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

Universidade Federal de São João del-Rei.2

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de agosto de 2017 (dois mil e dezessete), às 14 (quatorze) horas,3

estavam presentes para a 92ª (nonagésima segunda) reunião ordinária do Conselho de Ensino,4

Pesquisa e Extensão – CONEP, da Universidade Federal de São João del-Rei, na sala de Reuniões dos5

Conselhos Superiores, Campus Santo Antônio, os seguintes conselheiros: professor Sérgio Augusto6

Araújo da Gama Cerqueira, Reitor e presidente do Conselho; professor Marcelo Pereira de Andrade,7

Vice-Reitor; os docentes que atuam no ensino da graduação: Carlos Alberto da Silva Junior, Carolina8

Ribeiro Xavier, Gustavo Leal Toledo, Marconi de Arruda Pereira, Moacyr Comar Junior e Rafael9

Silva Brandão; os docentes que atuam no ensino de pós-graduação: Andrea Lúcia Teixeira Charbel e10

Hérica de Lima Santos; os membros do corpo técnico-administrativo: José Roberto Ribeiro e Josiane11

Nogueira; e o membro do corpo discente do ensino da pós-graduação, João Paulo Viana. Havendo12

quorum, o presidente do Conselho deu início à reunião apresentando as justificativas de ausência dos13

conselheiros: Ana Flávia Neves Mendes Castro, por ter ocorrido um acidente na estrada quando14

estava a caminho de São João del-Rei, o que impediu a continuidade da viagem; e Márcio Falcão15

Santos Barroso, por problemas de saúde. Aceitas as justificativas, foi aprovada, com uma abstenção, a16

ata da 91ª (nonagésima primeira) reunião ordinária ocorrida em 5 (cinco) de julho de 2017 (dois mil e17

dezessete). Aprovada a ata, deu boas vindas aos conselheiros para o semestre que se inicia e informou18

que o orçamento da Universidade para o próximo ano foi anunciado pelo MEC no último sábado para19

preenchimento até nesta segunda-feira. Informou que não houve aumento algum dos recursos de20

custeio em relação aos deste ano. No que se refere à Matriz Andifes, informou que não teve alteração21

em seus recursos. No entanto, informou que houve redução nos recursos do Programa de Apoio a22

Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni). Outra redução ocorrida e23

que ele não entendeu o motivo foi na verba destinada ao Programa Nacional de Assistência Estudantil24

(Pnaes), porém informou que está tentando reverter essa situação. Finalizou ressaltando que 201825

(dois mil e dezoito) será mais um ano muito difícil para as Universidades Federais. Decididos os itens26

do expediente do dia, foi então colocada em discussão a pauta. No momento da aprovação, o27

presidente do Conselho solicitou a exclusão do item 13 (treze), que trata do recurso contra resultado28

de estágio probatório final do prof. Luis Alberto Montijo Vasques, devido à justificativa de ausência29

do conselheiro relator, prof. Márcio Falcão Santos Barroso, o que foi acatado. A pedido dos30

conselheiros relatores, também foram excluídos os itens: 2 (dois), que trata de contrato entre a UFSJ e31

a Escola Pública do Estado de Minas Gerais; 4 (quatro), que trata do protocolo de colaboração entre a32

UFSJ e a Universidade Católica Portuguesa; e 17 (dezessete), que trata da Resolução/CONEP nº 014,33

de 07/07/2017, Ad Referendum, que modifica o regulamento do Comitê de Ética em Pesquisa34

Envolvendo Seres Humanos (CEPSJ). Aprovada a pauta, iniciaram-se os trabalhos. Item um:35

Processo nº 23122.011115/2016-14 – Solicitação de alteração de regime de trabalho de 40 horas36

para 40 horas em Dedicação Exclusiva. Interessada: Profa. Eliete Albano de Azevedo37
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Guimarães, relatado pela conselheira Carolina Ribeiro Xavier. A relatora leu o mérito de seu38

parecer informando que trata o seguinte processo do pedido de alteração do regime de trabalho da39

docente Eliete Albano de Azevedo Guimarães, de 40 horas (quarenta) para 40 (quarenta) horas em40

dedicação exclusiva. Esclareceu que a docente tomou posse na UFSJ em 17 (dezessete) de março de41

2008 (dois mil e dezoito) sob o regime de dedicação exclusiva. Naquele momento, observou que não42

fora assinalado nada no documento de não acúmulo de cargos, apontando para um falha do receptor43

dos documentos no momento da posse. Ao mesmo tempo, ressaltou que a docente esclareceu que44

estaria entrando com o pedido de licença não remunerada naquela oportunidade e que não houve45

acúmulo indevido. Em 27 (vinte e sete) de abril de 2011 (dois mil e onze), informou que a docente46

solicitou a alteração de seu regime de trabalho para 40 (quarenta) horas sob a justificativa de47

incompatibilidade de acumulação do cargo com outro cargo público no estado de Minas Gerais, do48

qual gozou de licença sem remuneração até 30 (trinta) de julho de 2010 (dois mil e dez). É importante49

destacar que a docente fez a solicitação da alteração em 31 (trinta e um) de maio de 2010 (dois mil e50

dez) e que este processo levou quase um ano para realmente efetivar a alteração do regime,51

possivelmente acarretando quase um ano de acúmulo de dedicação exclusiva com o cargo do Estado,52

do qual observou que a requerente não pode ser responsabilizada, pois realizou o pedido antes de seu53

retorno ao Estado. A relatora salientou que este fato aponta para uma necessária mudança neste tipo54

de processo na Casa, dando mais celeridade e atenção a casos similares ao da docente, sugerindo55

então a averiguação deste fato pelas instâncias competentes, pois este não é o ponto de análise deste56

processo. Em 4 (quatro) de maio de 2016 (dois mil e dezesseis), informou que docente solicitou a57

alteração do regime de trabalho para o regime de 40 (quarenta) horas em dedicação exclusiva58

novamente, alegando que já estava afastada definitivamente de seu cargo e já era eminente a sua59

aposentadoria como enfermeira na Superintendência do Estado de Minas Gerais prevista para60

setembro de 2016 (dois mil e dezesseis). No entanto, de acordo com a verificação da Pró-reitoria de61

Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (PROGP), ressaltou que houve a ocorrência do afastamento62

total para qualificação da docente (pós-doutorado) de 1º (primeiro) de abril de 2015 (dois mil e quinze)63

a 31 (trinta e um) de março de 2016 (dois mil e dezesseis), por isso a PROGP informou que a docente64

deveria cumprir no regime de trabalho de 40 (quarenta) horas o período igual ao período concedido para65

afastamento. Após o cumprimento do período exigido, completado no dia 31 (trinta e um) de março de66

2017 (dois mil e dezessete), o processo retornou à PROGP, que solicitou a confirmação do interesse da67

docente e seu plano de trabalho que justificasse a alteração do regime de trabalho, ao que a docente68

respondeu com os documentos exigidos. Diante disso, a docente apresentou um plano de trabalho69

compatível com o regime de 40 (quarenta) horas em dedicação exclusiva, mostrando atuação efetiva em70

ensino, pesquisa, extensão e pós-graduação, com a estimativa de 60 (sessenta) horas de atividades71

semanais. Por fim, informou que se encontra presente no processo o parecer da PROPG confirmando a72

existência da vaga no Banco de Professor Equivalente da Instituição para alteração e o parecer favorável73

da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) para a alteração do regime de trabalho. Na fase74

de discussão, por não ser ponto de análise deste processo, no que se refere à questão levantada pela75
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relatora de que durante a primeira mudança de regime de trabalho da docente de 40 (quarenta) horas76

com dedicação exclusiva para 40 (quarenta) horas, possivelmente ela acumulou quase um ano de77

dedicação exclusiva com o cargo do Estado, o Conselho indicou e a relatora recomendou que a78

averiguação deste fato seja feita pelas instâncias competentes. Dados os esclarecimentos e discutida a79

matéria, a relatora leu o seu parecer: “Diante do exposto, meu voto é favorável à alteração do regime80

de trabalho da docente Eliete Albano de Azevedo Guimarães”. Decisão do Plenário: o parecer da81

relatora foi aprovado por unanimidade. Item dois: Processo nº 23122.005197/2017-49 – Convênio82

de Cooperação entre o Município de Santa Cruz de Minas e a UFSJ, visando ao Programa de83

Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade. Interessada: COREME, relatado84

pela conselheira Josiane Nogueira. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que se trata de85

aprovação de convênio entre a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) e o Município de86

Santa Cruz de Minas para prática do Programa de Residência Médica em “Medicina da Família e87

Comunidade” no ano de 2017 (dois mil e dezessete). Esclareceu que o Programa de Residência está88

de acordo com a Lei nº 12.871 (doze mil, oitocentos e setenta e um), de 22 (vinte e dois) de outubro89

de 2013 (dois mil e treze), que instituiu o “Programa Mais Médicos” e faz parte das exigências do90

curso de Medicina da UFSJ, objetivando a “Atenção Primária à Saúde” (APS) e assumindo papel91

central dentro do “Sistema Único de Saúde” (SUS). Esclareceu ainda que tal Programa é coordenado92

pelo prof. Rodrigo Chavéz Penha, do curso de Medicina da UFSJ, Campus Dom Bosco, e tem carga93

horária de 60 (sessenta) horas semanais por um período de dois anos, estando envolvidos 9 (nove)94

docentes. Destacou que o processo foi encaminhado à Procuradoria Jurídica, que, em seu parecer,95

informou que, sob o ponto de vista da legalidade, não havia impropriedades na proposta. Todavia,96

com base na Resolução/CONSU nº 058/2006 (cinquenta e oito / dois mil e seis), modificada pela97

Resolução/CONSU nº 038/2012 (trinta e oito / dois mil e doze), foi necessário juntar ao processo98

dispositivo legal que autoriza a Secretaria de Saúde a firmar convênio em nome do Município e a99

aprovação do plano de trabalho em reunião colegiada, foi feita a retirada de alguns itens da minuta do100

convênio e incluída a autorização para participação dos 9 (nove) docentes no Programa. Por fim,101

atendidas as exigências, o processo foi encaminhado para aprovação deste Conselho. Dados os102

esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Com base no exposto, VOTO pela103

aprovação do convênio entre a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) e o Município de104

Santa Cruz de Minas para prática do Programa de Residência Médica em “Medicina da Família e105

Comunidade” no ano de 2017, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi106

aprovado por unanimidade. Item três: Processo nº 23122.012978/2017-90 – Contrato de107

cotitularidade sobre pedido da patente “Compostos sintéticos derivados de 2,3 - DIHIDRO -108

1,2,4 oxadióis com atividade antitumoral”. Interessado: NETEC, relatado pela conselheira Ana109

Flávia Neves Mendes Castro e apresentado pelo conselheiro Marconi de Arruda Pereira. O110

conselheiro leu o mérito do parecer da relatora informando que o presente processo visa à aprovação111

do contrato de cotitularidade sobre a patente “Compostos sintéticos derivados de 2,3-dihidro-1,2,4112

oxadióis com atividade antitumoral”, depositado junto ao INPI sob o número de processo BR 10 2013113
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010640-0 em nome da UFJF, UFSJ e FAPEMIG. Esclareceu que este pedido foi realizado pelo prof.114

Fernando de Pilla Varotti, professor do curso de Bioquímica do Campus Centro-Oeste Dona Lindu115

(CCO/UFSJ), que, em parceria com a profa. Mara Rúbia Costa Couri da UFJF e com suporte116

financeiro da FAPEMIG, desenvolveram as atividades que resultaram no presente pedido de patente.117

Destacou que o processo está de acordo com o que é estipulado na Resolução/CONSU nº 058/2006118

(cinquenta e oito / dois mil e seis), que trata sobre a celebração de contrato, acordo, convênio, ajuste,119

protocolo, compromisso ou de qualquer outro termo de natureza administrativa e acadêmica,120

constando todos os documentos que são solicitados na referida Resolução, bem como atende à121

Resolução/CONSU nº 028/2016 (vinte e oito / dois mil e dezesseis), que institui a Política de122

Inovação Tecnológica para a UFSJ, cria o Núcleo de Empreendedorismo e Inovação Tecnológica e dá123

outras providências. Finalizando, informou que a minuta de contrato estabelece a proteção legal que124

foi decidida de comum acordo entre as partes envolvidas e requerida em regime de cotitularidade,125

ficando acordado 50% (cinquenta por cento) para a UFJF, 40% (quarenta por cento) para UFSJ e 10%126

(dez por cento) para a FAPEMIG. No que diz respeito à proporção quanto à titularidade de cada uma127

das partes, destacou que se encontra equivalente ao montante do valor agregado do conhecimento já128

existente no início da parceria, dos recursos humanos, financeiros e materiais alocados pelas partes129

contratantes. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o conselheiro leu o parecer da relatora:130

“Considerando o que foi exposto, que existe justificativa para a proposta em questão, que são de131

interesse da UFSJ e da sociedade como um todo os avanços da pesquisa na área e que foi cumprida a132

legislação pertinente, sou de parecer favorável à celebração do contrato de cotitularidade entre a UFJF,133

a UFSJ e a FAPEMIG”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade.134

Item quatro: Processo nº 23122.008313/2017-81 – Autorização para participar do Projeto de135

Pesquisa “Uma abordagem computacional intensiva para a estimação e testes de hipóteses sobre136

o índice de agregação de Morisita”. Interessado: Prof. Davi Butturi-Gomes (DEMAT), relatado137

pelo conselheiro Marconi de Arruda Pereira. O relator leu o mérito de seu parecer informando que138

o processo diz respeito ao pedido de autorização, realizado pelo docente Davi Butturi Gomes, para139

participar do projeto de pesquisa intitulado “Uma abordagem computacional intensiva para a140

estimação e testes de hipóteses sobre o índice de agregação de Morisita”, cuja coordenação é141

exercida pelo prof. Miguel Petrelli Júnior, da Universidade Santa Cecília (UNISANTA- SP).142

Esclareceu que o referido projeto de pesquisa foi aprovado pela FAPESP em 13 (treze) de abril de143

2017 (dois mil e dezessete), prevendo aporte financeiro de R$ 68.346,25 (sessenta e oito mil,144

trezentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos) para financiar a compra de equipamentos,145

diárias e despesas com combustível, uma vez que o projeto prevê reunião entre os dois pesquisadores146

citados, ora em São João del-Rei, ora em Santos. O relator destacou também o fato de que nenhum147

dos pesquisadores receberá bolsa a título de retribuição pecuniária. Informou que, segundo a148

Resolução/CONEP nº 023/2016 (vinte e três / dois mil e dezesseis), que “Regulamenta as condições149

de afastamento para participação e colaboração esporádicas, de credenciamento em programas de pós-150

graduação de outras instituições e de qualificação profissional de docentes integrantes da carreira de151
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Magistério Superior da UFSJ, e dá outras providências”, em seu artigo 1º (primeiro), inciso I, tem-se152

que, “[...] ao integrante da Carreira de Magistério Superior da UFSJ, são facultados: I – a153

participação em atividades de ensino, extensão, pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação”.154

Assim, o relator entendeu que o processo em questão trata-se de solicitação para afastamento, uma155

vez que o projeto de pesquisa prevê reuniões fora de São João del-Rei, sede de trabalho do docente156

interessado neste processo, e há previsão de financiamento de diárias e combustível para este157

deslocamento, fazendo-se necessário o afastamento temporário do prof. Davi Gomes. Ainda, de158

acordo com a referida Resolução, artigo 2º (segundo), informou que se encontram orientações159

referentes ao afastamento docente, estabelecendo que: “Art. 2º Nos casos em que é verificada a160

necessidade de afastamento, o pedido, instruído com a respectiva exposição de motivos e documentos161

a ele pertinentes, é apresentado formalmente pelo docente interessado à chefia imediata”. Ainda, o162

artigo 3º (terceiro) estabelece que “Art. 3º O afastamento é concedido: I – pelo chefe ou diretor da163

unidade acadêmica quando o intervalo entre o início e o término da atividade for de até 5 (cinco)164

dias; II – pelo colegiado superior da unidade acadêmica quando se tratar de qualificação165

profissional ou quando o intervalo entre o início e o término da atividade for de 6 (seis) a 180 (cento166

e oitenta) dias; III – pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEP), após a manifestação167

do colegiado superior da unidade acadêmica, quando o intervalo entre o início e o término da168

atividade for superior ao período de 180 (cento e oitenta) dias”. Diante disso, esclareceu que a169

redação da Resolução supracitada sugere que, no caso concreto deste processo, os períodos170

destacados no artigo 3º (terceiro) devem ser considerados pontualmente para controle das ausências171

do docente, a fim de participar das reuniões e não sob o tempo de vigência do projeto. Assim,172

considerando o detalhamento do projeto, destacou que estão previstas 15 (quinze) reuniões em173

Santos/SP, entendendo-se que o professor deverá se ausentar por mais de 15 (quinze) dias. Na fase de174

esclarecimentos, o relator observou que, no caso deste processo, entendeu, inicialmente, que não175

havia necessidade de passar pela apreciação do CONEP, uma vez que o projeto foi aprovado por um176

órgão de fomento, no caso a FAPESP, e a Resolução/CONSU nº 058/2006 (cinquenta e oito / dois mil177

e seis) dispensa a exigência de apreciação de convênio pelo CONEP. Por isso, debruçou o seu parecer178

sobre o afastamento do professor. O conselheiro Carlos Alberto da Silva Junior ressaltou que, na sua179

opinião, entende que é necessário resguardar a Instituição fazendo o convênio, já que envolve duas180

instituições. Já a conselheira Hérica de Lima Santos observou que entende que é inviável a exigência181

de convênio para a realização de todos os projetos de cooperação que envolvam professores da UFSJ182

com outras instituições. Diante disso, o presidente do Conselho destacou a necessidade de se rever a183

Resolução que trata sobre este assunto, observando que é preciso pensar em formas distintas para184

casos distintos. O assunto foi amplamente discutido e, considerando as várias dúvidas levantadas, o185

presidente do Conselho informou que solicitará ao Procurador Jurídico da UFSJ que ele venha a uma186

próxima reunião para prestar mais esclarecimentos sobre a necessidade e a forma de se fazer um187

contrato, convênio etc. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer:188

“Pelo que do mérito consta, seu de parecer FAVORÁVEL pela autorização do Prof. Davi Butturi189
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Gomes participar do Projeto de Pesquisa intitulado ‘Uma abordagem computacional intensiva para a190

estimação e testes de hipóteses sobre o índice de agregação de Morisita’”. Decisão do Plenário: o191

parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Item cinco: Processo nº 23122.011851/2017-59 –192

Reoferta do Curso de Pós-graduação Lato Sensu em Educação Empreendedora. Interessado:193

NEAD, relatado pelo conselheiro Márcio Falcão Santos Barroso e apresentado pelo conselheiro194

Marcelo Pereira de Andrade. O conselheiro leu o mérito do parecer do relator informando que os195

cursos de pós-graduação lato sensu são disciplinados na UFSJ pela Resolução/CONSU nº 047196

(quarenta e sete), de 16 (dezesseis) de outubro de 2006 (dois mil e seis), modificada pelas197

Resoluções/CONSU nº 039/2012 (trinta e nove / dois mil e doze) e nº 002/2013 (dois / dois mil e198

treze), que aprova o Regulamento Geral dos Cursos de Pós-graduação Lato Sensu. No caso específico199

da continuidade de oferta de curso com a mesma denominação, que é matéria deste processo,200

esclareceu que a referida Resolução, em seu artigo 6º (sexto), parágrafo 2º (segundo), estabelece que:201

“Sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º deste artigo, o curso que continuar a ser oferecido com a202

mesma denominação deve apresentar projeto simplificado que compreenda somente os itens I, VIII,203

IX, XI, XIII e XXII, além daqueles outros que tiverem sido objeto de modificação do projeto original204

ou de recomendações do relatório do curso da turma anterior”. Ainda, o parágrafo 3º (terceiro) do205

mesmo artigo determina que: “O relatório do curso deve conter, no mínimo: a) número de alunos206

matriculados e certificados; b) relação dos trabalhos produzidos; c) cronograma executado; d)207

disciplinas oferecidas e relação dos professores que as ministraram; e e) prestação de contas dos208

recursos”. Finalmente, o parágrafo 4º (quarto) estabelece que: “Os cursos de pós-graduação lato209

sensu a distância, oferecidos pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB – ficam dispensados210

da apresentação da planilha de custos, conforme inciso XXIII”. Esclareceu que os itens I, VIII, IX,211

XI, XIII e XXII, que se referem ao parágrafo 2º (segundo), são: I – denominação do curso e número212

da turma; VIII – coordenação; IX – carga horária total; XI – cronograma das disciplinas; XIII – corpo213

docente; e XXII – indicadores de desempenho. Diante disso, verificando a legalidade do processo,214

como determina a referida Resolução, informou que este processo se refere à solicitação de reoferta215

do Curso de Especialização a Distância em Educação Empreendedora, tendo origem no Núcleo de216

Educação a Distância (NEAD) da UFSJ. Informou ainda que o processo foi instruído com o Projeto217

Pedagógico Simplificado contendo os seguintes itens: Denominação do Curso e Número de Turmas;218

Público-alvo; Coordenação; Carga Horária Total; Período e Periodicidade; Cronograma das219

Disciplinas; Corpo Docente; Trabalho de Conclusão de Curso (TCC); Indicadores de Desempenho; e220

Conteúdo Programático. Após análise dos itens legal e do mérito, o relator destacou que os itens221

apresentados contemplam as exigências legais. No entanto, ressaltou que não foi apresentado o222

cronograma de oferta das Unidades Curriculares, mas tão somente a sua carga horária, o que dificulta223

a avaliação de sua execução. Por fim, afirmou que cabe ressaltar também a qualidade do corpo224

docente, em sua grande maioria doutores, e o destaque nos índices de desempenho com a preocupação225

com a evasão dos alunos, além do número de egressos, no caso, evasão máxima de 30% (trinta por226

cento) e conclusão de no mínimo de 70% (setenta por cento) da turma. Na fase de esclarecimentos, o227
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presidente do Conselho informou que estava presente à reunião o prof. Fábio Alexandre de Matos,228

representando o Núcleo de Educação a Distância (NEAD), para esclarecimentos a este e aos próximos229

itens da pauta. Solicitou permissão para que ele pudesse falar quando necessário, o que foi acatado.230

Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o conselheiro leu o parecer do relator: “Devido à falta231

de cronograma de execução das Unidades Curriculares, este relator solicita que o processo baixe em232

diligência para a apresentação do mesmo, a fim de avaliação do mérito e posterior voto”. Decisão do233

Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Item seis: Processo nº234

23122.011883/2017-59 – Reoferta do Curso de Pós-graduação Lato Sensu em Mídias na235

Educação a Distância. Interessado: NEAD, relatado pelo conselheiro Márcio Falcão Santos236

Barroso e apresentado pelo conselheiro Marcelo Pereira de Andrade. O conselheiro leu o mérito237

do parecer do relator informando que este processo se refere à solicitação de reoferta do Curso de238

Pós-graduação Latu Sensu a Distância em Mídias na Educação, tendo origem no Núcleo de Educação239

a Distância (NEAD) da UFSJ. Informou que o processo foi instruído com o Projeto Pedagógico240

Simplificado contendo os seguintes itens: Denominação do Curso e Número de Turmas; Público-alvo;241

Coordenação; Período e Periodicidade; Carga Horária Total; Cronograma das Disciplinas; Corpo242

Docente; Trabalho de Conclusão de Curso (TCC); Indicadores de Desempenho; e Conteúdo243

Programático. Após análise dos itens legal e do mérito, o relator destacou que os itens apresentados244

contemplam as exigências legais. No entanto, ressaltou que não foi apresentado o cronograma de245

oferta das Unidades Curriculares, mas tão somente a sua carga horária, o que dificulta a avaliação de246

sua execução. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o conselheiro leu o parecer do relator:247

“Devido à falta de cronograma de execução das Unidades Curriculares, este relator solicita que o248

processo baixe em diligência para a apresentação do mesmo, a fim de avaliação do mérito e posterior249

voto”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Item sete: Processo250

nº 23122.012019/2017-85 – Reoferta do Curso de Pós-graduação Lato Sensu em Práticas de251

Letramento e Alfabetização a Distância. Interessado: NEAD, relatado pelo conselheiro Márcio252

Falcão Santos Barroso e apresentado pelo conselheiro Marcelo Pereira de Andrade. O253

conselheiro leu o mérito do parecer do relator informando que este processo se refere à solicitação de254

reoferta do Curso de Pós-graduação Latu Sensu em Práticas de Letramento e Alfabetização a255

Distância, tendo origem no Núcleo de Educação a Distância (NEAD) da UFSJ. Informou que o256

processo foi instruído com o Projeto Pedagógico Simplificado contendo os seguintes itens:257

Denominação do Curso e Número de Turmas; Público-alvo; Coordenação; Período e Periodicidade;258

Carga Horária Total; Cronograma das Disciplinas; Corpo Docente; Trabalho de Conclusão de Curso259

(TCC); e Indicadores de Desempenho. Após análise dos itens legal e do mérito, o relator destacou que260

os itens apresentados contemplam as exigências legais. Além disso, observou que o cronograma261

apresentado é compatível com as exigências de tempo para oferta. Afirmou que cabe ressaltar ainda a262

qualidade do corpo docente, em sua grande maioria doutores, e o destaque nos índices de desempenho263

com a preocupação com a evasão dos alunos. Informou que consta também na instrução do processo o264

Relatório Parcial do Curso, que contém os seguintes itens em destaque: Histórico do Projeto;265
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Cronograma das Disciplinas; Corpo Docente; Número de Tutores; Número de Alunos Matriculados e266

Certificados; Viagem aos Polos; Relação dos Trabalhos; e Prestação de Contas. Destacou que os itens267

contemplam o que é exigido pela legislação. No entanto, observou que o curso ainda está em268

andamento, com Unidades Curriculares ainda em oferecimento e/ou em andamento. Segundo o relator,269

este fato dificulta a análise do mérito do curso, quanto aos seus índices de qualidade e afins, embora270

sem prejuízo para os fins deste processo. No que se refere ao item Prestação de Contas, informou que271

este não está dispensado, mas tão somente a apresentação da planilha de custos. No entanto, como a272

oferta ainda não contemplou todo o seu ciclo de vida, para o relator a sua omissão não prejudica a273

análise de sua legalidade. Ressaltou, porém, que o relatório deve ser apresentado, conforme legislação,274

ao final do ciclo de vida do curso, para que uma reoferta não seja prejudicada no futuro. Por fim,275

destacou que o projeto pedagógico simplificado e o relatório parcial foram apreciados pela Comissão276

de Pós-graduação Lato Sensu, que foi de parecer favorável ao mesmo, estando o processo regular e277

apto a continuar o seu trâmite legal. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o278

seu parecer: “Pelo exposto no mérito, sou de parecer favorável à reoferta do curso de pós-graduação279

Lato Sensu em Práticas de Letramento e Alfabetização a Distância. Este é o meu voto, salvo melhor280

juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade, dando origem à281

Resolução nº 018 (dezoito), de 16 (dezesseis) de agosto de 2017 (dois mil e dezessete), que passa a282

fazer parte do processo. Item oito: Processo nº 23122.011955/2017-68 – Reoferta do Curso de Pós-283

graduação Lato Sensu em Gestão Pública Municipal a Distância. Interessado: NEAD, relatado284

pelo conselheiro Gustavo Leal Toledo. O relator leu o mérito de seu parecer informando que o285

presente processo trata da reoferta do curso de Pós-graduação Lato Sensu de Especialização em286

Gestão Pública Municipal na modalidade a distância, a pedido da Coordenadoria Geral do Núcleo de287

Educação a Distância (NEAD) da UFSJ. Segundo o relatório parcial simplificado da quarta edição do288

curso ofertado em 2017 (dois mil e dezessete), destacou que o curso busca alcançar como objetivo289

principal a qualificação de pessoal de nível superior visando ao exercício de atividades gerenciais na290

esfera pública. Ainda, segundo o relatório, até a data de seu fechamento, informou que o curso291

contava com apenas 9 (nove) desistências formais das suas 360 (trezentas e sessenta) vagas.292

Esclareceu que o curso a ser reofertado consta de carga horária total de 510 (quinhentas e dez)293

horas/aula distribuídas em 17 (dezessete) disciplinas, ministradas por 11 (onze) docentes. Neste PPC294

simplificado, esclareceu que consta ainda que o início do curso é em outubro de 2017 (dois mil e295

dezessete) e término previsto em abril de 2019 (dois mil e dezenove), com duração de 18 (dezoito)296

meses e oferta de 530 (quinhentas e trinta) vagas em 4 (quatro) polos. Diante disso, o relator entendeu297

que a reoferta se justifica pela importância social do curso, a baixa evasão e a alta procura.298

Concluindo, informou que o Projeto Pedagógico Simplificado atende à Resolução/CONSU nº 047299

(quarenta e sete), de 16 (dezesseis) de outubro de 2006 (dois mil e seis), modificada pelas300

Resoluções/CONSU nº 039/2012 (trinta e nove/ dois mil e doze) e nº 002/2013 (dois / dois mil e301

treze), que, em seu artigo 6º (sexto), parágrafo 2º (segundo), diz que estes projetos devem conter302

“Denominação do curso e número da turma, coordenação, carga horária total, cronograma das303
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disciplinas, corpo docente e indicadores de desempenho”. Além disso, o relatório parcial atende304

também ao parágrafo 3º (terceiro) do mesmo artigo da referida Resolução, bem como a reoferta do305

curso em questão foi aprovada pela Comissão de Pós-graduação Lato Sensu em reunião no dia 12306

(doze) de julho de 2017 (dois mil e dezessete). Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o307

relator leu o seu parecer: “Assim, pelo que no mérito consta, sou de parecer favorável à aprovação da308

reoferta do Curso de Especialização em Gestão Pública Municipal na Modalidade a Distância. Este é309

meu parecer, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por310

unanimidade, dando origem à Resolução nº 019 (dezenove), de 16 (dezesseis) de agosto de 2017 (dois311

mil e dezessete), que passa a fazer parte do processo. Item nove: Processo nº 23122.012015/2017-312

96 – Reoferta do Curso de Pós-graduação Lato Sensu em Gestão Pública a Distância.313

Interessado: NEAD, relatado pelo conselheiro Gustavo Leal Toledo. O relator leu o mérito de seu314

parecer informando que o presente processo trata da reoferta do curso de Pós-graduação Lato Sensu315

em Gestão Pública na modalidade a distância, a pedido da Coordenadoria Geral do Núcleo de316

Educação a Distância (NEAD) da UFSJ. Segundo o relatório parcial simplificado da quarta edição do317

curso ofertado em 2017 (dois mil e dezessete), destacou que o curso busca alcançar como objetivo318

principal a qualificação de pessoal de nível superior visando ao exercício de atividades gerenciais na319

esfera pública. Ainda, segundo o relatório, até a data de seu fechamento, informou que o curso320

contava com apenas 1% (um por cento) de desistência formal das suas 359 (trezentas e cinquenta e321

nove) vagas. Esclareceu que o curso a ser reofertado consta de carga horária total de 510 (quinhentas322

e dez) horas/aula distribuídas em 16 (dezesseis) disciplinas, ministradas por 11 (onze) docentes. Neste323

PPC simplificado, esclareceu que consta ainda que o início do curso é em outubro de 2017 (dois mil e324

dezessete) e término previsto em abril de 2019 (dois mil e dezenove), com duração de 18 (dezoito)325

meses e oferta de 530 (quinhentas e trinta) vagas em 4 (quatro) polos. Diante disso, o relator entendeu326

que a reoferta se justifica pela importância social do curso, a baixa evasão e a alta procura.327

Concluindo, informou que o Projeto Pedagógico Simplificado atende à Resolução/CONSU nº 047328

(quarenta e sete), de 16 (dezesseis) de outubro de 2006 (dois mil e seis), modificada pelas329

Resoluções/CONSU nº 039/2012 (trinta e nove/ dois mil e doze) e nº 002/2013 (dois / dois mil e330

treze), que, em seu artigo 6º (sexto), parágrafo 2º (segundo), diz que estes projetos devem conter331

“Denominação do curso e número da turma, coordenação, carga horária total, cronograma das332

disciplinas, corpo docente e indicadores de desempenho”. Além disso, o relatório parcial atende333

também ao parágrafo 3º (terceiro) do mesmo artigo da referida Resolução, bem como a reoferta do334

curso em questão foi aprovada pela Comissão de Pós-graduação Lato Sensu em reunião no dia 12335

(doze) de julho de 2017 (dois mil e dezessete). Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o336

relator leu o seu parecer: “Assim, pelo que no mérito consta, sou de parecer favorável à aprovação da337

reoferta do Curso de Pós-graduação Lato Sensu em Gestão Pública na Modalidade a Distância. Este é338

meu parecer, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por339

unanimidade, dando origem à Resolução nº 020 (vinte), de 16 (dezesseis) de agosto de 2017 (dois mil340

e dezessete), que passa a fazer parte do processo. Item dez: Processo nº 23122.012017/2017-85 –341
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Reoferta do Curso de Pós-graduação Lato Sensu em Gestão em Saúde a Distância. Interessado:342

NEAD, relatado pelo conselheiro Gustavo Leal Toledo. O relator leu o mérito de seu parecer343

informando que o presente processo trata da reoferta do curso de Pós-graduação Lato Sensu em344

Gestão em Saúde na modalidade a distância, a pedido da Coordenadoria Geral do Núcleo de345

Educação a Distância (NEAD) da UFSJ. Segundo o relatório parcial simplificado da terceira edição346

do curso ofertado em 2017 (dois mil e dezessete), destacou que o curso busca alcançar como objetivo347

principal a qualificação de pessoal de nível superior visando ao exercício de atividades gerenciais na348

esfera pública. Ainda, segundo o relatório, até a data de seu fechamento, informou que o curso349

contava com apenas 1% (um por cento) de desistência formalizada. Esclareceu que o curso a ser350

reofertado consta de carga horária total de 510 (quinhentas e dez) horas/aula distribuídas em 15351

(quinze) disciplinas, ministradas por 9 (nove) docentes. Neste PPC simplificado, esclareceu que352

consta ainda que o curso tem duração de 18 (dezoito) meses e será ofertado em 4 (quatro) polos.353

Diante disso, o relator entendeu que a reoferta se justifica pela importância social do curso, a baixa354

evasão e a alta procura. Concluindo, informou que o Projeto Pedagógico Simplificado atende à355

Resolução/CONSU nº 047 (quarenta e sete), de 16 (dezesseis) de outubro de 2006 (dois mil e seis),356

modificada pelas Resoluções/CONSU nº 039/2012 (trinta e nove/ dois mil e doze) e nº 002/2013 (dois357

/ dois mil e treze), que, em seu artigo 6º (sexto), parágrafo 2º (segundo), diz que estes projetos devem358

conter “Denominação do curso e número da turma, coordenação, carga horária total, cronograma das359

disciplinas, corpo docente e indicadores de desempenho”. Além disso, o relatório parcial atende360

também ao parágrafo 3º (terceiro) do mesmo artigo da referida Resolução, bem como a reoferta do361

curso em questão foi aprovada pela Comissão de Pós-graduação Lato Sensu em reunião no dia 12362

(doze) de julho de 2017 (dois mil e dezessete). Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o363

relator leu o seu parecer: “Assim, pelo que no mérito consta, sou de parecer favorável à aprovação da364

reoferta do Curso de Pós-graduação Lato Sensu em Gestão em Saúde na Modalidade a Distância. Este365

é meu parecer, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por366

unanimidade, dando origem à Resolução nº 021 (vinte e um), de 16 (dezesseis) de agosto de 2017367

(dois mil e dezessete), que passa a fazer parte do processo. Item onze: Processo nº368

23122.024378/2016-93 – Decisão Ad Referendum nº 002/2017, de 06/03/2017, que aprova o369

projeto de extensão intitulado “Capacitação da Equipe da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS)370

do Município de Ouro Branco/MG” e a celebração de Convênio entre a UFSJ, a Prefeitura de371

Ouro Branco e a FAUF para a gestão administrativa e financeira dos recursos do referido372

projeto. Interessado: DPSIC, relatado pelo conselheiro Rafael da Silva Brandão. O relator leu o373

mérito de seu parecer informando que se trata da aprovação ad referendum do Projeto de Extensão374

“Capacitação da Equipe da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) do Município de Ouro375

Branco/MG”, organizado pelo Núcleo de Estudo, Pesquisa e Intervenção em Saúde (NEPIS) do376

Departamento de Psicologia (DPSIC), e da celebração de convênio entre Universidade Federal de São377

João del-Rei (UFSJ), Prefeitura de Ouro Branco e Fundação de Apoio à Universidade Federal de São378

João del-Rei (FAUF) para a gestão administrativa e financeira dos recursos do referido projeto.379
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Esclareceu que a coordenação desta atividade está a cargo do prof. Walter Melo Junior (DPSIC –380

UFSJ) e conta com a participação de outros 7 (sete) docentes da UFSJ, integrantes do DPSIC e do381

Departamento de Medicina (DEMED), além de 4 (quatro) membros da comunidade externa. Destacou382

que a iniciativa tem por objetivo a capacitação de profissionais da área de saúde do município de383

Ouro Branco e obteve recursos financeiros pela Secretaria de Saúde de Ouro Branco para aprovação384

de projeto no edital Percursos Formativos na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). Destacou ainda385

que o projeto é composto por três etapas: prática profissional no território da rede receptora, oficinas386

de integração no território das redes visitantes (já realizados) e elaboração de um Projeto de Educação387

Permanente, objeto do convênio supracitado, dividido em 4 (quatro) eixos voltados para 60 (sessenta)388

profissionais, sendo diferentes agentes e instituições de saúde pública. Posteriormente, informou que389

recebeu uma nova versão do Plano de Trabalho do referido projeto, dentro de formato padronizado390

proposto pela FAUF, com revisão do montante financeiro envolvido. Assim, destacou que se trata de391

projeto incluído no âmbito das atividades extensionistas da UFSJ, tendo como objetivo principal a392

capacitação de profissionais da área da saúde pública, e encontra-se em consonância com a política de393

extensão da UFSJ, estabelecida no Plano Diretor Institucional (PDI) e na Resolução/CONSU nº394

009/2005 (nove / dois mil e cinco), ao buscar uma relação dialógica com a comunidade externa,395

promover a democratização do conhecimento e tratar de assunto de interesse público e grande396

relevância social. Informou que o projeto obteve financiamento externo, via Secretaria de Saúde do397

município, o que implica aporte de recursos externos no montante de R$ 96.579,00 (noventa e seis398

mil e quinhentos e setenta e nove reais) à Instituição via Fundação de Apoio (FAUF), viabilizando sua399

realização sem necessidade de dotação orçamentária interna. Por fim, afirmou que a documentação400

que instrui o processo demonstra observância de todos os trâmites previstos. Há aprovação do projeto401

e da participação dos professores envolvidos por parte das respectivas unidades acadêmicas, parecer402

positivo da Pró-reitoria competente (PROEX) e parecer jurídico favorável, indicando concordância403

com os dispositivos legais pertinentes, em especial com o Decreto nº 7.423/2010 (sete mil,404

quatrocentos e vinte e três / dois mil e dez), e recomendando o prosseguimento da celebração do405

convênio. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Considerando406

o disposto acima, sou de parecer FAVORÁVEL à aprovação ad referendum do Projeto de Extensão407

“Capacitação da Equipe da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) do Município de Ouro408

Branco/MG” e à celebração de Convênio entre a UFSJ, a Prefeitura de Ouro Branco e a FAUF para a409

gestão administrativa e financeira dos recursos do referido projeto”. Decisão do Plenário: o parecer do410

relator foi aprovado por unanimidade, referendando a Decisão nº 002 (dois), de 6 (seis) de março de411

2017 (dois mil e dezessete), que faz parte do processo. Item doze: Processo nº 23122.008504/2017-412

43 – Decisão Ad Referendum nº 008/2017, de 13/06/2017, que aprova o Convênio de Cooperação413

Científica-tecnológica entre a UFSJ e a Gerdau Açominas S.A. Interessado: Prof. Sérgio de414

Oliveira (DTECH), relatado pela conselheira Carolina Ribeiro Xavier. A relatora leu o mérito de415

seu parecer informando que este parecer trata da apreciação do ad referendum que aprova a416

celebração de convênio entre a UFSJ e a Gerdau em um contrato de cooperação científica e417
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tecnológica. De acordo com a Resolução/CONSU nº 058/2006 (cinquenta e oito / dois mil e seis),418

alterada pela Resolução/CONSU nº 038/2012 (trinta e oito / dois mil e doze), informou que a UFSJ419

pode celebrar convênios com entidades públicas e privadas desde que cumpra os termos da mesma.420

Dessa forma, destacou que o presente convênio visa à execução de um projeto intitulado “Avaliação421

de Sistemas de localização de pessoas em tempo real”, que possui como objetivo principal a422

avaliação de diversas tecnologias para localização dos colaboradores da empresa Gerdau dentro de423

sua planta, com prioridades para as áreas de risco. Esclareceu que, no cronograma apresentado, o424

projeto tem duração de 3 (três) meses e a equipe executora é composta por 3 (três) docentes do425

Departamento de Tecnologia em Engenharia Civil, Computação e Humanidades (DTECH), a saber:426

prof. Sérgio de Oliveira, prof. Fernando Augusto Teixeira e prof. Rone Ilídio da Silva. Destacou que427

os docentes serão remunerados e a FAUF irá gerir os recursos, sendo o orçamento do projeto no valor428

de R$ 18.750,00 (dezoito mil e setecentos e cinquenta reais). Destacou ainda que não está previsto429

gasto algum pela UFSJ e nem a aquisição de materiais permanentes ou de consumo. Informou que o430

projeto contém todas as informações exigidas pelo parágrafo 6º (sexto) do artigo 3º (terceiro) da431

Resolução acima citada, ou seja: é identificado o responsável da UFSJ pelo convênio; é indicado um432

fiscal de contrato a ser nomeado pelo reitor; o processo possui parecer jurídico favorável; e possui a433

anuência das unidades acadêmicas e dos demais envolvidos (FAUF e representante da empresa434

conveniada). Por fim, no que se refere ao ad referendum emitido pelo presidente do CONEP,435

ressaltou que foi dado com justificativa plausível, pois o projeto já estava para se iniciar e fora436

pautado, mas não fora apreciado por falta de tempo neste Conselho. Dados os esclarecimentos e437

discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Diante do exposto, sou de parecer favorável à438

aprovação do Ad referendum que aprova a celebração do convênio de cooperação técnico-científica439

entre a UFSJ e a Gerdau, com interveniência da FAUF”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi440

aprovado por unanimidade, referendando a Decisão nº 008 (oito), de 13 (treze) de junho de 2017 (dois441

mil e dezessete), que faz parte do processo. Item treze: Processo nº 23122.013821/2017-81 –442

Resolução/CONEP nº 015, de 10/07/2017, Ad Referendum, que aprova o Projeto Pedagógico do443

Curso de Licenciatura em Matemática – Modalidade a Distância. Interessada: CEMAT,444

relatado pelo conselheiro Rafael Silva Brandão. O relator leu o mérito de seu parecer informando445

que se trata da aprovação do Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Matemática –446

Modalidade a Distância. Esclareceu que o curso já foi ofertado em 2011 (dois mil e onze) e 2012447

(dois mil e doze), em 17 (dezessete) polos dos estados de Minas Gerais e São Paulo, tendo obtido448

conceito 4 (quatro) em avaliação realizada pelo MEC. Trata-se agora da terceira turma a ser ofertada,449

com início em agosto de 2017 (dois mil e dezessete). Destacou que o curso conta com uma450

perspectiva de formação crítica, distribuída entre a formação matemática (conhecimentos específicos451

da área), pedagógica (conhecimentos referentes à educação e metodologias de ensino) e ética e452

política (aspectos de suporte a uma prática socialmente engajada e cidadã). O perfil do egresso é453

condizente com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e com as diretrizes curriculares para454

cursos de Licenciatura em Matemática (Parecer CNE/CP 09/2001 e Resolução CNE/CES 06/2003).455
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Informou que o curso tem autorização para oferta de 650 (seiscentas e cinquenta) vagas, sendo que456

180 (cento e oitenta) serão ofertadas a partir do segundo semestre de 2017 (dois mil e dezessete) nos457

polos de Boa Esperança (MG), Franca (SP), Matão (SP) e São Sebastião do Paraíso (MG). De acordo458

com o PPC, informou que o curso conta com carga horária total de 3.464 (três mil, quatrocentas e459

sessenta e quatro) horas, sendo contabilizadas integralmente como horas-relógio, já que, para cursos460

na modalidade a distância, o conceito de hora-aula introduzido pela Resolução/CONEP nº 022/2013461

(vinte e dois / dois mil e treze) não se aplica. Observou que este valor é superior ao definido pelo462

parecer CNE/CP nº 02/2015 (dois / dois mil e quinze), que determina uma grade horária de, no463

mínimo, 3.200 (três mil e duzentas) horas de efetivo trabalho acadêmico e inferior ao limite de 3.520464

(três mil, quinhentas e vinte) horas estabelecidos pela Resolução/CONEP nº 027/2013 (vinte e sete /465

dois mil e treze), que limita a 10% (dez por cento) o acréscimo de carga horária sobre a carga horária466

mínima para os cursos de graduação. Informou ainda que a carga horária prática totaliza 567467

(quinhentas e sessenta e sete) horas, excedendo em 167 (cento e sessenta e sete) horas o mínimo468

exigido pelo parecer CNE/CES nº 02/2015 (dois / dois mil e quinze). Os estágios supervisionados I, II469

e III totalizam 420 (quatrocentas e vinte) horas, excedendo em 20 (vinte) horas o mínimo exigido pelo470

parecer CNE/CES nº 02/2015 (dois / dois mil e quinze). Já as atividades acadêmicas complementares471

totalizam 200 (duzentas) horas, contemplando formas diversificadas de participação, conforme472

definido no parecer CNE/CES nº 02/2015 (dois / dois mil e quinze). Destacou que as disciplinas de473

conteúdo teórico dos núcleos I e II somam 2.205 (duas mil e duzentas e cinco) horas, excedendo em 5474

(cinco) horas o mínimo exigido pelo parecer CNE/CES nº 02/2015 (dois / dois mil e quinze). São475

contemplados os aspectos obrigatórios referentes à legislação pertinente: educação para as relações476

étnico-raciais, ensino de cultura e história afro-brasileiras, educação ambiental (na disciplina477

Educação na Diversidade e o Meio Ambiente), transtorno do espectro autista (na disciplina Psicologia478

da Educação) e Libras (em disciplina própria). As regulamentações de estágio e trabalhos acadêmicos479

são apresentadas no processo, estando de acordo com a normatização vigente na Instituição. No que480

se refere aos recursos humanos previstos, informou que foram negociados junto aos Departamentos481

de Matemática (DEMAT), Letras (DELAC) e Psicologia (DPSIC), constando do processo as482

respectivas anuências. A Reitoria, em anuência, manifesta também seu compromisso com o483

fornecimento de docentes para cumprir os encargos didáticos das disciplinas não contempladas nas484

anuências departamentais (Introdução à Educação a Distância – 36h – e Política e Gestão da485

Educação – 72h). O relator ressaltou, porém, que há uma inconsistência entre a Resolução/CONEP nº486

027/2013 (vinte e sete / dois mil e treze) e a Resolução/CONSU nº 012/2008 (doze / dois mil e oito),487

que trata dos projetos pedagógicos em modalidade a distância, não mencionando a última a488

necessidade de anuência departamental. Dessa forma, sugeriu que os Conselhos uniformizem as489

normas, considerando a especificidade das ofertas de Educação a Distância (EaD), as quais não490

funcionam em fluxo contínuo. Para o relator, entende-se que a anuência departamental, embora possa491

ser negociada para casos específicos, garante um mínimo de independência da oferta dos cursos de492

EaD do financiamento da Capes. Informou que o processo também conta com parecer favorável da493
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Pró-reitoria de Ensino de Graduação (PROEN) e da Divisão de Acompanhamento e Controle494

Acadêmico (DICON) quanto à sua pertinência institucional e adequação ao sistema de registro495

acadêmico, Deste modo, afirmou que foram atendidas todas as exigências da UFSJ e da legislação496

pertinente. Por fim, considerando a sua ausência na reunião do CONEP realizada em 5 (cinco) de497

julho de 2017 (dois mil e dezessete), o que inviabilizou a apreciação deste processo naquela reunião,498

bem como a urgência de aprovação do referido PPC para cadastramento das disciplinas para o499

segundo semestre de 2017 (dois mil e dezessete) no CONTAC, ressaltou que o coordenador do Curso,500

prof. Juan Carlos Zavaleta Aguilar, solicitou ao Presidente do Conselho a aprovação ad referendum501

do PPC do Curso de Licenciatura em Matemática – Modalidade a Distância. Dessa forma, o ad502

referendum foi concedido com base em parecer preliminar elaborado por ele, que também foi juntado503

ao processo. Na fase de esclarecimentos, o conselheiro Carlos Alberto da Silva Junior pediu à504

Presidência do Conselho que fosse aberta uma sindicância para averiguar quem autorizou a abertura505

desta nova turma do Curso de Licenciatura em Matemática na modalidade a distância, justificando506

que este assunto não era consenso no seu Departamento, o DEMAT. O conselheiro Marcelo Pereira507

de Andrade esclareceu que na época teve um Edital e que a UFSJ deve ter feito o seu cadastro. O508

conselheiro esclareceu, porém, que ninguém se responsabilizou por ter realizado esse cadastro. Dados509

os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Considerando o disposto acima,510

sou de parecer FAVORÁVEL à aprovação da Resolução/CONEP nº 015, de 10 de julho de 2017, que511

aprova, ad referendum do CONEP, o Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Matemática,512

modalidade a distância”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por 11 (onze) votos513

favoráveis e 1 (um) voto contrário, referendando a Resolução nº 015 (quinze), de 10 (dez) de julho de514

2017 (dois mil e dezessete), que faz parte do processo. Item quatorze: Processo nº515

23122.015615/2017-14 – Resolução/CONEP nº 016, de 18/07/2017, Ad Referendum, que prorroga516

o prazo para fechamento dos Diários e Atas Finais. Interessada: Reitoria, relatado pelo517

conselheiro José Roberto Ribeiro. O relator leu o mérito de seu parecer informando que o presente518

processo trata da Resolução/CONEP nº 016 (dezesseis), de 18 (dezoito) de julho de 2017 (dois mil e519

dezessete), ad referendum, que prorroga o prazo para fechamento dos diários e atas finais para o dia520

19 (dezenove) de julho de 2017 (dois mil e dezessete) até às 16 (dezesseis) horas. Conforme521

Resolução/CONEP nº 037/2016 (trinta e sete / dois mil e dezesseis), de 21 (vinte e um) de dezembro522

de 2016 (dois mil e dezesseis), que aprovou o Calendário Escolar da Graduação 2017 (dois mil e523

dezesseis) da UFSJ, esclareceu que foi estabelecido o dia 18 (dezoito) de julho de 2017 (dois mil e524

dezessete) como a data limite para fechamento de Diários e Atas Finais. Sendo assim, o relator525

informou que foi necessário prorrogar o prazo final para fechamento dos Diários e Atas Finais para o526

dia 19 (dezenove) de julho de 2017 (dois mil e dezessete), até às 16 (dezesseis) horas, esclarecendo527

que a solicitação decorreu de alguns docentes da UFSJ que ainda não haviam finalizado seus diários e528

atas finais. Com essa prorrogação, eles puderam concluir o fechamento e evitar algumas questões529

prejudiciais aos discentes na Inscrição Periódica do Segundo Semestre de 2017 (dois mil e dezessete).530

Concluindo, o relator chamou a atenção que a discussão acerca dos prazos estabelecidos nos remete a531
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uma Resolução que, por vezes, deixa de nortear nossas ações, mas que não deveria. Trata-se da532

Resolução/CONSU nº 016 (dezesseis), de 27 (vinte e sete) de março de 2006 (dois mil e seis),533

modificada pela Resolução/CONSU nº 034/2013 (trinta e quatro / dois mil e treze), que aprova o534

Código de Ética da UFSJ e dá outras providências, especificamente, na alínea “e” do artigo 10 (dez),535

que estabelece: “Art. 10. É dever do docente: e) observar os prazos estabelecidos nos calendários536

escolar e administrativo e as normas e datas estipuladas pelos órgãos administrativos e colegiados”.537

Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Assim, e de acordo com538

o que foi agora exposto, a conclusão à que chego, e assim profiro meu voto, é no sentido de que seja539

referendada a Resolução/CONEP nº 016, de 18/07/17, Ad Referendum, que prorroga o prazo para540

fechamento dos diários e atas finais, anexa ao Processo nº 23122.015615/2017-14”. Decisão do541

Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade, referendando a Resolução nº 016542

(dezesseis), de 18 (dezoito) de julho de 2017 (dois mil e dezessete), que faz parte do processo. Item543

quinze: Processo nº 23122.016456/2017-67 – Resolução/CONEP nº 017, de 04/08/2017, Ad544

Referendum, que trata das atividades avaliativas durante a semana do Congresso de Produção545

Científica e Acadêmica. Interessada: PROPE, relatado pelo conselheiro José Roberto Ribeiro. O546

relator leu o mérito de seu parecer informando que o presente processo trata da Resolução/CONEP nº547

017 (dezessete), de 4 (quatro) de agosto de 2017 (dois mil e dezessete), ad referendum, que versa548

sobre as Atividades Avaliativas durante a Semana do Congresso de Produção Científica e Acadêmica.549

Esclareceu que a Resolução foi proposta pela Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PROPE), que550

apresentou como justificativa a dificuldade enfrentada por diversos orientandos, cuja apresentação de551

seus trabalhos pode coincidir com atividades avaliativas marcadas na mesma semana. Para o relator,552

dentro dos princípios, finalidades e objetivos da UFSJ, deveria estar o Congresso de Produção553

Científica e Acadêmica da UFSJ, sendo que os membros da comunidade acadêmica também deveriam554

estar colaborando nesse sentido. Porém, ressaltou que na prática isso pode não ocorrer, já que, num555

quadro de servidores bastante ecléticos, as interpretações divergem. Nesse caso, observou que isso556

pode gerar dificuldades para aqueles que estão participando do Congresso de Produção Científica e557

Acadêmica, uma vez que a UFSJ não tem uma legislação vigente que garanta a participação no558

referido Congresso. Enquanto no campo das relações entre particulares é lícito fazer tudo o que a lei559

não proíbe (princípio da autonomia da vontade), destacou que na Administração Pública só é560

permitido fazer o que a lei autoriza. Por fim, esclareceu que a Resolução em questão aplica-se às561

atividades avaliativas referentes aos cursos de graduação e pós-graduação. Dados os esclarecimentos562

e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Assim, e de acordo com o que foi agora exposto, a563

conclusão à que chego, e assim profiro meu voto, é no sentido de que seja referendada a564

Resolução/CONEP nº 017, de 04/08/2017, Ad Referendum, que trata das Atividades Avaliativas565

durante a Semana do Congresso de Produção Científica e Acadêmica, anexa ao Processo nº566

23122.016456/2017-67”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade,567

referendando a Resolução nº 017 (dezessete), de 4 (quatro) de agosto de 2017 (dois mil e dezessete),568

que faz parte do processo. Às 17 (dezessete) horas e 45 (quarenta e cinco) minutos, esgotada a pauta e569
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nada mais havendo a tratar, o presidente do Conselho encerrou a reunião. E para constar, eu, Maria da570

Penha Resende Rodrigues, secretária, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por todos571

os conselheiros presentes à reunião. São João del-Rei, 16 (dezesseis) de agosto de 2017 (dois mil e572

dezessete).573
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