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Ata da Nonagésima Primeira Reunião Ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da1

Universidade Federal de São João del-Rei.2

Aos 5 (cinco) dias do mês de julho de 2017 (dois mil e dezessete), às 14 (quatorze) horas, estavam3

presentes para a 91ª (nonagésima primeira) reunião ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e4

Extensão – CONEP, da Universidade Federal de São João del-Rei, na sala de Reuniões dos Conselhos5

Superiores, Campus Santo Antônio, os seguintes conselheiros: professor Sérgio Augusto Araújo da6

Gama Cerqueira, Reitor e presidente do Conselho; professor Marcelo Pereira de Andrade, Vice-Reitor;7

os docentes que atuam no ensino da graduação: Ana Flávia Neves Mendes Castro, Carlos Alberto da8

Silva Junior, Carolina Ribeiro Xavier, Gustavo Leal Toledo, Márcio Falcão Santos Barroso, Marconi de9

Arruda Pereira e Moacyr Comar Junior; os docentes que atuam no ensino de pós-graduação: Andrea10

Lúcia Teixeira Charbel e Hérica de Lima Santos; o membro do corpo técnico-administrativo: José11

Roberto Ribeiro; e o membro do corpo discente do ensino da pós-graduação, João Paulo Viana.12

Havendo quorum, o presidente do Conselho deu início à reunião, apresentando as justificativas de13

ausência dos conselheiros: Rafael da Silva Brandão, por motivos de saúde; e Josiane Nogueira, por estar14

de licença maternidade. Aceitas as justificativas, foi aprovada, por unanimidade, a ata da extraordinária15

ocorrida em 7 (sete) de junho de 2017 (dois mil e dezessete). Aprovada a ata, o conselheiro Gustavo16

Leal Toledo agradeceu à Reitoria e à FAUF pelo auxílio prestado no IX Colóquio Internacional de17

Filosofia da Mente e no recebimento do Prêmio do Edital de Livros de Oxford. Também, o conselheiro18

sugeriu que se crie uma comissão do CONEP/DFIME para elaboração e padronização de normas de19

formatação de trabalhos acadêmicos (TCC, Dissertação e Tese), bem como se crie um canal de20

comunicação direto entre a comunidade da UFSJ e seus Conselhos via Intranet. Decididos os itens do21

expediente do dia, foi então colocada em discussão a pauta. No momento da aprovação, o presidente do22

Conselho solicitou a exclusão dos itens 5 (cinco) e 13 (treze), que tratam, respectivamente, do projeto23

pedagógico do Curso de Licenciatura em Matemática – Modalidade a Distância e da Decisão Ad24

Referendum nº 002/2017, que aprova projeto de extensão e celebração de convênio entre a UFSJ, a25

Prefeitura de Ouro Branco e a FAUF, devido à justificativa de ausência do conselheiro relator, prof.26

Rafael da Silva Bandão, o que foi acatado. A pedido dos conselheiros relatores, também foram27

excluídos os itens: 7 (sete), que trata de contrato entre a UFSJ e a Escola Pública do Estado de Minas28

Gerais; 9 (nove), que trata do protocolo de colaboração entre a UFSJ e a Universidade Católica29

Portuguesa; e 16 (dezesseis), que trata da Decisão Ad Referendum nº 008/2017, que aprova o convênio30

de cooperação entre a UFSJ e a Gerdau Açominas S.A. Por fim, o item 14 (quatorze), que trata da31

Decisão Ad Referendum 006/2017, que aprova o termo de credenciamento entre a Polícia Civil do32

Estado de Minas Gerais, passou para item 6 (seis). Aprovada a pauta, iniciaram-se os trabalhos. Item33

um: Processo no 23122.002589/2017-56 – Recurso contra resultado de estágio probatório final.34

Interessado: Prof. Luis Alberto Montijo Vasques, relatado pelo conselheiro Márcio Falcão Santos35

Barroso. Antes de passar a palavra ao relator, o presidente do Conselho observou que não era36

necessário fazer a leitura do relato novamente, pois ele já havia sido lido na reunião anterior, ocorrida37



2

em 7 (sete) de junho do 2017 (dois mil e dezessete), além de ter sido encaminhado por e-mail a todos os38

conselheiros. Diante disso, o relator prestou alguns esclarecimentos sobre a elaboração do seu parecer.39

Na sequência, o conselheiro Moacyr Comar Junior, não concordando com o parecer do relator, pediu40

vista ao processo. Assim, diante do pedido de vista ao processo, o presidente do Conselho encerrou o41

assunto, ficando o conselheiro obrigado a relatar, por escrito, as conclusões de seus estudos no prazo de42

5 (cinco) dias úteis de acordo com o Regimento Geral da UFSJ. Item dois: Processo no43

23122.022196/2016-88 – Decisão Ad Referendum nº 022/2016, de 24/11/2016, que aprova o projeto44

de ensino “Gestão, Avaliação e Ambientes Virtuais de Aprendizagem como Proposta de45

Aprimoramento de Cursos da EAD” e o contrato entre a UFSJ e a FAUF para a gestão46

administrativa e financeira dos recursos do referido projeto. Interessados: DAUAP/NEAD,47

relatado pelo conselheiro Gustavo Leal Toledo. O relator leu o mérito de seu parecer informando que48

se trata da avaliação de um ad referendum do dia 24 (vinte e quatro) de novembro de 2016 (dois mil e49

dezesseis), que aprova o projeto de ensino “Gestão, Avaliação e Ambiente Virtuais de Aprendizagem50

como Proposta de Aprimoramento de Cursos da EAD” celebrado via contrato com a Fundação de51

Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei (FAUF). Esclareceu que o projeto visa a desenvolver,52

implementar e avaliar um sistema on-line de gestão, acompanhamento e avaliação de um Ambiente53

Virtual de Aprendizagem composto por um módulo de gestão de TCC, outro de acompanhamento de54

estágios e um terceiro de avaliação didática. Informou ainda que o responsável pelo projeto é o prof.55

Rafael Silva Brandão e participam dele mais três servidores. O valor total do projeto é de R$ 95.665,1356

(noventa e cinco mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), com início previsto para abril57

de 2017 (dois mil e dezessete) e término em abril de 2018 (dois mil e dezoito). Dados os58

esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Assim, pelo que no mérito consta,59

sou de parecer favorável à aprovação do ad referendum do dia 24 de novembro de 2016, que aprova o60

projeto de ensino ‘Gestão, Avaliação e Ambiente Virtuais de Aprendizagem como Proposta de61

Aprimoramento de Cursos da EAD’ e o contrato entre a UFSJ e a FAUF para a gestão administrativa e62

financeira dos recursos do referido projeto. Este é meu parecer, salvo melhor juízo”. Decisão do63

Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade, referendando a Decisão no 022 (vinte e64

dois), de 24 (vinte e quatro) de novembro de 2016 (dois mil e dezesseis), que faz parte do processo.65

Item três: Processo no 23122.022710/2016-85 – Decisão Ad Referendum nº 023/2016, de 24/11/2016,66

que aprova o projeto de ensino “Desenvolvimento e aplicação de ebooks interativos multimídia e67

de ambientes de realidade aumentada e virtual em processos de ensino e aprendizagem no68

contexto acadêmico” e o contrato entre a UFSJ e a FAUF para a gestão administrativa e69

financeira dos recursos do referido projeto. Interessados: DPLAG/NEAD, relatado pelo70

conselheiro Gustavo Leal Toledo. O relator leu o mérito de seu parecer informando que se trata da71

avaliação de um ad referendum do dia 24 (vinte e quatro) de novembro de 2016 (dois mil e dezesseis),72

que aprova o projeto de ensino “Desenvolvimento e aplicação de ebooks interativos multimídia e de73

ambientes de realidade aumentada e virtual em processos de ensino e aprendizagem no contexto74

acadêmico” celebrado via contrato com a Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-75
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Rei (FAUF). Esclareceu que o projeto visa a desenvolver artefatos e recursos digitais voltados para o76

processo de ensino e aprendizagem com tecnologias digitais de informação e comunicação, com ebooks77

interativos e ambientes em realidade virtual e realidade aumentada para serem usados nas áreas de78

Química e Biologia. Informou ainda que o responsável pelo projeto é o prof. Luis Fernando Soares e79

participam como colaboradores dele mais cinco servidores. O valor total do projeto é de R$ 48.485,1680

(quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos), com início previsto em81

1º (primeiro) de novembro de 2016 (dois mil e dezesseis) e término em 15 (quinze) de julho de 201782

(dois mil e dezessete). Na fase de esclarecimentos, o relator chamou a atenção para o fato de que os83

processos costumam chegar aos relatores para análise faltando alguns documentos importantes.84

Chamou a atenção ainda para o fato de o processo em questão ter sido aprovado ad referendum do85

CONEP baseado em dois outros ad referenduns de instâncias inferiores. Sobre isso, o presidente do86

Conselho ressaltou que realmente é necessário fazer uma revisão dos fluxos dos nossos processos, a fim87

de agilizar o andamento interno e evitar esses erros que costumam ocorrer. Dados os esclarecimentos e88

discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Assim, pelo que no mérito consta, sou de parecer89

favorável à aprovação do ad referendum do dia 24 de novembro de 2016, que aprova o projeto de90

ensino “Desenvolvimento e aplicação de ebooks interativos multimídia e de ambientes de realidade91

aumentada e virtual em processos de ensino e aprendizagem no contexto acadêmico” e o contrato entre92

a UFSJ e a FAUF para a gestão administrativa e financeira dos recursos do referido projeto. Este é meu93

parecer, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade,94

referendando a Decisão no 023 (vinte e três), de 24 (vinte e quatro) de novembro de 2016 (dois mil e95

dezesseis), que faz parte do processo. Item quatro: Processo no 23122.010805/2017-37 – Criação de96

doutorado do Programa de Pós-graduação em Psicologia. Interessado: PPGPSI, relatado pela97

conselheira Andrea Lúcia Teixeira Charbel. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que o98

presente processo trata da proposta de implementação do Programa de Doutorado do Programa de Pós-99

graduação em Psicologia (PPGPSI). Destacou que a proposta está clara e bem redigida e apresenta os100

seguintes tópicos: 1) Identificação do Programa; 2) Informações sobre data de início, número de vagas e101

Coordenação; 3) Requisitos para inscrição de candidatos e para seleção de discentes para o Curso de102

Doutorado; 4) Anuência da unidade acadêmico-administrativa envolvida e disponibilidade dos docentes;103

5) Justificativa e objetivos; 6) Relação e qualificação do corpo docente, projetos de pesquisa104

financiados, cooperação e intercâmbios; 7) Estrutura Curricular com Ementário das unidades105

curriculares contendo carga horária e cronograma de oferta; 8) Ementário e bibliografia básica do Curso;106

9) Currículos Lattes dos docentes e disponibilidade de carga horária docente; 10) Bibliografia básica do107

Curso; 11) Prazo máximo para conclusão da tese; 12) Regimento do Programa; 13) Critérios de108

credenciamento, recredenciamento e acesso ao doutorado; 14) Infraestrutura; 15) Anexos – Ata da109

Assembleia Departamental do DPSIC no 005/2016 (cinco / dois mil e dezesseis) e Regimento Interno do110

Programa de Pós-graduação em Psicologia. Informou que o Programa terá como coordenadora a profa.111

Maria Nivalda de Carvalho-Freitas e tem data prevista para o início de março de 2018 (dois mil e112

dezoito), oferecendo 14 (quatorze) vagas anuais. Informou ainda que, na Área de Concentração,113
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Psicologia, propõe-se a manutenção das linhas de pesquisa já existentes no PPGPSI, as quais vêm114

obtendo êxito nas avaliações da CAPES desde sua implantação em 2008 (dois mil e oito). São elas:115

Linha 1) Fundamentos teóricos e filosóficos da Psicologia; e Linha 2) Instituições, Saúde e Sociedade.116

Esclareceu que o Programa contará com 14 (quatorze) docentes, dos quais 3 (três) são bolsistas de117

produtividade do CNPq e deverão dedicar 20 (vinte) horas semanais às diversas atividades do PPGPSI.118

Para integralização do doutorado, informou que o discente deverá cumprir um mínimo de 57 (cinquenta119

e sete) créditos, sendo 15 (quinze) créditos obtidos mediante o cumprimento de disciplinas obrigatórias120

e eletivas do mestrado. A equivalência hora/crédito adotada é de 15 (quinze) horas para cada crédito.121

Como atividades obrigatórias do discente de doutorado, têm-se: orientação da tese juntamente com o122

orientador; estágio docente (72h); produção acadêmica de pelo menos um artigo na linha de pesquisa de123

seu trabalho de tese, sendo que fará jus aos créditos a aprovação do artigo em revistas indexadas e124

classificadas nos extratos de B2 a A1 do Qualis/CAPES; práticas de pesquisa, que incluem participação125

em pesquisas e auxílio na orientação de alunos de iniciação científica e de mestrado; qualificação de126

tese (a ser cumprida até o final do segundo ano de doutorado); e elaboração e defesa de tese, que deverá127

ser apresentada para uma banca composta pelo orientador, um docente interno da UFSJ e dois docentes128

de outros programas do País, além de dois suplentes. Ressaltou que o doutorado deverá ser129

integralizado em no máximo 48 (quarenta e oito) meses e no mínimo em 24 (vinte e quatro) meses,130

incluída a aprovação da tese, facultada a prorrogação por 6 (seis) meses para casos em que os131

orientadores julgarem necessários e que forem aprovados pelo Colegiado, não sendo incluído nesta132

contagem qualquer trancamento de matrícula que tenha ocorrido. Por fim, informou que a proposta de133

criação do doutorado do Programa de Pós-graduação em Psicologia foi avaliada por dois pareceristas134

externos quanto: 1) à consistência técnico-científica; 2) à relevância da proposta em relação à sua135

situação nas respectivas áreas de conhecimento e às perspectivas futuras; 3) à infraestrutura propícia,136

relativa às instalações físicas e recursos técnicos e materiais; 4) às condições adequadas de qualificação137

do corpo docente responsável pela execução do projeto; e 5) à disponibilidade de carga horaria docente.138

Os pareceristas foram favoráveis à implementação do Programa e as avaliações foram bastante positivas139

em todos os critérios analisados. Na fase de esclarecimentos, o presidente do Conselho informou que140

estavam presentes para esclarecimentos o pró-reitor Adjunto de Pesquisa e Pós-graduação, prof.141

Roberto Pires Calazans Matos, e a coordenadora do Programa, profa. Maria Nivalda de Carvalho-142

Freitas. Solicitou permissão para que eles pudessem falar quando necessário, o que foi acatado. Dados143

os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Do exposto, considero que o144

projeto segue as orientações dadas pela CAPES para propostas de cursos de Doutorado acadêmico e, da145

mesma forma, atende à Resolução/CONSU no 62, de 07 de novembro de 2011, que aprova o146

Regulamento dos Programas de Pós-graduação Stricto Sensu da Universidade Federal de São João del-147

Rei. Além da estrutura exigida e tendo como base a avaliação positiva dos pareceristas quanto: 1) à148

consistência técnico-científica; 2) à relevância da proposta em relação à sua situação nas respectivas149

áreas de conhecimento e às perspectivas futuras; 3) à infraestrutura relativa às instalações físicas e150

recursos técnicos e materiais; 4) às condições adequadas de qualificação do corpo docente responsável151
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pela execução do projeto; e 5) à disponibilidade de carga horária docente, sou de opinião que a proposta152

apresentada possui todos os pré-requisitos para aceitação e futura implantação. Sou favorável, assim, à153

submissão para avaliação da CAPES, do projeto de doutorado do Programa de Pós-graduação Stricto154

Sensu em Psicologia. Este é meu voto, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora155

foi aprovado por unanimidade, dando origem à Resolução no 012 (doze), de 5 (cinco) de julho de 2017156

(dois mil e dezessete), que passa a fazer parte do processo. Item cinco: Processo no157

23122.005503/2017-47 – Celebração de Convênio entre a UFSJ e os Cemitérios de São João del-158

Rei, visando à doação de esqueletos não reclamados para o DEMED. Interessado: DEMED,159

relatado pelo conselheiro Moacyr Comar Júnior. O relator leu o mérito de seu parecer informando160

que a presente proposta de convênio surgiu da necessidade de se disponibilizar material didático para os161

alunos do curso de Medicina. Assim, baseando-se na Lei Municipal nº 5.288 (cinco mil, duzentos e162

oitenta e oito), de 14 (quatorze) de dezembro de 2017 (dois mil e dezessete), e no Decreto Municipal nº163

6.844 (seis mil, oitocentos e quarenta quatro), de 20 (vinte) de janeiro de 2017 (dois mil e dezessete),164

foram elaborados um projeto de trabalho e uma minuta de contrato a ser firmado entre a UFSJ e a165

Prefeitura de São João del-Rei. Ressaltou que a disponibilização de material didático suficiente para o166

processo de aprendizagem é uma das funções da Universidade, que deve lançar mão de toda forma167

legalmente possível para cumpri-la. Esclareceu que, de acordo com a Resolução/CONSU nº 058/2006168

(cinquenta e oito / dois mil e seis), modificada pela Resolução/CONSU nº 038/2012 (trinta e oito / dois169

mil e doze), esse tipo de documento deve ser analisado pelo CONEP e que, antes de este Conselho, as170

Assembleias Departamentais e Colegiados de curso devem aprovar suas propostas. Dessa forma,171

informou que o projeto de trabalho proposto foi aprovado pela Assembleia Departamental do172

Departamento de Medicina (DEMED). Entretanto, ressaltou que o parecer jurídico levanta algumas173

questões, como, por exemplo, a menção à Lei Federal nº 8.501/1992 (oito mil, quinhentos e um / mil,174

novecentos e noventa e dois), que trata da doação de cadáveres, o que não se insere no projeto em tela.175

Além do mais, informou que o parecer jurídico levanta a questão de que o convênio proposto é entre a176

UFSJ e a Prefeitura de São João del-Rei por intermédio da Secretaria Municipal de Cidadania,177

Assistência e Desenvolvimento Social, que não é pessoa jurídica. Assim, segundo o parecerista jurídico,178

o convênio deveria ser firmado entra a UFSJ e o Município de São João del-Rei. Além disso, destacou179

que há outras alterações sugeridas pelo parecer que não foram respondidas ou consideradas pela180

proponente do projeto, como, por exemplo, a retirada do item 3.1.5 da minuta apresentada. Com relação181

às justificativas de gastos, ressaltou que ela é assinada pela chefe do DEMED, que é proponente do182

projeto, sem mostrar qualquer rubrica para os gastos ou comprovação de que os materiais citados no183

projeto já existem. Informou que há ainda uma declaração do subchefe do DEMED citando a184

Resolução/CONDI nº 020/2011 (vinte / dois mil e onze), que foi revogada pela Resolução/CONDI nº185

007/2016 (sete / dois mil e dezesseis). Faz-se, assim, necessário que se altere isso no documento. Dados186

os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Assim, frente ao exposto no187

mérito, meu voto é de que o processo baixe em diligência para que se façam as alterações sugeridas.188

Salvo melhor juízo, este é meu voto”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por189
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unanimidade. Item seis: Processo no 23122.009577/2017-52 – Decisão Ad Referendum nº 006/2017,190

de 25/05/2017, que aprova o Termo de Credenciamento entre a Polícia Civil do Estado de MG e a191

UFSJ. Interessado: DEMED, relatado pelo conselheiro Marcelo Pereira de Andrade. O relator leu192

o mérito de seu parecer informando que o presente processo trata do Termo de Credenciamento entre a193

Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e a Universidade Federal de São João del-Rei, que credencia a194

UFSJ, especificamente o Curso de Medicina, para receber cadáver não reclamado, para fins de estudo,195

ensino e pesquisa científica, sendo aprovado ad referendum pelo presidente do CONEP, prof. Sérgio196

Augusto Araújo da Gama Cerqueira. De acordo com o plano de trabalho juntado ao processo,197

esclareceu que, na atualidade, são extremamente raros os corpos não reclamados. Dessa forma, o198

credenciamento contribuirá para o aprofundamento no ensino médico. Esclareceu ainda que a UFSJ199

receberá cadáveres do Posto Médico Legal de São João del-Rei dentro da circunscrição da Regional de200

Polícia Civil. O credenciamento tem o prazo de 60 (sessenta) meses, a contar da data de publicação do201

termo, podendo ser prorrogado, desde que respeitadas as formalidades legais. O Curso de Medicina da202

UFSJ será representado, para recebimento dos cadáveres junto ao Posto Médico Legal de São João del-203

Rei, pela profa. Laila Cristina Moreira Damázio, docente lotada no Departamento de Medicina204

(DEMED). Ressaltou, porém, que, apesar de ser citado o Curso de Medicina, os corpos deverão estar205

sob a responsabilidade do DEMED, sendo preservados em laboratório do referido Departamento. O206

relator informou também que a Superintendência de Polícia Técnico-Científica de Minas Gerais será a207

responsável pela fiscalização e definição de diretrizes dos procedimentos de liberação e pela destinação208

de cadáver, bem como pela apuração de possíveis irregularidades. Por fim, destacou que a doação de209

cadáveres não reclamados junto às autoridades públicas, para fins de ensino e pesquisa, tem base no210

artigo 1° (primeiro) da Lei Federal nº 8.501, (oito mil, quinhentos e um), de 30 (trinta) de novembro de211

1992 (mil, novecentos e noventa e dois). E, conforme previsto no parágrafo 4° (quarto) do artigo 3º212

(terceiro) da referida Lei, ao receber os cadáveres, a instituição de ensino assume responsabilidades.213

Nesse sentido, destacou que a UFSJ e o DEMED assumem a responsabilidade de preservação de214

identificação dos corpos e partes anatômicas sob sua responsabilidade. Para isso, deverão ser215

preservadas e organizadas as diferentes formas de identificação de corpos e partes anatômicas. Também,216

deverão ser adotadas todas as medidas cabíveis para o trato ético, já que esses corpos não são apenas217

peças anatômicas. Dessa forma, o DEMED e a UFSJ deverão garantir que os princípios éticos e legais218

sejam respeitados. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Pelo219

exposto, sou de parecer favorável à Decisão Ad Referendum nº 006/2017, salvo melhor juízo”. Decisão220

do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade, referendando a Decisão no 006 (seis),221

de 25 (vinte e cinco) de maio de 2017 (dois mil e dezessete), que faz parte do processo. Item sete:222

Processo no 23122.006775/2017-64 – Convênio para gestão financeira de recurso oriundo do223

projeto de pesquisa “Usinas hidrelétricas e mortalidade de peixes: desenvolvimento de tecnologia224

para estudo e mitigação do impacto visando à sustentabilidade no setor elétrico”. Interessado:225

Prof. Luiz Gustavo Martins da Silva (DTECH), relatado pelo conselheiro José Roberto Ribeiro. O226

relator leu o mérito de seu parecer informando que se trata da proposta de convênio entre a227
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Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) e a Fundação de Apoio à Universidade Federal de228

São João del-Rei (FAUF) visando à gestão financeira de recursos oriundos do projeto de pesquisa229

“Usinas Hidrelétricas e Mortandade de Peixes: Desenvolvimento de Tecnologia para Estudo e230

Mitigação do Impacto visando à Sustentabilidade no Setor Elétrico”, sob a orientação do prof. Luiz231

Gustavo Martins da Silva, do Departamento de Tecnologia em Engenharia Civil e Humanidades232

(DTECH), contemplado pelo Prêmio Odebrecht para a Sustentabilidade – Edição 2016. Na UFSJ,233

esclareceu que este assunto é regulamentado pela Resolução/CONSU nº 058/2006 (cinquenta e oito /234

dois mil e seis), modificada pela Resolução/CONSU nº 038/2012 (trinta e oito / dois mil e doze). No235

processo em análise, informou que se pode destacar os seguintes elementos dentro do Plano de236

Trabalho: 1) Objeto: Projeto de Pesquisa intitulado “Usinas Hidrelétricas e Mortandade de Peixes:237

Desenvolvimento de Tecnologia para Estudo e Mitigação do Impacto visando à Sustentabilidade no238

Setor Elétrico”; 2) Proponente: Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), sendo responsável239

pelo Projeto de Pesquisa o prof. Luiz Gustavo Martins da Silva; 3) Partícipe: Fundação de Apoio à240

Universidade Federal de São João del-Rei (FAUF); 4) Período de Execução: 6 (seis) meses a partir da241

data de assinatura; 5) Justificativa da Proposição: o presente projeto propõe apresentar tecnologias242

desenvolvidas para se estudarem os fatores responsáveis pela mortandade de peixes em turbinas243

hidráulicas e indicar como os dados obtidos podem ser aplicados para mitigação do problema.244

Certamente, soluções para este tipo de impacto podem contribuir para viabilização de novos245

empreendimentos hidrelétricos no País, além de contribuir para a sustentabilidade ambiental daqueles já246

em operação; 6) Resultados Esperados: com o desenvolvimento deste projeto, espera-se a obtenção de247

resultados que permitam identificar os limiares de descompressão suportados por diferentes espécies de248

peixes quando expostos à descompressão rápida em turbinas hidráulicas. Com isso, pretende-se gerar249

informações que possam ser aplicadas no desenvolvimento de novas turbinas, permitindo inovação no250

desenho de máquinas que permitam a manutenção do potencial de geração de energia com menor251

impacto possível sobre os peixes; 7) Envolverá propriedade intelectual: não; 8) Possibilidade de252

inovação tecnológica: não; 9) Unidade acadêmica responsável: Departamento de Tecnologia em253

Engenharia Civil, Computação e Humanidades (DTECH); 10) Equipe Técnica: 1 (um) professor do254

DTECH, 2 (dois) alunos do Mestrado do Campus Alto Paraopeba (CAP),e 1 (um) aluno do curso de255

Graduação em Engenharia Civil Integral; e 11) Plano de aplicação dos recursos: total geral de R$256

20.000,00 (vinte mil reais). O relator destacou ainda que a Procuradoria Jurídica da UFSJ emitiu257

parecer favorável pelo prosseguimento do convênio e que o projeto foi aprovado por unanimidade no258

Departamento de Tecnologia em Engenharia Civil e Humanidades (DTECH), sendo o fiscal do contrato259

o próprio professor pesquisador, prof. Luiz Gustavo Martins da Silva. Por fim, informou que também260

consta do processo uma declaração do chefe do Departamento informando que o professor não excederá261

o limite de horas anuais dedicadas à atividade esporádica estabelecido por lei; o parecer técnico262

favorável ao projeto da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PROPE); o parecer favorável da263

FAUF; e a Minuta de Convênio. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu264

parecer: “Assim, e de acordo com o que foi agora exposto, a conclusão à que chego, e assim profiro265
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meu voto, é no sentido de que seja aprovada a Minuta de Convênio para a gestão financeira de recursos266

oriundos do projeto de pesquisa ‘Usinas Hidrelétricas e Mortandade de Peixes: Desenvolvimento de267

Tecnologia para Estudo e Mitigação do Impacto visando à Sustentabilidade no Setor Elétrico’, sob a268

orientação do professor Luiz Gustavo Martins da Silva, contemplado pelo Prêmio Odebrecht para a269

Sustentabilidade – Edição 2016, conforme documentos constantes do Processo nº 23122.006775/2017-270

64”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Item oito: Processo no271

23122.010911/2017-11 – Recurso contra negativa de prorrogação de prazo de integralização de272

curso por 5 (cinco) semestres. Interessada: XXXXXXXXXXXXXXXX, relatado pelo conselheiro273

Marconi de Arruda Pereira. O relator leu o mérito de seu parecer informando que o processo diz274

respeito ao pedido realizado pela discente XXXXXXXXXXXXXXXXX para prorrogar o prazo de275

integralização do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas Noturno, no qual a estudante encontra-276

se matriculada. Na UFSJ, informou que a integralização de curso é regulamentada pela277

Resolução/CONAC nº 004 (quatro), de 26 (vinte e seis) de outubro de 1989 (mil, novecentos e oitenta e278

nove). No processo, destacou que constam o requerimento da interessada e o levantamento da sua279

situação acadêmica. Em seu requerimento, esclareceu que a discente XXXXXXXXXXXXXXX detalha280

que pediu prorrogação do prazo de integralização por 5 (cinco) semestres (2,5 anos) ao Colegiado do281

Curso de Ciências Biológicas, mas ele foi indeferido. Por esse motivo, ela recorreu ao CONEP.282

Informou que, no requerimento, a aluna apresenta a justificativa para ter se transferido do Curso de283

Zootecnia para a Curso de Ciências Biológicas foi por motivos de serviço do seu trabalho. A aluna284

justifica ainda que pediu a transferência para um curso afim, no caso Ciências Biológicas Noturno, mas285

não tinha a informação de que o seu tempo acadêmico continuava sendo contabilizado na transferência;286

ou seja, chegar à Biologia com um tempo muito curto para concluir o curso. Esclareceu que no histórico287

da vida acadêmica da aluna consta que ela ingressou na UFSJ via vestibular em 2010/2 e foi transferida288

para o Curso de Ciências Biológicas no primeiro semestre de 2015 (2015/1), no qual o prazo máximo289

de integralização é 2016/2. Esclareceu também que, segundo consta no Relatório de Integralização para290

Conclusão de Curso, a discente já concluiu 21 (vinte e uma) disciplinas obrigatórias do Curso de291

Ciências Biológicas, restando outras 34 (trinta e quatro). Em termos de carga horária, esclareceu que292

foram cursadas 1.098 (mil e noventa e oito) horas de um total necessário de 3.192 (três mil, cento e293

noventa e duas) horas, o que corresponde ao percentual aproximado de 34% (trinta e quatro por cento)294

de carga horária obrigatória concluída. No que tange às disciplinas eletivas, informou que a discente295

ainda precisa cursar 72 (setenta e duas) horas. Analisando de maneira global, observou que, das 3.264296

(três mil, duzentas e sessenta e quatro) horas totais do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas,297

foram contabilizadas, para fins de integralização, 1.170 (mil, cento e setenta) horas; ou seja,298

aproximadamente 36% (trinta e seis por cento). O relator destacou ainda o fato de a aluna já ter cursado299

outras disciplinas que não foram integralizadas, que provavelmente são do Curso de Zootecnia e não300

foram computadas no Curso de Ciências Biológicas. Ressaltou que o pedido de prorrogação do prazo de301

integralização, realizado ao Colegiado do Curso de Ciências Biológicas, foi negado por unanimidade.302

Informou que o Curso de Ciências Biológicas possui prazo máximo de conclusão de 7 (sete) anos.303
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Como ingressou em 2010/2, prazo utilizado para cômputo do período de conclusão do curso, e entrada304

em Ciências Biológicas em 2015/1, a aluna teria 5 (cinco) semestres para concluir seu novo curso.305

Levando-se em consideração o fato de a discente ter conseguido ser aprovada em apenas 828306

(oitocentos e vinte e oito) horas, ela teria 5 (cinco) semestres para cursar as 2.436 (duas mil,307

quatrocentos e trinta e seis) horas restantes. Sem dúvida, o relator afirmou que este montante de horas308

não seria viável de ser cumprido no prazo que a aluna dispunha. No Curso de Zootecnia, informou que309

a discente havia cursado 2.184 (duas mil, cento e oitenta e quatro) horas de um total de 3.810 (três mil,310

oitocentas e dez) horas; ou seja, aproximadamente 58% (cinquenta e oito por cento). Dessa forma,311

ressaltou que a troca de curso, com um baixo reaproveitamento das disciplinas cursadas e um curto312

período restante para conclusão, foi uma decisão que dificilmente proporcionaria à estudante a chance313

de obter a conclusão de um curso. No entanto, concluiu que os fatos apresentados sugerem que a314

estudante não levou em consideração, por falta de conhecimento, má orientação ou outro motivo315

desconhecido, todo o cenário no qual se encontrava, bem como as suas consequências. Por fim, em316

relação à normatização sobre o assunto, salientou que os critérios para a avaliação da prorrogação do317

prazo não estão claros nas normas existentes na Instituição. Dados os esclarecimentos e discutida a318

matéria, o relator leu o seu parecer: “Pelo que no mérito consta, sou de parecer favorável à prorrogação319

do prazo de integralização”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por 12 (doze) votos320

favoráveis e 1 (um) voto contrário. Item nove: Processo no 23122.010842/2017-45 – Encaminha321

proposta de Resolução para procedimentos para a realização de defesas fechadas de dissertações322

e teses da UFSJ. Interessada: PROPE, relatado pela conselheira Hérica de Lima Santos. A relatora323

leu o mérito de seu parecer informando que o presente processo trata da proposta de Resolução para324

procedimentos para a realização de defesas fechadas de dissertações e teses da UFSJ. Esclareceu que a325

proposta se baseia: 1) nas Diretrizes e Objetivos da Política de Inovação Tecnológica da UFSJ definidas326

pelo artigo 2º (segundo) da Resolução/CONSU nº 028 (vinte e oito), de 19 (dezenove) de setembro de327

2016 (dois mil e dezesseis); 2) nas atribuições do Núcleo de Empreendedorismo e Inovação328

Tecnológica estabelecidas no artigo 18 (dezoito) da referida Resolução; e 3) na necessidade de329

viabilizar a proteção patentária dos resultados das pesquisas desenvolvidas nos Programas de Pós-330

graduação da UFSJ, tendo em vista o requisito de novidade determinado pelo artigo 11 (onze) da Lei nº331

9.279/1996 (nove mil, duzentos e setenta e nove / mil, novecentos e noventa e seis), que regula direitos332

e obrigações relativas à propriedade intelectual. Destacou que a Resolução tem como objetivo principal333

determinar os procedimentos para a realização de defesas fechadas de dissertações e teses no âmbito da334

UFSJ, não previsto no Regulamento dos Programas de Pós-graduação Stricto Sensu da UFSJ335

(Resolução/CONSU nº 062, de 07/11/2011). No entanto, ressaltou que se fez necessário propor algumas336

alterações na proposta, as quais foram destacadas pela relatora, bem como foram incorporadas ao seu337

parecer outras sugestões propostas pelo Plenário. Na fase de esclarecimentos, o presidente do Conselho338

lembrou que o pró-reitor Adjunto e Pesquisa e Pós-graduação, prof. Roberto Pires Calazans Matos,339

estava presente para esclarecimentos. Solicitou permissão para que ele pudesse falar quando necessário,340

o que foi acatado. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Frente341
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ao exposto no mérito, sou de parecer favorável à aprovação da proposta de Resolução para342

procedimentos para a realização de defesas fechadas de dissertações e teses da UFSJ, com as referidas343

alterações e inclusões. Este é meu voto, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora344

foi aprovado por unanimidade, dando origem à Resolução no 013 (treze), de 5 (cinco) de julho de 2017345

(dois mil e dezessete), que passa a fazer parte do processo. Item dez: Processo no 23122.023782/2016-346

40 – Decisão Ad Referendum nº 001/2017, de 02/01/2017, que aprova o Convênio de Cooperação347

Técnico-Científica para pesquisa e desenvolvimento tecnológico entre a UFSJ, a GEOMINAS e a348

FAUF, visando à execução de projeto de desenvolvimento de sistema computacional. Interessado:349

SEIPI/Prof. Marconi de Arruda Pereira (DTECH), relatado pelo conselheiro Moacyr Comar350

Júnior. O relator leu o mérito de seu parecer informando que a GEOMINAS é uma empresa351

especializada, que presta serviços de hidrogeologia, hidrologia, topografia e sondagens geotécnicas. Em352

10 (dez) de novembro de 2016 (dois mil e dezesseis), informou que a referida empresa enviou uma353

carta ao Núcleo de Empreendedorismo e Inovação (atual Núcleo de Empreendedorismo e Inovação354

Tecnológica) da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) propondo uma parceria para o355

desenvolvimento de um software que auxiliasse no tratamento de dados de ensaios de infraestrutura de356

transportes e obras geotécnicas, comprometendo-se, para isso, a arcar com as despesas necessárias ao357

projeto. Diante disso, destacou que foi apresentado um projeto assinado pelo prof. Marconi de Arruda358

Pereira, do Departamento de Tecnologia em Engenharia Civil, Computação e Humanidades (DTECH),359

contendo os seguintes itens: Objetivo, Metodologia, Produtos Previstos, Duração do Projeto,360

Instituições Envolvidas, Equipe Técnica, Entidade Gestora, Obrigação das Partes, Pagamentos de361

Bolsas e Atribuições. Destacou ainda que a equipe é composta pelo prof. Marconi, pelo prof. Tales362

Moreira de Oliveira, também do DTECH, e pelo discente Victor Augusto Nascimento, que receberão363

aportes financeiros e disporão de 1 (uma) hora/semana, 4 (quatro) horas/semestre e 20 (vinte)364

horas/semana, respectivamente, para o desenvolvimento do produto. Cabe ressaltar que o software365

produzido terá licença de uso livre para a GEOMINAS. Informou ainda que a proposta de cooperação366

passou pelo DTECH e recebeu parecer favorável. Assim, com essas aprovações, foi elaborada uma367

minuta de contrato para reger as partes, que foi apreciada pela FAUF, a qual fez sugestões de alteração,368

as quais foram atendidas com uma nova confecção da minuta. Esta foi encaminhada à Procuradoria369

Jurídica, que expediu parecer favorável. Com isso, a proposta de convênio foi encaminhada para370

apreciação do CONEP, mas houve um pedido de aprovação ad referendum devido aos prazos para371

execução do projeto, sendo que a minuta deveria ser assinada no máximo até a segunda quinzena de372

janeiro. Por fim, informou que a minuta está de acordo com a legislação vigente. Na fase de373

esclarecimentos, o conselheiro Marconi de Arruda Pereira, que é o interessado do processo, destacou374

que este projeto foi uma parceria muito feliz e que dois terços do que for licenciado ficará para a UFSJ.375

Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Frente ao exposto no376

mérito, sou de parecer favorável à aprovação do ad referendum para a proposta de Cooperação entre a377

GEOMINAS, a UFSJ e a FAUF para desenvolvimento de sistema computacional para o processamento378

de dados laboratoriais relativos a ensaios de infraestrutura de transportes e obras geotécnicas. Salvo379
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melhor juízo, este é meu parecer”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por 11 (onze)380

votos favoráveis e 1 (uma) abstenção do interessado, referendando a Decisão no 001 (um), de 2 (dois)381

de janeiro de 2017 (dois mil e dezessete), que faz parte do processo. Item onze: Processo no382

23122.010090/2017-12 – Decisão Ad Referendum nº 007/2017, de 08/06/2017, que autoriza383

afastamento de servidor para prestar colaboração técnica à UFBA. Interessado: Prof. Carlos384

Alberto Raposo da Cunha, relatado pelo conselheiro José Roberto Ribeiro. O relator leu o mérito385

de seu parecer informando que se trata de processo administrativo aberto pelo interessado para solicitar386

afastamento para prestar colaboração a outra instituição federal de ensino, nos termos do inciso II (dois)387

do artigo 30 (trinta) da Lei nº 12.772/2012 (doze mil, setecentos e setenta e dois / dois mil e doze). No388

caso, o prof. Carlos Alberto Raposo da Cunha solicita à chefe do Departamento de Matemática e389

Estatística (DEMAT) afastamento para prestar colaboração ao Programa de Pós-graduação em390

Matemática do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade Federal da Bahia (UFBA), na391

pesquisa proposta no projeto “Modelagem matemática e comportamento assintótico de problemas com392

mecanismos estabilizadores internos ou externos”, no período de 10 (dez) de junho de 2017 a 9 (nove)393

de junho de 2018 (dois mil e dezoito). Esclareceu que o processo administrativo está instruído com o394

requerimento do interessado, projeto de pesquisa, encaminhamento, parecer e decisão do DEMAT,395

ofício da UFBA concordando com o pleito, manifestação da PROGP, parecer da Procuradoria da UFSJ396

e Decisão Ad Referendum nº 007/2017 (sete/ dois mil e dezessete), do Conselho de Ensino, Pesquisa e397

Extensão. Destacou que a Lei nº 12.772 (doze mil, setecentos e setenta e dois), especificamente no398

inciso II (dois) do artigo 30 (trinta), estabelece que o ocupante de cargo do Plano de Carreiras e Cargos399

do Magistério Federal, sem prejuízo dos afastamentos previstos na Lei nº 8.112/90 (oito mil, cento e400

doze / noventa), poderá afastar-se de suas funções assegurados todos os direitos e vantagens a que fizer401

jus para prestar colaboração a outra instituição federal de ensino ou de pesquisa, por período de até 4402

(quatro) anos, com ônus para a instituição de origem, e serão concedidos a servidores aprovados no403

estágio probatório do respectivo cargo e se autorizado pelo dirigente máximo da IFE, devendo estar404

vinculado a projeto ou convênio, com prazos e finalidades objetivamente definidos. Na UFSJ, informou405

que o assunto é regulamentado pela Resolução/CONEP nº 012 (doze), de 8 (oito) de abril de 2016 (dois406

mil e dezesseis), que “Regulamenta as condições de afastamento para participação e colaboração407

esporádicas, de credenciamento em programas de pós-graduação de outras instituições e de qualificação408

profissional de docentes integrantes da carreira de Magistério Superior da UFSJ, e dá outras409

providências”. Especificamente no artigo 3º (terceiro), inciso III, da referida Resolução, destacou que410

está regulamentado que o afastamento é concedido “III – pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão411

(CONEP), após a manifestação do colegiado superior da unidade acadêmica, quando o intervalo entre412

o início e o término da atividade for superior ao período de 180 (cento e oitenta) dias”. Dessa forma,413

informou que a solicitação do requerente foi aprovada por unanimidade pelo seu Departamento em 22414

(vinte e dois) de maio de 2017 (dois mil e dezessete) e consta no relato que a realização de tal415

colaboração poderá trazer benefícios futuros mediante parcerias do Instituto de Matemática da UFBA416

com o DEMAT. Quanto à questão legal, informou que a solicitação foi deferida por todos os órgãos,417
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restando a aprovação deste egrégio Conselho, o que foi aprovado ad referendum pelo presidente do418

CONEP. Sobre o ad referendum da Decisão, destacou que é regulamentado pelo Estatuto, em seu artigo419

24 (vinte e quatro), e está calcado nos procedimentos legais e evitando o perigo da demora às420

informações, referentes à colaboração técnica proposta. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria,421

o relator leu o seu parecer: “Assim, e de acordo com o que foi agora exposto, a conclusão à que chego,422

e assim profiro meu voto, é no sentido de que seja aprovada a Decisão Ad Referendum nº 007/2017 do423

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão que “Autoriza o afastamento do servidor CARLOS424

ALBERTO RAPOSO DA CUNHA, lotado no Departamento de Matemática e Estatística (DEMAT),425

para prestar colaboração técnica à Universidade Federal da Bahia (UFBA) no período de 10 de junho de426

2017 a 9 de junho de 2018, conforme documentos constantes do Processo nº 23122.010090/2017-12”.427

Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade, referendando a Decisão no 007428

(sete), de 8 (oito) de junho de 2017 (dois mil e dezessete), que faz parte do processo. Às 17 (dezessete)429

horas e 15 (quinze) minutos, esgotada a pauta e nada mais havendo a tratar, o presidente do Conselho430

encerrou a reunião. E para constar, eu, Maria da Penha Resende Rodrigues, secretária, lavrei a presente431

ata que, se aprovada, será assinada por todos os conselheiros presentes à reunião. São João del-Rei, 5432

(cinco) de julho de 2017 (dois mil e dezessete).433

Prof. Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira434

Prof. Marcelo Pereira de Andrade435

Profª Ana Flávia Neves Mendes Castro436

Profª Andrea Lúcia Teixeira Charbel437

Prof. Carlos Alberto da Silva Junior438

Profª Carolina Ribeiro Xavier439

Prof. Gustavo Leal Toledo440

Profª Hérica de Lima Santos441

Prof. Márcio Falcão Santos Barroso442

Prof. Marconi de Arruda Pereira443

Prof. Moacyr Comar Júnior444

Tec.-adm. José Roberto Ribeiro445

Disc. João Paulo Viana446


