dificilmente267

conseguirá concluir o curso dentro do prazo de integralização. O relator fez, então, um breve268

histórico da vida acadêmica da aluna e observou sobre a possibilidade de a aluna pedir prorrogação269

do prazo de integralização. O pró-reitor esclareceu que a aluna pode pedir prorrogação do prazo de270

integralização de 50% (cinquenta por cento) do total do curso. Ressaltou, porém, que o pedido271

precisa ser autorizado pela Instituição. Em relação à política de assistência estudantil, a presidente272

destacou alguns programas de apoio para alunos carentes realizados pela Pró-Reitoria de Assuntos273

Estudantis (PROAE). O relator observou, porém, que muitos deles não têm conhecimento que existe274

esse apoio dentro da Instituição. O pró-reitor observou, ainda, que, além da PROAE, a Pró-Reitoria275

de Ensino de Graduação (PROEN) faz também palestras com o objetivo de orientar os alunos. Citou,276

por exemplo, a semana da acolhida, que é feita no início de cada semestre, com o objetivo de277

apresentar aos calouros o meio universitário. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o278

relator leu o seu parecer: “Com base no acima disposto, sou de parecer favorável ao recurso279

apresentado, e indico que seu processo de desvinculação seja revertido, dando, assim, mais uma280

chance para que a aluna Tamara Sabina Orlando possa vencer suas adversidades e concluir seu curso281

em nossa Instituição. Este é meu parecer, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do282

relator foi aprovado por 27 (vinte e sete) favoráveis e 2 (duas) abstenções. Item seis: Processo no283

23122006421/2015-58 – Recurso contra desvinculação da UFSJ. Interessada: Camila284

Auxiliadora Tarôco, relatado pela conselheira Marina Goulart da Silva. A relatora leu o mérito285

de seu parecer informando que o presente processo refere-se à desvinculação da discente Camila286

Auxiliadora Tarôco, do curso de Letras – Noturno – da UFSJ, pela Portaria nº 158 (cento e cinquenta287

e oito), de 17 (dezessete) de março de 2015 (dois mil e quinze), baseada nos incisos I (um) e IV288

(quatro) do artigo 96 (noventa e seis) do Regimento Geral desta Universidade. Esclareceu que a289

discente ingressou, mediante vestibular na UFSJ, no primeiro semestre de 2009 (dois mil e nove) no290

curso de Letras – Noturno, não se inscreveu no segundo semestre de 2014 (dois mil e quatorze) e foi291

infrequente no primeiro e segundo semestres de 2014 (dois mil e quatorze). Observou, também, que292

ela não logrou aprovação em nenhuma das disciplinas cursadas em 3 (três) semestres consecutivos:293

2013/1º, 2013/2º e 2014/1º. Em carta, informou que a discente relata que soube que estava294

desvinculada da Instituição quando foi acessar o CONTAC para retirar o comprovante de inscrição295

do primeiro semestre de 2015 (dois mil e quinze). Segundo a discente, ela havia trancado o curso no296
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segundo semestre de 2014 (dois mil e quatorze). Porém, a relatora ressaltou que o que consta no297

extrato escolar é que a discente não se inscreveu no segundo semestre de 2014 (dois mil e quatorze).298

A discente ainda relata que, por motivos pessoais, os anos de 2013 (dois mil e treze) e 2014 (dois mil299

e quatorze) foram muito difíceis para ela, que teve problemas no emprego, mas que saiu do trabalho300

para se dedicar aos estudos. Segundo a relatora, a discente não comprova as informações da carta301

com nenhum documento, apenas escreve que, por um erro do sistema, ela já estava inscrita em 3 (três)302

disciplinas para serem cursadas no primeiro semestre de 2015 (dois mil e quinze), o que lhe foi303

permitido fazer enquanto esse processo estava sob análise deste Conselho. Porém, após verificar o304

extrato do histórico escolar do primeiro semestre de 2015 (dois mil e quinze), constatou que,305

infelizmente, a discente novamente não foi aprovada em nenhuma das 3 (três) disciplinas. Por fim, de306

acordo com o histórico da vida acadêmica da discente, informou que o prazo máximo para307

integralização do curso é o segundo semestre de 2015 (dois mil e quinze) e pelo extrato escolar foi308

possível observar que, do total de 2.800 (duas mil e oitocentos e cinquenta) horas do curso de Letras,309

foram cursadas 1.750 (um mil, setecentas e cinquenta) horas, faltando, ainda, 1.050 (um mil e310

cinquenta) horas para esse segundo semestre de 2015 (dois mil e quinze). Na fase de esclarecimento,311

o diretor da DICON ressaltou que não existe erro de sistema, o que existe é que o aluno não finaliza o312

processo de inscrição e depois alega que houve erro do sistema. Observou, ainda, que, na sua opinião,313

esses recursos de alunos deveriam ser tratados no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão314

(CONEP). Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Pelo exposto315

no mérito, considerando que existem documentos que comprovam a desvinculação da discente e316

nenhum comprovante sobre o que ela escreve em sua carta e que ainda faltam 1.050 horas/aula para317

serem cumpridas em um semestre, sou de parecer contrário à solicitação de Camila Auxiliadora318

Tarôco de reintegrar-se ao curso de Letras – Noturno. Este é o meu parecer, salvo melhor juízo”.319

Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade. Item sete: Processo no320

23122007080/2015-38 – Pedido de recurso acadêmico contra desvinculação. Interessada:321

I........................................s, relatado pelo conselheiro Fábio Chaves. O relator leu o mérito de seu322

parecer informando que se trata de matéria de caso específico, nos termos do inciso II (dois) do artigo323

11 (onze) da Resolução CONSU nº 027/2006 (vinte e sete / dois mil e seis), contendo recurso contra324

desvinculação da discente , matrícula 0961552-X, do curso de325

Engenharia Agronômica, turno Integral, sediado na unidade educacional Campus Sete Lagoas.326

Informou que a interessada foi desvinculada pela Portaria nº 160 (cento e sessenta), de 17 (dezessete)327

de março de 2015 (dois mil e quinze), com base nos incisos I (um) e II (dois) do artigo 96 (noventa e328

seis) do Regimento Geral da UFSJ, e entrou com o recurso em 17 (dezessete) de abril de 2015 (dois329

mil e quinze). Embora intempestivo (por um dia), o relator ressaltou que o processo foi encaminhado330

para análise. Em sua carta-recurso, informou que justifica que, ao se mudar da casa dos pais331

para os estudos, passou por um período depressivo, aliado à utilização de drogas e álcool, o que a332

prejudicou nos estudos. Na carta, a discente afirma que agora está reabilitada. Porém, considerando o333
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exposto e, ainda, que: a aluna ingressou na UFSJ no ano de 2009 (dois mil e nove); trancou a334

matrícula no segundo semestre de 2009 (dois mil e nove) e primeiro e segundo semestres de 2013335

(dois mil e treze); não logrou aprovação no primeiro e segundo semestres de 2011 (dois mil e onze),336

primeiro semestre de 2012 (dois mil e doze) e primeiro semestre de 2014 (dois mil e quatorze); não337

efetuou inscrição periódica no segundo semestre de 2014 (dois mil e quatorze); não solicitou à UFSJ338

atividade domiciliar, uma vez que se encontrava em tratamento para doença; de 2009 (dois mil e339

nove) a 2014 (dois mil e quatorze), ou seja, 5 (cinco) anos de curso, concluiu apenas 21,43% (vinte e340

um vírgula quarenta e três por cento), faltando, ainda, 78,57% (setenta e oito vírgula cinquenta e sete341

por cento) para efetivação do curso; e o prazo de integralização é 2017 (dois mil e dezessete), o342

relator foi favorável pelo indeferimento do recurso da discente. Dados os esclarecimentos e discutida343

a matéria, o relator leu o seu parecer: “Voto pelo indeferimento do recurso de .344

Med eiros”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Item oito:345

Processo no 23122007232/2015-01 – Recurso acadêmico contra desvinculação. Interessado:346

Lucas Sabatelau Batista, relatado pelo conselheiro Iura de Rezende Ferreira Sobrinho. O347

relator leu o mérito de seu parecer informando que o presente processo trata de solicitação de recurso348

à desvinculação do aluno Lucas Sabatelau Batista. Esclareceu que Lucas ingressou no Bacharelado349

em Administração Pública, modalidade a distância, pelo vestibular, no primeiro semestre de 2010350

(dois mil e dez). Durante esse semestre, destacou que Lucas teve desempenho acadêmico satisfatório.351

Todavia, nos semestres seguintes, do segundo semestre de 2010 (dois mil e dez) até o segundo352

semestre de 2013 (dois mil e treze), o interessado apresentou rendimento que variou de regular a353

muito ruim, com reprovações na maioria das disciplinas cursadas durante o período. Em 2014, não354

efetuou inscrição periódica em nenhum dos semestres. Ainda, depois de publicado edital para355

manifestação de ampla defesa de discente em situação acadêmica irregular na UFSJ, de 12 (doze) de356

novembro de 2014 (dois mil e quatorze), conforme artigo 96 (novena e seis) do Regimento Geral, o357

interessado não apresentou defesa no prazo estipulado de 13 (treze) a 25 (vinte e cinco) de novembro358

de 2014 (dois mil e quatorze). Em 17 (dezessete) de abril de 2015 (dois mil e quinze), informou que359

o interessado enviou carta-recurso, endereçada à Secretaria dos Órgãos Colegiados Superiores, na360

qual solicitou a anulação do pedido de desvinculação da Instituição. Em sua carta, informou que o361

interessado declara que trancou o curso por “motivos pessoais”. Com o objetivo de elaborar362

argumentos mais consistentes para a defesa do interessado, o relator informou que entrou em contato363

diretamente por telefone no dia 22 (vinte e dois) de maio de 2015 (dois mil e quinze) e requisitou364

outros esclarecimentos a respeito da causa que o levara à interrupção do curso. O aluno alegou que365

responsabilidades de ordem profissional o impediram de se aplicar mais aos estudos. Diante disso,366

solicitou ao interessado que enviasse mensagem explicando tais circunstâncias, juntamente com367

eventuais comprovantes de suas atividades profissionais, tais como cópia da carteira profissional,368

contrato de trabalho e/ou qualquer outra documentação que pudesse comprovar seu status369

profissional. O discente aceitou a proposta e prometeu enviar mensagem e eventuais documentos370
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comprobatórios. Entretanto, até a presente data, não atendeu a esta solicitação. Concluindo, o relator371

ressaltou que o interessado apresentou desempenho acadêmico aquém das exigências mínimas,372

falhou em cumprir todos os prazos para manutenção da matrícula, desconsiderou prazo para373

apresentar defesa à desvinculação, além de falhar novamente em apresentar, mediante solicitação,374

justificativas mais sólidas com relação ao seu recurso. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria,375

o relator leu o seu parecer: “Após análise dos documentos anexados a este processo, e falha por parte376

do aluno Lucas Sabatelau Batista em apresentar maiores esclarecimentos, sou contrário à sua377

reintegração como aluno do Bacharelado de Administração Pública a distância da UFSJ. Este é o378

meu voto, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por379

unanimidade. Item nove: Processo no 23122007735/2015-78 – Recurso acadêmico contra380

desvinculação. Interessado: Felipe Junior Gomes do Nascimento, relatado pela conselheira381

Luciana Beatriz Chagas. A relatora leu o mérito de seu parecer e, durante a discussão, o Conselho382

não se sentiu totalmente esclarecido para votar. Nesse sentido, o processo foi retirado de pauta para383

que a relatora pudesse buscar mais informações a respeito da situação do aluno interessado. Item dez:384

Processo no 23122007739/2015-56 – Recurso acadêmico para vinculação. Interessado: Nicholas385

Rafhael Moura de Paula e Silva, relatado pelo conselheiro Juan Cañellas Bosch Neto. O relator386

leu o mérito de seu parecer informando que se trata do processo referente ao recurso de387

desvinculação de Nicholas Rafhael Moura de Paula e Silva, discente do Curso de Licenciatura em388

Física da UFSJ, desvinculado pela Portaria nº 160 (cento e sessenta), de 17 (dezessete) de março de389

2015 (dois mil e quinze), com base no artigo 96 (noventa e seis), incisos I (um) e II (dois) do390

Regimento Geral da UFSJ. Esclareceu que o aluno praticamente não cursou nenhuma disciplina do391

curso, faltando, portanto, 100% (cem por cento) que deveriam ser cumpridos no prazo de 4 (quatro)392

anos, segundo prazo disponível para a integralização do curso. Informou que o discente, em carta393

encaminhada à Reitoria, pede a revinculação, alegando que era militar do Exército Brasileiro até394

fevereiro de 2014 (dois mil e quatorze) e que não observou o término do vínculo com a UFSJ, mas395

gostaria, de acordo com a carta, de continuar seus estudos na UFSJ, tendo consciência da necessidade396

do diploma universitário, para crescimento profissional e intelectual. Destacou que o discente397

apresentou a documentação relativa ao exercício militar até fevereiro de 2014 (dois mil e quatorze),398

apresentando, também, atestados de boa conduta e medalhas no serviço militar, mas não apresentou399

justificativa solicitada pela Divisão de Acompanhamento e Controle Acadêmico (DICON) relativa à400

sua desvinculação, não realizando a matrícula no referido ano de 2014 (dois mil e quatorze). Dados401

os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “O discente Nicholas Rafhael402

Moura de Paula e Silva, ao participar e ser aprovado no processo seletivo da UFSJ em 2011, optou403

pela Carreira Militar, deixando uma vaga ociosa no curso que poderia ser utilizada por outro discente.404

Como ele não cursou praticamente nenhuma disciplina e não justificou a sua ausência para o ano de405

2014, solicitada pela DICON, o meu voto é a favor do pedido de desvinculação do discente,406

sugerindo que, caso haja interesse em cursar Licenciatura em Física, participe de novo processo407
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seletivo na UFSJ, uma vez que o prazo para a conclusão do curso foi expirado. Este é meu voto,408

salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Item409

onze: Processo no 23122007961/2015-59 – Recurso acadêmico – Pedido de revinculação.410

Interessada: Danielle Arantes Vieira, relatado pelo conselheiro Bruno Nascimento Campos. O411

relator leu o mérito de seu parecer informando que se trata de matéria de caso específico, nos termos412

do inciso II (dois) do artigo 11 (onze) da Resolução/CONSU nº 027/2006 (vinte e sete / dois mil e413

seis), contendo recurso contra desvinculação da discente Danielle Arantes Vieira, matrícula414

118200567, do curso de Matemática, grau acadêmico Licenciatura, ofertado na modalidade Educação415

a Distância, polo UAB de Franca (SP). Esclareceu que, no primeiro semestre de 2013 (dois mil e416

treze), a discente cursou 6 (seis) disciplinas e não logrou êxito em nenhuma, tendo a maior nota417

obtida sido 0,8 (oito décimos). No segundo semestre de 2013 (dois mil e treze), foi reprovada em418

todas as disciplinas, com 0 (zero) nas duas disciplinas que cursou. No primeiro semestre de 2012419

(dois mil e doze), primeiro e segundos semestres de 2014 (dois mil e quatorze) e primeiro semestre420

de 2015 (dois mil e quinze), a discente não se inscreveu. Assim, diante de tal histórico, e tendo em421

vista que a solicitante não se deu ao trabalho de se inscrever no segundo semestre de 2012 (dois mil e422

doze) e desde o primeiro semestre de 2014 (dois mil e quatorze), e tendo, claramente, abandonado o423

curso no segundo semestre de 2013 (dois mil e treze), o relator afirmou que não há possibilidade de424

se pensar em manter esta matrícula. Por fim, o relator sugeriu que este Conselho reveja, assim que425

houver uma proposta de mudança para o Estatuto e Regimento Geral, a responsabilidade pela426

avaliação dos recursos contra desvinculação, que passou do Conselho Acadêmico (CONAC),427

antecessor do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEP), para o Conselho Universitário428

(CONSU) em 2005 (dois mil e cinco). Para o relator, houve um erro de avaliação daqueles429

conselheiros, pois nada melhor que o Conselho que lida com as questões acadêmicas avaliar os430

recursos de acadêmicos. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer:431

“Com base no exposto acima, sou de parecer contrário à solicitação da discente Danielle Arantes432

Vieira, mantendo sua desvinculação, nos termos da Portaria 160, de 17 de março de 2015. Este é o433

voto do relator”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por 21 (vinte e um) votos434

favoráveis e 2 (duas) abstenções. Item doze: Processo no 23122008252/2015-91 – Pedido de435

recurso acadêmico. Interessada: Rejane Laudicéia Silva e Souza, relatado pelo conselheiro436

Bruno Nascimento Campos. O relator leu o mérito de seu parecer informando que se trata de437

matéria de caso específico, nos termos do inciso II (dois) do artigo 11 (onze) da Resolução/CONSU438

nº 027/2006 (vinte e sete / dois mil e seis), contendo recurso contra desvinculação da discente Rejane439

Laudicéia Silva e Souza, matrícula 128100117, do curso de Administração pública, ofertado na440

modalidade Educação a Distância, polo UAB de Sete Lagoas (MG). Esclareceu que, no primeiro441

semestre de 2012 (dois mil e doze), a discente cursou 7 (sete) disciplinas, tendo logrado êxito em 4442

(quatro), totalizando 210 (duzentas e dez) horas de integralização. No segundo semestre de 2012443

(dois mil e doze), foi reprovada em todas as disciplinas que cursou. Em 2013 (dois mil e treze),444
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primeiro semestre, cursou 5 (cinco) disciplinas, logrando êxito em 2 (duas), integralizando mais 120445

(cento e vinte) horas. Já no segundo semestre desse mesmo ano, a discente estava inscrita em 10 (dez)446

disciplinas e obteve nota 0 (zero) em todas. Nos primeiro e segundos semestres de 2014 (dois mil e447

quatorze) e primeiro semestre de 2015 (dois mil e quinze), a discente não se inscreveu. Assim, diante448

de tal histórico, e tendo em vista que a solicitante não se deu ao trabalho de se inscrever no primeiro449

semestre de 2014 (dois mil e quatorze), e tendo, claramente, abandonado o curso no segundo450

semestre de 2013 (dois mil e treze), o relator afirmou que não há possibilidade de se pensar em451

manter esta matrícula. Por fim, o relator sugeriu que este Conselho reveja, assim que houver uma452

proposta de mudança para o Estatuto e Regimento Geral, a responsabilidade pela avaliação dos453

recursos contra desvinculação, que passou do Conselho Acadêmico (CONAC), antecessor do454

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEP), para o Conselho Universitário (CONSU) em455

2005 (dois mil e cinco). Para o relator, houve um erro de avaliação daqueles conselheiros, pois nada456

melhor que o Conselho que lida com as questões acadêmicas avaliar os recursos de acadêmicos.457

Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Com base no exposto458

acima, sou da parecer contrário à solicitação da discente Rejane Laudicéia Silva e Souza, mantendo459

sua desvinculação, nos termos da Portaria 160, de 17 de março de 2015. Este é o voto do relator”.460

Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por 23 (vinte e três) votos favoráveis e 1 (uma)461

abstenção. Antes de passar para o próximo item da pauta e conforme prometido na parte da manhã, a462

presidente do Conselho comunicou que o pró-reitor de Ensino de Graduação, professor Marcelo463

Pereira de Andrade, falaria naquele momento um pouco sobre as vagas ociosas e o que a Pró-Reitoria464

tem feito para resolver esta questão dentro da Instituição. Terminada a fala do pró-reitor, voltou-se à465

pauta da reunião, passando-se à discussão do item 13 (treze). Item treze: Processo no466

23122011744/2015-63 – Solicitação de reposição de vaga docente para o Curso de Medicina em467

virtude da exoneração da Profª Anelise Diniz Garcia Leão. Interessado: CCO, relatado pelo468

conselheiro Lincoln Cardoso Brandão. O relator leu o mérito de seu parecer informando que o469

processo refere-se à reposição de vaga da professora Anelise Diniz Garcia Leão, que foi nomeada em470

caráter efetivo em 13 (treze) de março de 2014 (dois mil e quatorze) e exonerada em 16 (dezesseis)471

de outubro de 2014 (dois mil e quatorze). Esclareceu que a referida professora foi contratada na vaga472

0926706, oriunda da Portaria MEC nº 437 (quatrocentos e trinta e sete), publicada no Diário Oficial473

da União em 23 (vinte e três) de março de 2013 (dois mil e treze). Esclareceu, ainda, que o concurso474

foi realizado para o cargo de Professor Auxiliar, nível I, em regime de 40 (quarenta) horas, para a475

área de Clínica Médica. Com base nestes dados, destacou que se deve, inicialmente, considerar as476

informações contidas nos encargos didáticos apresentados pela professora Andressa Vinha Zanuncio,477

Líder do GAD Clínica Médica, onde foram descritas as unidades curriculares (IC I, IC II, IC III, FC I,478

FC II, FC III e FC IV) a serem assumidas como justificativa para a reposição da vaga. Entretanto,479

ressaltou que o processo apresenta-se mal instruído, pois foram apresentadas apenas as ementas com480

as respectivas cargas horárias de algumas unidades curriculares (IC I, IC II e IC IV), sendo que a481
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última, por exemplo, não foi solicitada no documento assinado pela professora Andressa.482

Considerando o somatório da carga horária das unidades curriculares apresentadas, informou que se483

obtém o valor igual a 42 (quarenta e duas) horas. Ainda, de acordo com o projeto pedagógico do484

curso de Medicina, esclareceu que os períodos ocorrem em 20 (vinte) semanas. Dessa forma,485

conforme os documentos apresentados com as ementas e cargas horárias, ressaltou que resulta em486

uma média de 2,1 (duas vírgula uma) horas para justificar a contratação de um novo professor nesta487

vaga. Considerando que as ementas e cargas horárias das demais unidades curriculares (IC III, FC I,488

FC II, FC III e FC IV) não foram apresentadas, o relator afirmou que é difícil opinar pela real489

necessidade da contratação de um docente e votar pela abertura de um concurso público para a área490

de Clínica Médica. Ressaltou ainda que, atualmente, as reposições de vaga têm sido avaliadas pelo491

CONSU considerando apenas a recomposição da carga horária média de 8 (oito) horas-aula na492

graduação. Por isso, afirmou que a atual composição do processo torna complexo julgar e emitir um493

parecer com foco nos encargos de 8 (oito) horas-aula. Concluindo, o relator salientou que já foi494

abordado no CONSU o tema reposição de vagas docentes, o que gerou ampla discussão entre os495

conselheiros, inclusive enfatizando as responsabilidades didáticas na pós-graduação. Nesta linha de496

raciocínio, enfatizou que existe a Resolução/CONSU nº 011 (onze), de 8 (oito) de março de 2006497

(dois mil e seis), que estabelece critérios de distribuição de vagas de docentes na carreira do498

Magistério Superior entre os departamentos da UFSJ. Porém, observou que esta Resolução foi499

suspensa e a última prorrogação dessa suspensão se deu em 1º (primeiro) de junho de 2009 (dois mil500

e nove), conforme Resolução/CONSU nº 018/2009 (dezoito / dois mil e nove). Por isso, afirmou que,501

antes que aconteçam novas solicitações de reposição de vagas, que seja trazida à tona a elaboração de502

uma nova Resolução, de forma urgente, para que as novas reposições de professores abranjam a atual503

realidade da UFSJ. Na fase de esclarecimentos, o conselheiro Bruno Nascimento Campos esclareceu504

que essa matriz de 2006 (dois mil e seis), quando aplicada, favoreceu apenas os departamentos com505

áreas mais consolidadas em termo de pesquisa, enquanto aqueles, com baixa produtividade e que não506

tinham programas de pós-graduação, quase foram limpos. Citou, por exemplo, o Departamento de507

Ciências Econômicas (DCECO) e o Departamento de Filosofia e Métodos (DFIME), que, quando a508

matriz foi rodada, foram prejudicados e perderam vagas de docentes. Por isso, ressaltou a509

necessidade de se criar uma matriz mais justa e que leve em consideração essa diversidade das áreas.510

No momento, observou que o mais sensato seria instituir uma comissão para estudar uma nova matriz511

e revogar definitivamente essa matriz de 2006 (dois mil e seis). O conselheiro Sérgio Cerqueira512

informou que participou da Comissão do CONSU que tentou trabalhar em uma nova matriz, mas513

ressaltou que, em uma Universidade como a nossa, que tem uma complexidade de áreas tão grande,514

fica difícil montar mecanismos numéricos que atendam a todos. Por isso, afirmou que é necessário515

realmente rever essa Resolução, criando uma matriz com mecanismos mais justos e que possa516

atender a todos. Nesse sentido, após ampla discussão, a presidente do Conselho sugeriu que se517

montasse uma comissão ad hoc do Conselho com o objetivo de rever e elaborar uma nova Resolução518
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sobre o assunto, indicando que ela seja composta por membros das diversas áreas de conhecimento, o519

que foi acatado. Assim sendo, a comissão foi composta pelos conselheiros: Sérgio Cerqueira520

(presidente), Bernadete Oliveira Sidney Viana Dias, Eduardo Sérgio da Silva, Fernando Henrique de521

Jesus Mourão, Glauco Manuel dos Santos, Lincoln Cardoso Brandão, Luciana Beatriz Chagas,522

Rogério Martins Maurício, Wilson Camilo Chaves e Bruno Nascimento Campos. Dados os523

esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “De acordo com as informações524

apresentadas no mérito, este relator vota para que o processo baixe em diligência para que sejam525

apensados novos documentos que comprovem a real necessidade da contratação de um professor526

para a área de Clínica Médica”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por527

unanimidade. Item quatorze: Processo no 23122104641/2014-65 – Pedido de remoção de docente528

do DCNAT para o DEMED. Interessada: Laila Cristina Moreira Damázio, relatado pelo529

conselheiro Wilson Camilo Chaves. O relator leu o mérito de seu parecer informando que o530

processo em tela trata-se do pedido de remoção da professora Laila Cristina Moreira Damázio do531

Departamento de Ciências Naturais (DCNAT) para o Departamento de Medicina (DEMED).532

Esclareceu que a referida professora justifica sua solicitação pelo fato de ter formação na área de533

saúde (Fisioterapia) e estar engajada em projetos de pesquisa, extensão e vice-coordenação do curso534

de Medicina, entendendo, dessa forma, que é legítimo o pleito da professora. Informou que a535

elaboração do processo seguiu o que reza o Regimento Interno da UFSJ a respeito da remoção de536

professor na UFSJ, havendo anuência dos Departamentos envolvidos, DCNAT e DEMED, mediante537

aprovações nas respectivas assembléias departamentais. Informou, ainda, que o DEMED538

disponibilizou uma vaga, gerando o código 0926715, pela Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento539

de Pessoas (PROGP), possibilitando a efetivação da remoção da professora Laila do DCNAT para o540

DEMED. Por fim, esclareceu que a vaga será para contratação de docente na área de Morfologia, a541

fim de cobrir os encargos didáticos dos cursos de Ciências Biológicas, Educação Física e Medicina,542

encargos esses de responsabilidade do DCNAT. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o543

relator leu o seu parecer: “Pelo exposto no mérito, sou de parecer favorável ao pedido de remoção da544

Profª Laila Cristina Moreira Damázio do Departamento de Ciências Naturais (DCNAT) para o545

Departamento de Medicina (DEMED). Este é meu voto, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o546

parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Item quinze: Processo no 23085000602/2015-64 –547

Redistribuição de docente da UFSJ/CCO para a UFTM/Campus Uberaba. Interessada:548

Silmara Elaine Malaguti Toffano, relatado pelo conselheiro Eduardo Sérgio da Silva. O relator549

leu o mérito de seu parecer informando que se trata de matéria de caso específico, nos termos do550

inciso II (dois) do artigo 11 (onze) da Resolução/CONSU nº 027/2006 (vinte e sete / dois mil e seis),551

contendo o pedido de redistribuição da professora Silmara Elaine Malaguti Tofano, da Universidade552

Federal de São João del-Rei (UFSJ)/Campus Centro-Oeste Dona Lindu, para a Universidade Federal553

do Triângulo Mineiro (UFTM)/Campus Uberaba, tendo a UFTM disponibilizado o código de vaga554

0301107 para a UFSJ como contrapartida. Esclareceu que a referida docente é Professora Adjunta do555
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curso de Enfermagem da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) desde 8 (oito) de556

setembro de 2010 (dois mil e dez). Atuou como representante do curso de Enfermagem na Câmara de557

Pesquisa e Pós-Graduação do CCO/UFSJ, de 13 (treze) de junho de 2013 (dois mil e treze) a 12558

(doze) de junho de 2015 (dois mil e quinze), sendo a presidente da referida Câmara no período de 27559

(vinte e sete) de junho de 2014 (dois mil e quatorze) a 12 (doze) de junho de 2015 (dois mil e quinze).560

É professora do Mestrado em Enfermagem da UFSJ e membro do Grupo de Atuação Docente em561

Saúde do Adulto e Idoso (GADSAI). Possui graduação em Enfermagem, mestrado em Enfermagem562

Fundamental e doutorado em Ciências da Saúde – área Enfermagem. Informou que a professora563

Silmara solicita redistribuição por interesse pela UFTM e por motivos familiares, levando em564

consideração que todos os seus familiares residem em Ribeirão Preto. Assim, considerando os565

argumentos mencionados acima; com base na Resolução/CONSU no 021 (vinte e um), de 26 (vinte e566

seis) de setembro de 2005 (dois mil e cinco), modificada pela Resolução/CONSU nº 025 (vinte e567

cinco), de 24 (vinte e quatro) de junho de 2013 (dois mil e treze); o código de vaga 0301107 do cargo568

de Professor do Magistério Superior, informado pela UFTM; o aceite por unanimidade do GAD569

Saúde do Adulto e Idoso; a aprovação do Colegiado do Curso de Enfermagem; e a aprovação pela570

Congregação do CCO, o relator julgou procedente o pedido de redistribuição da professora Silmara571

Elaine Malaguti Tofano da UFSJ/CCO para a Universidade Federal do Triangulo Mineiro – Campus572

Uberaba (UFTM). Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Com573

base no exposto acima, sou de parecer favorável à redistribuição da professora Silmara Elaine574

Malaguti Tofano da Universidade Federal de São João del-Rei para a Universidade Federal do575

Triângulo Mineiro, com a disponibilização do código de vaga 0301107 ao GAD de Saúde do Adulto576

e Idoso do CCO, com a manutenção do perfil de contratação. Este é o voto do relator”. Decisão do577

Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Item dezesseis: Processo no578

23122101928/2014-33 – Resolução/CONSU nº 008, de 30/04/2015, ad referendum, que revoga a579

Resolução/CONDS nº 008/191 e a Resolução/CONSU nº 035/2009 (Proposta de Resolução que580

regulamenta a participação de docentes D.E. em Programa de Pós-Graduação de outras581

instituições). Interessado: Gabinete da Reitoria, relatado pelo conselheiro Glauco Manuel dos582

Santos. O relator leu o mérito de seu parecer informando que o presente processo trata da aprovação583

do ad referendum que revoga a Resolução/CONDS nº 008/1991 (oito / mil, novecentos e noventa e584

um) e Resolução/CONSU nº 035/2009 (trinta e cinco / dois mil e nove). Na condição de presidente585

da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD), afirmou que a já aprovada Resolução/CONEP586

nº 010 (dez), de 29 (vinte e nove) de abril de 2015 (dois mil e quinze), que regulamenta as condições587

de afastamento de docentes integrantes da carreira de Magistério Superior da UFSJ e dá outras588

providências, quanto às atribuições da Comissão, encontra-se em consonância com o estabelecido589

pelo artigo 26 (vinte e seis), parágrafo 1º (primeiro), inciso V (cinco) da Lei nº 12.772 (doze mil,590

setecentos e setenta e dois), de 28 (vinte e oito) de dezembro de 2012 (dois mil e doze). Não obstante,591

tendo em vista contribuir para melhor eficiência e eficácia na tramitação dos processos de pedido de592
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afastamento, o relator sugeriu alteração do artigo 19 (dezenove) da referida Resolução, que trata de593

atribuições da CPPD em relação às solicitações de afastamento de docentes para aperfeiçoamento,594

especialização, mestrado, doutorado ou pós-doutorado. Na fase de esclarecimentos, em relação à595

sugestão do relator, o conselheiro Sérgio Cerqueira lembrou que o CONSU pode sugerir a alteração596

da referida Resolução ao CONEP, cabendo àquele Conselho acatá-la ou não. O conselheiro Bruno597

Nascimento Campos observou que, como a Resolução nº 008/2015 (oito / dois mil e quinze) revoga a598

Resolução nº 035/2009 (trinta e cinco / dois mil e nove), que trata da colaboração esporádica, e como599

a nova Resolução do CONEP só trata dos casos com afastamento, é necessário que o CONSU defina600

uma política de colaboração esporádica, estabelecendo como se dá esse tipo de colaboração. Dados601

os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Considerando o histórico do602

processo supracitado e a Resolução nº 010, de 29 de abril de 2015/CONEP, aprovada e haja vista já603

em vigor, voto favoravelmente à aprovação do ad referendum que revoga a Resolução/CONDS nº604

008/1991 e a Resolução/CONSU nº 035/2009. Este é meu parecer, salvo melhor juízo”. Decisão do605

Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade, referendando a Resolução no 008 (oito),606

de 30 (trinta) de abril de 2015 (dois mil e quinze), que faz parte do processo. Às 16 (dezesseis) horas607

e 30 (trinta) minutos, tendo se chegado ao teto da reunião, o Conselho decidiu por encerrá-la e608

continuar os outros itens da pauta em uma próxima reunião. Assim, nada mais havendo a tratar, a609

presidente do Conselho encerrou a reunião. E, para constar, eu, Maria da Penha Resende Rodrigues,610

secretária, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por todos os conselheiros presentes à611

reunião. São João del-Rei, 17 (dezessete) de agosto de 2015 (dois mil e quinze).612

Profª Valéria Heloisa Kemp613

Prof. Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira614

Profª Aline Cristina da Cruz615

Profª Bernadete Oliveira Sidney Viana Dias616

Prof. Carlos Eduardo de Matos Jensen617

Prof. Claudio Manoel Ferreira Leite618

Prof. Eduardo Sérgio da Silva619

Prof. Ênio Nazaré de Oliveira Júnior620

Prof. Fábio de Barros Silva621

Prof. Fernando Henrique de Jesus Mourão622

Profª Filomena Maria Avelina Bomfim623

Prof. Gilberto Aparecido Damiano624

Prof. Glauco Manuel dos Santos625

Profª Honória de Fátima Gorgulho626

Prof. Iura de Rezende Ferreira Sobrinho627

Prof. Ivair Gomes628
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