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Ata da Sexagésima Primeira Reunião Ordinária do Conselho Universitário da Universidade1

Federal de São João del-Rei – UFSJ.2

Aos 3 (três) dias do mês de julho de 2017 (dois mil e dezessete), às 9 (nove) horas e 30 (trinta)3

minutos, com continuação às 13 (treze) horas e 30 (trinta) minutos, estavam presentes para a 61ª4

(sexagésima primeira) reunião ordinária do Conselho Universitário da Universidade Federal de São5

João del-Rei, na sala de Reuniões dos Conselhos Superiores – Campus Santo Antônio, os seguintes6

conselheiros: professor Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira, Reitor e presidente do7

Conselho; professor Marcelo Pereira de Andrade, Vice-Reitor; os professores: Alberto Ferreira da8

Rocha Júnior, Cássio Corrêa Benjamim, Claudiney Nunes de Lima, Claudio Manoel Ferreira Leite,9

Daniel Nogueira Cortez, Eduardo Sérgio da Silva, Eliane Prado Cunha Costa dos Santos, Fernanda10

Nascimento Corghi, Frank Pereira de Andrade, Gabriel de Castro Fonseca, Guilherme Gomes da11

Silva, Henrique Tadeu Castro Cardias, Ivair Gomes, Juliana de Paula Souza, Lincoln Cardoso12

Brandão, Luis Antônio Scola, Manuel Jauará, Maria Aparecida Arruda, Pedro Cláudio Guaranho13

Moraes, Raquel Moreira Pires dos Santos Melo, Rodrigo Chavez Penha, Rogério Martins Maurício,14

Sálvio de Macedo Silva, Sérgio de Figueiredo Rocha, Sérgio Marinho Soares, Talles Girardi de15

Mendonça e Wilson Camilo Chaves; os servidores técnico-administrativos: Adriana Amorim da16

Silva, Gustavo Henrique Almeida, Maria Mônica Reis Mondani e Matheus Gomes de Almeida; a17

discentes do ensino de graduação: Jéssica Stéphanie de Paula; o discente do ensino de pós-18

graduação: Victor Diego Cupertino Costa; e o membro da classe empresarial: José Primeiro19

Teixeira Neto. Havendo quorum, o presidente do Conselho deu início à reunião dando posse aos20

professores: Juliana de Paula Souza (DECEB), Sérgio de Figueiredo Rocha (DMUSI) e Manuel21

Jauará (DECIS). Na sequência, apresentou as justificativas de ausência dos conselheiros: Elder José22

Reiolli Cirilo, por estar em São Paulo participando do Congresso da Sociedade Brasileira de23

Ciência da Computação; Giann Braune Reis, por motivos de saúde; Glauco Manuel dos Santos,24

porque já tinha agendada uma audiência na Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais;25

Renato da Silva Vieira, por motivos pessoais; Adriano Guimarães Parreira, por estar de férias26

regulamentares; e Jhonatan Rafael da Silva Bianchi, por ter atividades acadêmicas nesta data.27

Aceitas as justificativas, foi aprovada, por unanimidade, a ata da 60ª (sexagésima) reunião ordinária28

ocorrida em 15 (quinze) de maio de 2017 (dois mil e dezessete). Aprovada a ata, o presidente fez a29

leitura das seguintes Mensagens, de 3 (três) de julho de 2017 (dois mil e dezessete), encaminhadas30

pela Reitoria à Secretaria dos Conselhos Superiores solicitando ao Conselho Universitário: 1)31

Mensagem nº 045/2017/UFSJ/REITORIA – referendar a Decisão nº 020 (vinte), de 16 (dezesseis)32

de maio de 2017, que aprovou os nomes dos professores Alexandre Rodrigues d’Almeida33

(DCECO), Bezamat de Souza Neto (DECAC) e Fernando Pacheco Cortez (DECAC), a fim de34
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comporem a Comissão de Avaliação de Progressão Docente para promoção à Classe D,35

denominada Associado, da professora Simone de Faria Narciso Shiki, nos termos do parágrafo36

4º (quarto) do artigo 5º (quinto) da Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro), de 13 (treze) de37

outubro de 2014 (dois mil e quatorze) – aprovada por unanimidade; 2) Mensagem nº38

046/2017/UFSJ/REITORIA – referendar a Decisão nº 023 (vinte e três), de 31 (trinta e um) de39

maio de 2017 (dois mil e dezessete), que aprovou os nomes dos professores Marinês Guerreiro40

(UFV), Sukarno Olavo Ferreira (UFV), Rodolfo Chaves (IFES) e Vânia Regina Velloso Silva41

(UFSJ), a fim de comporem a Comissão de Avaliação de Progressão Docente para promoção à42

Classe E, denominada Titular, do professor José do Carmo Toledo, nos termos do parágrafo 5º43

(quinto) do artigo 5º (quinto) da Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro), de 13 (treze) de44

outubro de 2014 (dois mil e quatorze) – aprovada por unanimidade; 3) Mensagem nº45

047/2017/UFSJ/REITORIA – referendar a Decisão nº 026 (vinte e seis), de 19 (dezenove) de46

junho de 2017, que aprovou os nomes dos professores Alberto Ferreira da Rocha Júnior, Suely da47

Fonseca Quintana e Dylia Lysardo-Dias, a fim de comporem a Comissão de Avaliação de48

Progressão Docente para promoção à Classe D, denominada Associado, do professor Paulo49

Henrique Caetano, nos termos do parágrafo 4º (quarto) do artigo 5º (quinto) da50

Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro), de 13 (treze) de outubro de 2014 (dois mil e51

quatorze) – aprovada por unanimidade; 4) Mensagem nº 048/2017/UFSJ/REITORIA – aprovar os52

nomes, indicados pelo Departamento de Ciências Administrativas e Contábeis (DECAC), dos53

professores Bezamat de Souza Neto, Fernando Pacheco Cortez e Reinaldo Aparecida Fonseca, a54

fim de comporem a Comissão de Avaliação de Progressão Docente para promoção à Classe D,55

denominada Associado, do professor Sálvio de Macedo Silva, nos termos do parágrafo 4º do artigo56

5º da Resolução/CONSU nº 034, de 13 de outubro de 2014, de 13 (treze) de outubro de 2014 (dois57

mil e quatorze) – aprovada por unanimidade; 5) Mensagem nº 049/2017/UFSJ/REITORIA –58

aprovar os nomes, indicados pelo Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Artes Aplicadas59

(DAUAP), dos professores abaixo, a fim de comporem as Comissões de Avaliação de Progressão60

Docente para promoção à Classe D, denominada Associado, nos termos do parágrafo 4º (quarto) do61

artigo 5º (quinto) da Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro), de 13 (treze) de outubro de 201462

(dois mil e quatorze): 1- Docente Avaliado: Mateus de Carvalho Martins – Comissão Avaliadora:63

Bezamat de Souza Neto (DECAC), Flávio Neves Teixeira (DCTEF) e Vicente de Paula Leão64

(DEGEO); 2- Docente Avaliado: Zandra Coelho de Miranda – Comissão Avaliadora: Bezamat65

de Souza Neto (DECAC), Glória Maria Ferreira Ribeiro (DFIME) e Maria Ângela de Araújo66

Resende (DECAC) – aprovada por unanimidade; 6) Mensagem nº 050/2017/UFSJ/REITORIA –67

aprovar os nomes, indicados pelo Departamento de Ciências Naturais (DCNAT), dos professores68
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Honória de Fátima Gorgulho, Marco Antonio Schiavon e Marcelo Siqueira Valle, a fim de69

comporem a Comissão de Avaliação de Progressão Docente para promoção à Classe D,70

denominada Associado, do professor Paulo César Pinheiro, nos termos do parágrafo 4º (quarto)71

do artigo 5º (quinto) da Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro), de 13 (treze) de outubro de72

2014 (dois mil e quatorze) – aprovada por unanimidade; 7) Mensagem nº73

051/2017/UFSJ/REITORIA – aprovar os nomes, indicados pelo Departamento de Engenharia de74

Biossistemas (DEPEB), dos professores Wellington Garcia Campos, Mário Antônio Duarte e75

Antônio Marcio Rodrigues, a fim de comporem a Comissão de Avaliação de Progressão Docente76

para promoção à Classe D, denominada Associado, do professor Gilcélio Amaral da Silveira,77

nos termos do parágrafo 4º (quarto) do artigo 5º (quinto) da Resolução/CONSU nº 034 (trinta e78

quatro), de 13 (treze) de outubro de 2014 (dois mil e quatorze) – aprovada por unanimidade; 7)79

Mensagem nº 052/2017/UFSJ/REITORIA – aprovar os nomes, indicados pelo Departamento de80

Ciências Naturais (DCNAT), dos professores Priscila Correia Fernandes, Liliam Midori Ide e81

Aparecida Célia Paula dos Santos, a fim de comporem a Comissão de Avaliação de Progressão82

Docente para promoção à Classe D, denominada Associado, da professora Gislene Carvalho de83

Castro, nos termos do parágrafo 4º (quarto) do artigo 5º (quinto) da Resolução/CONSU nº 03484

(trinta e quatro), de 13 (treze) de outubro de 2014 (dois mil e quatorze) – aprovada por85

unanimidade; 8) Mensagem nº 053/2017/UFSJ/REITORIA – aprovar os nomes, indicados pelo86

Departamento de Engenharia Mecânica (DEMEC), dos professores Jorge Nei Brito, Alexandre87

Carlos Eduardo e Kurt Strecker, a fim de comporem a Comissão de Avaliação de Progressão88

Docente para promoção à Classe D, denominada Associado, do professor Alysson Helton Santos89

Bueno, nos termos do parágrafo 4º (quarto) do artigo 5º (quinto) da Resolução/CONSU nº 03490

(trinta e quatro), de 13 (treze) de outubro de 2014 (dois mil e quatorze) – aprovada por91

unanimidade; 9) Mensagem nº 054/2017/UFSJ/REITORIA – aprovar os nomes, indicados pelo92

Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO), dos professores Eduardo Sérgio da Silva, Renata93

Cristina da Penha Silveira e Stênio Nunes Alves, a fim de comporem a Comissão de Avaliação de94

Progressão Docente para promoção à Classe D, denominada Associado, do professor Leandro95

Augusto de Oliveira Barbosa, nos termos do parágrafo 4º (quarto) do artigo 5º (quinto) da96

Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro), de 13 (treze) de outubro de 2014 (dois mil e97

quatorze) – aprovada por unanimidade; e 10) Mensagem nº 055/2017/UFSJ/REITORIA –98

aprovar os nomes dos professores Álvaro César de Oliveira Penoni (Titular) e Alessandro de99

Oliveira (Suplente) como representantes do Departamento de Ciências da Educação Física e Saúde100

(DCEFS), a fim de comporem a Comissão de Ética no Uso de Animais – CEUA/UFSJ, nos termos101

do artigo 3º (terceiro) da Resolução/CONSU nº 031 (trinta e um), de 7 (sete) de outubro de 2016102
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(dois mil e dezesseis), para um mandato de 2 (dois) anos, contados da data de publicação da103

Portaria de nomeação – aprovada por unanimidade. Dando continuidade à reunião e antes de104

colocar em discussão a pauta, o presidente comunicou que trouxe para apresentar ao Conselho uma105

proposta de alteração para o Regimento Geral da UFSJ. Esclareceu que, devido à extensa pauta dos106

Conselhos e ao momento de instabilidade econômica vivido pela Instituição, não foi possível107

retomar esta discussão iniciada no final da gestão da profa. Valéria Heloisa Kemp. Dessa forma,108

esclareceu que trabalhou numa proposta reduzida, de forma que se possa atender a algumas109

demandas imediatas da comunidade acadêmica. Citou, como exemplo, o Departamento de Letras,110

Artes e Cultura (DELAC), que abriga atualmente docentes de três áreas distintas (Letras, Artes e111

Jornalismo), o que tem tornado inviável o seu funcionamento. Nesse caso, se o Conselho concordar,112

informou que logo convocará uma reunião específica para tratar deste assunto. Se não, a proposta113

poderá ser melhor discutida até que se chegue a um consenso. Apresentada a proposta e após ampla114

discussão, especialmente sobre o artigo 143-B, foi solicitado ao presidente do Conselho que115

retomasse também a discussão iniciada na gestão anterior que trata da divisão do departamento em116

áreas, o que poderia ser utilizada pelo Departamento de Letras, Artes e Cultura, o que foi acatado.117

O presidente finalizou solicitando aos conselheiros que a discutam com seus pares. Na sequência,118

informou que o prof. Marcelo Pereira de Andrade, presidente da Comissão de Acompanhamento do119

Departamento de Zootecnia (DEZOO) e do Curso de Zootecnia (COZOO), criada por este120

Conselho em 2015 (dois mil e quinze), gostaria de apresentar o relatório final dos trabalhos da121

referida Comissão. No entanto, como ainda faltava a aprovação do conselheiro Lincoln Cardoso122

Brandão, também membro da Comissão, o qual ainda não havia chegado à reunião até aquele123

momento, sugeriu que o relatório fosse lido logo no início da tarde na presença do referido124

conselheiro. A indicação do presidente do Conselho foi acatada. Decididos os itens do expediente125

do dia, foi então colocada em discussão a pauta. No momento da aprovação, o presidente do126

Conselho solicitou a exclusão dos itens 1 (um) e 6 (seis), que tratam, respectivamente, de127

solicitação de alteração de perfil de vaga docente do Departamento de Engenharia Química128

(DEQUI) e do Departamento de Zootecnia (DEZOO) devido à justificativa de ausências dos129

conselheiros relatores, professores Renato da Silva Vieira e Glauco Manuel dos Santos, o que foi130

acatado. A pedido dos conselheiros relatores, foram excluídos os itens: 14 (quatorze), que trata da131

proposta de Mestrado Profissional em Engenharia da Computação; 17 (dezessete), que trata da132

proposta de Regimento Interno do Programa de Pós-graduação em Ciências Morfofuncionais; 22133

(vinte e dois), que trata de decisão ad referendum, a qual aprovou a redistribuição do prof. José de134

Ávila Júnior do DEMEC/UFSJ para o CEFET-MG; e 26 (vinte e seis), que trata da proposta de135

Resolução, a qual dispõe sobre as formas de admissão nos cursos de graduação da UFSJ. Ainda,136
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como a conselheira Maria Rita Rocha do Carmo não havia chegado para a reunião, foram excluídos137

os itens 7 (sete), 8 (oito), 9 (nove), 27 (vinte e sete) e 28 (vinte e oito), que tratam de aprovações ad138

referendum de reoferta de cursos de graduação na modalidade a distância, cujos processos ela139

relataria. Aprovada a pauta, iniciaram-se os trabalhos. Item um: Processo no 23122.009131/2017-140

28 – Manutenção de vaga docente em função da aposentadoria do prof. Durval Uchôas Braga.141

Interessado: DEMEC, relatado pelo conselheiro Sérgio Marinho Soares. O relator leu o mérito142

de seu parecer informando que este processo se refere ao pedido de manutenção de vaga oriunda da143

aposentadoria do prof. Durval Uchôas Braga no Departamento de Engenharia Mecânica (DEMEC).144

Esclareceu que, na última reunião do CONSU, realizada no dia 15 (quinze) de maio de 2017 (dois145

mil e dezessete), por sua indicação, o referido processo foi baixado em diligência tendo em vista a146

não apresentação de ata da Assembleia Departamental apreciando o ad referendum dado pelo chefe147

do Departamento, prof. Alysson Helton Santos Bueno, mantendo a vaga no Departamento de148

Engenharia Mecânica – Área de Processos de Fabricação. Diante disso, informou que, na149

Assembleia Departamental do DEMEC, realizada em 19 (dezenove) de maio de 2017 (dois mil e150

dezessete), o referido ad referendum foi apreciado e aprovado, e o documento citado foi juntado ao151

processo. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Com base no152

exposto no mérito, sou de parecer favorável à manutenção da vaga oriunda da aposentadoria do153

prof. Durval Uchôas Braga no Departamento de Engenharia Mecânica – DEMEC – área de154

Processo de Fabricação”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade.155

Item dois: Processo no 23122.012667/2017-21 – Solicitação de alteração de perfil de vaga156

docente. Interessado: DEMEC, relatado pelo conselheiro Guilherme Gomes da Silva. O relator157

leu o mérito de seu parecer informando que a solicitação em questão trata da alteração de perfil de158

vaga docente da área de Projetos Mecânicos para a área de Processos de Fabricação do159

Departamento de Engenharia Mecânica (DEMEC). Esclareceu que a vaga em questão é decorrente160

da aposentadoria do prof. Jorge dos Santos, a qual, segundo parecer deste próprio Conselho,161

aprovado em 2015 (dois mil e quinze), foi mantida no DEMEC, sendo que o regime de trabalho foi162

alterado de 20 (vinte) horas semanais para 40 (quarenta) horas semanais com dedicação exclusiva.163

De acordo com o documento que consta no processo, informou que a área de Projetos Mecânicos164

aceita a alteração do perfil da vaga para Processo de Fabricação desde que a área de Fabricação165

assuma os encargos didáticos de Desenho Técnico I e Desenho Técnico II dos turnos integral e166

noturno do curso de Engenharia Mecânica, totalizando 12 (doze) horas semanais. Informou que167

consta, também, a ata da Assembleia Departamental do DEMEC, na qual a área de Fabricação168

demonstra interesse em assumir os encargos didáticos citados. Ainda, segundo o que consta na169

mesma ata, destacou que a alteração do perfil da vaga foi aprovada por unanimidade pelos170
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professores do DEMEC. Diante disso, o relator entendeu que os professores do curso concordam171

que a mudança de perfil da vaga será benéfica e que os encargos sob responsabilidade do172

Departamento serão atendidos. Portanto, concluiu afirmando que, como a área de Fabricação173

assumirá 12 (doze) horas de encargos didáticos, a alteração do perfil da vaga para Processos de174

Fabricação mostra-se possível devido ao consenso do Departamento sobre a matéria em questão.175

Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Diante do exposto, sou176

de parecer favorável à alteração do perfil de vaga docente do DEMEC, da área de Projetos177

Mecânicos para a área de Processo de Fabricação, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o178

parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Item três: Processo no 23122.012427/2017-26 –179

Redistribuição de docente do CCO/UFSJ para a UFOP. Interessada: Gisele Rodrigues da180

Silva, relatado pela conselheira Adriana Amorim da Silva. A relatora leu o mérito de seu181

parecer informando que trata o presente processo do pedido de redistribuição da servidora Gisele182

Rodrigues da Silva, ocupante do cargo de professor do Magistério Superior, lotada no Campus183

Centro-Oeste Dona Lindu (CCO), para o Departamento de Farmácia da Universidade Federal de184

Ouro Preto (UFOP). Esclareceu que o processo foi iniciado com ato da Vice-presidente da185

Congregação do CCO, por meio da Portaria/CONGREGAÇÃO nº 029 (vinte e nove), de 16186

(dezesseis) de maio de 2017 (dois mil e dezessete), aprovando ad referendum da solicitação da187

servidora. Informou que, de acordo com o que rege o artigo 37 (trinta e sete) da Lei nº 8.112/90188

(oito mil, cento e doze / noventa), a redistribuição é o deslocamento de cargo efetivo, ocupado ou189

não, no quadro geral de pessoal para outro órgão do mesmo Poder. Neste caso, esclareceu que a190

servidora Gisele Rodrigues da Silva ocupará o cargo vago deixado pela aposentadoria de um191

professor do Magistério Superior da UFOP e esta disponibilizará para a UFSJ, em contrapartida, o192

código de vaga nº 328303 com provimento imediato constante do banco de equivalência. Ressaltou,193

porém, que nos autos do processo não consta que a vaga destinada à UFSJ será ocupada por194

concurso ou por redistribuição ou remoção, nem mesmo a área de atuação que será destinada à195

vaga desocupada pela servidora. Informou ainda que o Colegiado do Curso de Farmácia aprovou a196

redistribuição da servidora desde que a UFOP disponibilize uma vaga para o curso de Farmácia,197

bem como o Grupo de Atuação Docente Produtos Farmacêuticos, do qual a servidora Gisele198

Rodrigues da Silva é membro, atrela sua redistribuição a vinda de outro membro para compor o199

referido GAD. No entanto, a relatora observou que, pelo que consta na Resolução/CONSU nº200

004/2011 (quatro / dois mil e onze), modificada pela Resolução/CONSU nº 038/2013 (trinta e oito /201

dois mil e treze), e no artigo 46 (quarenta e seis) do Regimento Geral da UFSJ, não compete ao202

GAD ou ao Colegiado de Curso deliberar sobre a redistribuição de docentes, cabendo a este último203

apenas propor o perfil do docente adequado ao curso. Por fim, informou que a Congregação do204
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Campus Centro-Oeste Dona Lindu aprovou, por unanimidade, o ad referendum dado pela Vice-205

presidente, profa. Danyelle Romana Alves Rios, mediante o Parecer nº 22/2017/Congregação (vinte206

e dois / dois mil e dezessete), em reunião de 29 (vinte e nove) de maio de 2017 (dois mil e207

dezessete), não especificando, naquele momento, a alocação da vaga ou a área de atuação e nem208

constando decisão sobre o destino da vaga. Na fase de esclarecimentos, a relatora observou que209

entendeu que o processo passou por algumas instâncias desnecessárias, causando mais morosidade210

na tramitação do processo. O conselheiro Eduardo Sérgio da Silva, diretor do Campus Centro-211

Oeste Dona Lindu, esclareceu que no CCO esse tipo de assunto passa por essas instâncias por uma212

opção do Campus, dando, assim, mais legitimidade ao processo. A relatora observou ainda que213

também não foi definido o perfil do docente que ocupará a vaga a ser disponibilizada para a UFSJ.214

Para os casos de redistribuição, o presidente do Conselho esclareceu que a vaga é mantida no215

mesmo perfil do docente redistribuído. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora216

leu o seu parecer: “Pelo que consta no mérito, somos de parecer favorável à redistribuição da217

servidora Gisele Rodrigues da Silva para a Universidade Federal de Ouro Preto, com a218

contrapartida da vaga de código nº 328303 para a Unidade Centro-Oeste Dona Lindu, da219

Universidade Federal de São João del-Rei”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado220

por unanimidade. Item quatro: Processo no 23122.013624/2017-62 – Redistribuição de docente221

do CCO/UFSJ para a UFMG. Interessada: Profª Luciana Regina Ferreira da Mata, relatado222

pelo conselheiro Matheus Gomes de Almeida. O relator leu o mérito de seu parecer informando223

que se trata de pedido de redistribuição da docente Luciana Regina Ferreira da Mata, da224

Universidade Federal de São João del-Rei, Campus Centro-Oeste Dona Lindu, para a Escola de225

Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais. Ao analisar a documentação constante do226

processo, destacou que se percebeu que este seguiu todo o trâmite necessário e exigido pela227

Resolução/CONSU nº 021/2005 (vinte e um / dois mil e cinco), a qual estabelece normas para a228

redistribuição de docentes e técnicos-administrativos da UFSJ para outras instituições. Informou229

ainda que a UFMG aprovou, tanto no âmbito da Egrégia Congregação da Escola de Enfermagem230

quanto no Conselho Universitário, a redistribuição da professora Luciana Regina Ferreira da Mata.231

Nesse sentido, ressaltou que a UFMG poderá disponibilizar para a UFSJ o código de vaga nº232

854895, do mesmo cargo, não comprometido com qualquer concurso em andamento ou em233

vigência, o que atende ao requisito contido no artigo 3ºA (terceiro-A) da Resolução acima citada, o234

qual aduz que é vedada qualquer redistribuição de cargos vagos ou ocupados por servidores da235

UFSJ para outra instituição sem a respectiva contrapartida com cargo equivalente, exceto nos casos236

previstos na legislação vigente. No âmbito da UFSJ, informou que consta a declaração da237

coordenadora de curso de graduação em Enfermagem da UFSJ/CCO dando ciência e afirmando238
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estar de acordo com a solicitação de redistribuição. Ainda, a líder do Grupo de Atuação Docente em239

Saúde do Adulto Idoso (GADSAI) também dá ciência e afirma estar de acordo com a solicitação de240

redistribuição, condicionada à manutenção do código de vaga para o Grupo de Atuação Docente241

em Saúde do Adulto Idoso do curso de Enfermagem do CCO. Em reunião realizada em 7 (sete) de242

fevereiro de 2017 (dois mil e dezessete), ressaltou que a Congregação do CCO aprovou por243

unanimidade a solicitação de redistribuição com disponibilização de código de vaga da UFMG para244

o Grupo de Atuação Docente em Saúde do Adulto Idoso do Curso de Graduação em Enfermagem245

da UFSJ/CCO, conforme consta na ata da reunião. Por fim, destacou que, em suma, o processo de246

redistribuição que ora se analisa passou pelos trâmites exigidos em ambas as instituições, restando247

apenas a apreciação deste Conselho, nos termos do parágrafo 3º (terceiro) do artigo 1º (primeiro) da248

Resolução/CONSU nº 021/2005 (vinte e um / dois mil e cinco). Dados os esclarecimentos e249

discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Diante de todo o exposto no histórico e no mérito,250

sou de parecer favorável à redistribuição da servidora Luciana Regina Ferreira da Mata para a251

UFMG, desde que a UFSJ receba o código de nº 854895 da UFMG como contrapartida e haja a252

manutenção do código de vaga para o Grupo de Atuação Docente em Saúde do Adulto Idoso/CCO,253

conforme deliberado pela Congregação do CCO. Este é o voto do relator, salvo melhor juízo”.254

Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Item cinco: Leitura do255

Relatório da Comissão de Acompanhamento do Departamento de Zootecnia (DEZOO) e do256

Curso de Zootecnia (COZOO), apresentada pelo conselheiro Marcelo Pereira de Andrade. O257

conselheiro iniciou a leitura informando que a Reitoria da Universidade Federal de São João del-258

Rei (UFSJ) nomeou, por meio da Portaria no 293 (duzentos e noventa e três), de 8 (oito) de maio de259

2015 (dois mil e quinze), a Comissão de Acompanhamento do Departamento de Zootecnia260

(DEZOO) e do Curso de Zootecnia (COZOO). O período de trabalho da Comissão, estabelecido261

pela Portaria acima citada, foi de 11 (onze) de maio de 2015 (dois mil e quinze) a 10 (dez) de262

novembro de 2015 (dois mil e quinze), sendo, posteriormente, prorrogado por mais 90 (noventa)263

dias. Entretanto, devido à mudança de gestão nos contextos institucional e nacional, somente agora264

foi possível finalizar o relatório desta Comissão. A nomeação da Comissão foi uma determinação265

do CONSU, a partir da solicitação do DEZOO de revisão de seus encargos didáticos no Curso de266

Ciências Biológicas e da mudança do perfil de vaga docente oriunda da redistribuição do prof.267

Marcos de Mendonça Passini. Também, foi solicitado, pelo Centro Acadêmico Júlio César Novais268

de Miranda, o acompanhamento do funcionamento do Curso de Zootecnia. A Comissão foi269

composta, na época, pelo pró-reitor de Ensino de Graduação, prof. Marcelo Pereira de Andrade270

(Presidente), e pelos professores Tarcísio Laerte Gontijo (CONSU), Lincoln Cardoso Brandão271

(CONSU), Vanessa Maia Barbosa de Paiva (CONEP), Roberto Pires Calazans Matos (CONEP) e272
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Valceres Vieira Rocha e Silva (CONDI). Este relatório foi estruturado em duas partes. A primeira273

diz respeito à solicitação de revisão dos encargos didáticos do DEZOO no Curso de Ciências274

Biológicas e à mudança do perfil de uma vaga docente. A segunda parte refere-se à análise das275

condições de funcionamento do Curso de Zootecnia. A Comissão iniciou seus trabalhos em 15276

(quinze) de maio de 2015 (dois mil e quinze), sendo realizadas, sucessivamente, reuniões nos dias277

24 (vinte e quatro) de junho e 6 (seis) de julho de 2015 (dois mil e quinze). Nessas reuniões, foram278

analisados os documentos e processos e, posteriormente, elaborado o cronograma de279

funcionamento. Sobre a revisão de encargos didáticos e a mudança do perfil de vaga docente, o280

DEZOO solicitou, com a abertura do Processo no 23122.105405/2014-66, a revisão dos seus281

encargos didáticos nas unidades curriculares “Matemática para Ciências Biológicas” e “Estatística282

para Ciências Biológicas”, ambas do curso de Ciências Biológicas. Em outro documento juntado ao283

processo, intitulado “Solicitação para revisão dos encargos didáticos do DEZOO para o Curso de284

Ciências Biológicas”, o DEZOO justifica que a redistribuição do prof. Marcos de Mendonça285

Passini para a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), no dia 3 (três) de julho de 2014 (dois286

mil e quatorze), acabou por prejudicar a distribuição das atividades didáticas referentes às unidades287

curriculares Matemática para Ciências Biológicas e Estatística para Ciências Biológicas, uma vez288

que a vaga desta redistribuição passaria por mudança de perfil para a área profissionalizante da289

Zootecnia. Diante do exposto, o DEZOO solicitou ao CONSU a transferência dos referidos290

encargos para o DEPEB. Cabe aqui um esclarecimento: os encargos didáticos das unidades291

curriculares Matemática para Ciências Biológicas e Estatística para Ciências Biológicas, conforme292

consta do documento “Solicitação para revisão dos encargos didáticos do DEZOO para o Curso de293

Ciências Biológicas”, teve anuência do DEZOO. Apesar da alegação de que no momento da294

anuência o Departamento ainda não existia oficialmente, foram mais 30 (trinta) memorandos295

emitidos até a data de 16 (dezesseis) de novembro de 2011 (dois mil e onze), sem questionamentos296

sobre a validade dos atos que constam dos referidos documentos. Neste sentido, como o DEZOO297

assumiu tais encargos até 2014 (dois mil e quatorze), não é justo que se transfira a responsabilidade298

a outro departamento, já que a decisão de anuência foi dada pelo seu chefe de departamento e não299

há registro de contestação por membro do DEZOO pelo ato praticado. O tema encargos didáticos300

das unidades curriculares Matemática para Ciências Biológicas e Estatística para Ciências301

Biológicas do DEZOO já tinha sido objeto de análise no Processo no 23122.104061/2014-78. Este302

processo foi aberto a partir do MEMORANDO ELETRÔNICO No 66/2014 – DEZOO, de 28 (vinte303

e oito) de agosto de 2014 (dois mil e quatorze), em que o chefe do Departamento, prof. Hewerson304

Zansavio Teixeira, informa à Pró-reitoria de Ensino de Graduação que o DEZOO não mais305

assumirá as disciplinas Estatística e Matemática para Ciências Biológicas por não ter professores306
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da área disponíveis. A relatora do Processo no 23122.104061/2014-78 no CONSU, conselheira307

profa. Aline Cristina da Cruz, em seu voto diz: “Pelo que no mérito consta, sou de parecer308

contrário à retirada de encargos didáticos do DEZOO para o Curso de Ciências Biológicas. Esse é309

o meu parecer, salvo melhor juízo”. Esta Comissão se filiou ao parecer da conselheira profa. Aline310

Cristina da Cruz; ou seja, se o DEZOO tem por objetivo alterar o perfil da vaga da área da311

Matemática e Estatística para área profissionalizante da Zootecnia, deve assumir os encargos312

didáticos desta área; caso contrário, deve realizar concurso na mesma área ou de imediato ter uma313

medida corretiva e transferir esses encargos para outro departamento de área afim, com a314

disponibilização de um código de vaga para a realização de concurso. Ainda, em relação à vaga do315

prof. Marcos Passini, foi aberto pelo DEZOO o Processo no 23122.106438/2014-23, com objetivo316

de redistribuição do prof. José Antônio de Freitas da UFPR para o referido Departamento. O317

Processo no 23122.105405/2014-66, que trata da “Solicitação de revisão dos Encargos Didáticos do318

DEZOO”, foi apensado ao Processo no 23122.106438/2014-23, o qual entrou na pauta do CONSU319

em 9 (nove) de março de 2015 (dois mil e quinze). Na ocasião, o processo foi amplamente debatido,320

mas, por falta de consenso, “a discussão acerca deste processo foi suspensa até a próxima reunião321

para que fossem anexados novos documentos para instruir o processo e até que estas questões322

fossem resolvidas”, conforme consta na Ata da Quinquagésima Reunião Ordinária do CONSU. No323

entanto, posteriormente, ficou determinado que o Processo no 23122.106438/2014-23 somente324

retornaria ao CONSU após a conclusão do trabalho desta Comissão. O tempo passou, e assim como325

diz o provérbio, “o tempo é o senhor da razão”, pois o DEZOO, em 2 (dois) de novembro de 2016326

(dois mil e dezesseis), por meio do Memorando Eletrônico No 075/2016, solicita à Reitoria o327

arquivamento do Processo 23122.106438/2014-23, que trata do pedido de redistribuição do prof.328

José Antônio de Freitas da UFPR para a UFSJ. Ainda, no dia 2 (dois) de novembro de 2016 (dois329

mil e dezesseis), o prof. Hewerson Zansavio, chefe do DEZOO, fez outra solicitação, por meio do330

Memorando Eletrônico nº 076/2016, solicitando a manutenção de vaga docente oriunda da331

vacância do prof. Marcos de Mendonça Passini, redistribuído para a UFJF, no DEZOO,332

com alteração da área Modelagem Biomatemática e Biologia Computacional para a333

área Mecanização Agrícola e Agrometeorologia. A justificativa de manutenção da vaga se baseia no334

fato de o DEZOO ter um dos mais elevados encargos didáticos da UFSJ. O pedido de alteração de335

área é justificado em função da eliminação do Bacharelado em Biossistemas, que constava no336

primeiro PPC do Curso de Zootecnia e vinha sendo atendido pela referida vaga. A alteração337

proposta possibilitará um atendimento mais adequado do atual PPC, melhorando o equilíbrio na338

distribuição dos encargos didáticos entre os professores do DEZOO e eliminando parte das339

disciplinas ministradas por professores sem formação específica na área. Desde já, o DEZOO340
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assume o compromisso de atendimento dos encargos Matemática para Ciências Biológicas e341

Estatística para Ciências Biológica que vinham sendo atendidos pelo perfil da vaga em Modelagem342

Biomatemática e Biologia Computacional. A solicitação de arquivamento do Processo no343

23122.106438/2014-23 foi acatada pela Reitoria em 22 (vinte e dois) de dezembro de 2016 (dois344

mil e dezesseis). Como o DEZOO assumiu os encargos didáticos das unidades curriculares do345

Curso de Ciências Biológicas “Matemática para Ciências Biológicas” e “Estatística para Ciências346

Biológicas”, o Processo no 23122.105405/2014-66 também deve ser arquivado. Pelo exposto,347

juridicamente, não persiste o litígio, sendo a ação do DEZOO uma autotutela que corrigiu desvios.348

Diante deste novo fato, o procedimento que deverá ser adotado pelo DEZOO, que também já foi349

explicitado pela conselheira profa. Rejane Correa da Rocha, relatora do Processo no350

23122.100472/2014-94, é o de submeter a solicitação de mudança de perfil da vaga do prof. Marco351

Passini ao CONSU, para apreciação e aprovação. Esta Comissão recomenda, no caso de vacância352

de vagas docentes nas áreas de Física, Química, Biologia, Matemática e Estatística, que hoje estão353

no DEZOO, que o CONSU deverá aprovar não apenas a manutenção da vaga, mas também a354

permanência destas áreas no Departamento. Já os docentes da área de Ciências Agrárias,355

responsáveis pelos encargos didáticos do Curso de Zootecnia, deverão ser lotados no DEZOO.356

Cabe o registro da satisfação desta Comissão pelo fato de os docentes do DEZOO conseguirem, por357

meio do diálogo e do consenso, resolver o problema sem a intervenção externa, o que, mesmo358

sendo necessária como se apresentou naquele momento, abriria um precedente em relação à359

autonomia departamental. Quanto à análise do funcionamento do Curso de Zootecnia, iniciamos360

esta seção informando que a Reitoria, representada pelo prof. Sergio Augusto Araújo da Gama361

Cerqueira – Reitor em exercício, em 12 (doze) de maio de 2015 (dois mil e quinze), entregou ao362

discente Vitor F. Silva um documento com respostas aos questionamentos do Centro Acadêmico363

Júlio César Novais de Miranda. Tendo como base este documento, realizamos reuniões com os364

docentes do Departamento e discentes do Curso com o objetivo de constatar as dificuldades365

enfrentadas pelo Curso. Diante do que foi exposto, apresentamos algumas questões recorrentes:366

Apontamentos dos discentes: 1) Readequação do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) com apoio367

de uma consultoria da área de ensino; 2) Necessidade de se garantir o transporte para as aulas368

técnicas nas fazendas; 3) Desenvolvimento de um Plano Estratégico de Desenvolvimento para o369

DEZOO; 4) Prioridade para os laboratórios de ensino na Fazenda Boa Esperança; e 5)370

Centralização de todo o curso de Zootecnia no prédio do Departamento de Zootecnia.371

Apontamentos dos docentes: 1) Receio de que o espaço da Fazenda Boa Esperança seja tomado372

por laboratórios ou campo de pesquisa, o que pode prejudicar a instalação dos laboratórios de373

ensino; 2) Garantia dos deslocamentos para a fazenda, bem como uma infraestrutura mínima para374
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seu uso, tal como banheiros e limpeza, dentre outros; 3) Viabilização para comercialização dos375

produtos produzidos nos laboratórios do DEZOO, como leite de cabra. O retorno financeiro com a376

comercialização dos produtos poderia custear os laboratórios e o tratamento dos animais; 4)377

Necessidade da contratação de um técnico veterinário; e 5) É preciso resolver questões estruturais,378

como: ralos, tubulações, água da chuva que vaza pelo prédio, material inflamável guardado dentro379

de armários, renovar o filtro purificador de ar, acúmulo de lixo tóxico, necessidade de exaustor e de380

formol e solicitação de chuveiro para conter contaminação química. Recomendações da Comissão:381

1) Sobre a readequação do Projeto Pedagógico do Curso (PPC), tanto a Coordenadoria de Curso,382

quanto o Colegiado e NDE estão trabalhando na sua reformulação. A partir da leitura do atual PPC383

e do anterior, esta Comissão recomenda que a gestão superior ofereça subsídios para a384

reformulação do Curso. Será muito importante viabilizar que os envolvidos com a reformulação do385

Curso contem com consultorias e participem de grupos e/ou eventos que tenham como foco a386

inovação na formação em Zootecnia. A Comissão também recomenda a redução do número de387

alunos ingressantes no curso, uma vez que o Curso de Zootecnia tem duas entradas anuais com 50388

(cinquenta) vagas para cada semestre; ou seja, 100 (cem) vagas por ano. Esse número é maior que389

o de cursos de Universidades Federais já consolidados. De acordo com levantamentos realizados390

pela Comissão, a média anual nos cursos de Zootecnia oferecidos pelas Instituições Federais de391

Ensino Superior (IFES) é de 60 (sessenta) alunos; 2) Sobre o desenvolvimento do planejamento392

estratégico, esta é uma responsabilidade do DEZOO. Sugerimos que este seja um procedimento393

adotado não só pelo referido Departamento, mas por todas as unidades acadêmicas da UFSJ.394

Recomendamos que, para esta atividade, o Departamento conte com o apoio da Pró-reitoria de395

Planejamento da UFSJ (PPLAN); 3) Sobre o deslocamento dos discentes para atividades práticas e396

atividades na fazenda, a Comissão entende que deve ser garantido pela gestão superior da UFSJ397

orçamento para este fim, já que elas são parte integrante da formação dos discentes. Cabe aqui398

chamar a atenção, já que passamos por um período de recessão orçamentária, para a otimização dos399

nossos recursos e veículos. Sugerimos que o tema seja discutido entre os coordenadores e400

Colegiado de Curso sobre a real necessidade destes recursos, pois podemos ter cursos que não401

necessitam desse tipo de atividade, mas que, como está disponível, acabam por utilizar. Nosso402

objetivo é garantir que os cursos que ainda não tenham laboratórios implantados possam ter403

garantidos os recursos para deslocamento para atividades de ensino em setores públicos e privados;404

4) Sobre a utilização da fazenda, é preciso priorizar o ensino de graduação. Neste sentido, o curso405

com prioridade de uso é o de Zootecnia. Claro que este espaço não se destina única e406

exclusivamente para o referido curso. A Fazenda Boa Esperança deve ter o mesmo status de um407

Campus. Para o seu funcionamento, foi constituída uma Comissão para propor um regimento408
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interno. Uma das possibilidades é o lançamento de editais públicos para o desenvolvimento de409

projetos de ensino, pesquisa e extensão na fazenda. Com a mudança de gestão, os trabalhos da410

Comissão para Fazendas foram suspensos. Consideramos extremamente importante a retomada dos411

trabalhos, com participação dos professores do DEZOO. Outra questão crucial que apareceu na fala412

dos docentes é a comercialização dos produtos produzidos nos laboratórios do DEZOO, como o413

leite de cabra, o qual, uma vez comercializado, poderia contribuir para o custeio dos laboratórios e414

animais. Ao longo do trabalho em 2015 (dois mil e quinze), a Comissão constatou que será muito415

difícil para a UFSJ custear não apenas os laboratórios do DEZOO, mas também a Fazenda Boa416

Esperança, o que foi agravado com a crise de 2015 (dois mil e quinze) a 2017 (dois mil e dezessete).417

Nesta perspectiva, a Comissão entende que será necessário investir na sustentabilidade desse418

espaço. A FAUF já vem trabalhando com a possibilidade de comercialização dos produtos da UFSJ.419

Sendo assim, torna-se imprescindível que nossos esforços sejam intensificados em prol desse420

objetivo. Ainda, sugerimos a implantação de uma estrutura de gestão para a Fazenda Boa421

Esperança, contando com um administrador para a execução de projetos; 5) Sobre a concentração422

das aulas do Curso de Zootecnia no prédio do DEZOO, o Departamento já ocupou a maioria das423

salas do prédio, exceto o laboratório de pesquisa de Cromatografia (sala 1.10A), coordenado pelo424

prof. Bjorn Gucker, atualmente no DEGEO, e o laboratório de pesquisa Ecossistemas Aquáticos425

(salas 2.14, 2.15, 2.16 e antessala), coordenado pela profa. Iola Gonçalves Boechat, também lotada426

no DEGEO. Existe ainda o espaço físico ocupado por equipamentos de videoconferência. Neste427

sentido, sugerimos que os chefes dos Departamentos (DEGEO e DEZOO) junto com os pró-428

reitores da PROEN e da PROPE analisem a possibilidade de transferência desses equipamentos.429

Ainda, no prédio do DEZOO, foram estruturadas quatro salas de aula que podem receber os alunos430

da Zootecnia, porém, na atualidade, são utilizadas por outro curso. A Comissão entende que o431

pleito dos alunos é legítimo, mas que a gestão das salas de aulas é de responsabilidade da Prefeitura432

de Campus. Nessa visão, deverá ser garantido que os discentes de Zootecnia, além de terem aulas433

no prédio de Zootecnia, possam também ter aula em salas localizadas em outros prédios do CTAN,434

medida que se aplica a todos os cursos; 6) Sobre a contratação de um técnico veterinário, este já foi435

contratado, está lotado na Prefeitura de Campus e presta atendimento não apenas ao DEZOO, mas436

a toda Universidade. Ao finalizar este relatório, fazemos outras duas recomendações. A primeira, à437

gestão superior da UFSJ, sobre a necessidade da promoção de discussões com os coordenadores de438

curso, chefes e diretores de unidades acadêmicas sobre a Matriz Orçamentária de Custeio e Capital439

(OCC), antiga matriz orçamentária ANDIFES, para que não exista dúvida sobre o custeio dos440

cursos de graduação. A segunda recomendação é para este Conselho. É necessária uma profunda441

ponderação sobre as futuras solicitações para desmembramento e criação de departamentos, pois442
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não se trata apenas da formalização do agrupamento de professores em um referido espaço. É443

muito mais que isso. Quando se cria um departamento, temos a exigência de dar suporte a ele, por444

exemplo, com espaço físico, equipamentos, orçamento e técnicos (administrativo e de laboratório).445

Outra questão são as consequências aos cursos atendidos, que geralmente são afetados. Item seis:446

Processo nº 23122.020826/2015-07 – Resoluções/CONSU nº 031 e nº 032, de 07/10/2016, Ad447

Referendum, que modificam e reeditam as Resoluções/CONSU nº 049/2012 (Cria a CEUA) e448

030/2011 (Aprova o Regimento Interno da CEUA). Interessada: CEUA, relatado pela449

conselheira Raquel Moreira Pires dos Santos Melo. A relatora leu o mérito de seu parecer450

informando que se trata da adequação da legislação do Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA)451

da UFSJ à legislação vigente, imposta pelo Conselho de Controle de Experimentação Animal452

(CONCEA/MCTI). Para tal, ressaltou que se fez necessária a modificação das Resoluções/CONSU453

nº 030 (trinta), de 20 (vinte) de junho de 2011 (dois mil e onze), e nº 049 (quarenta e nove), de 5454

(cinco) de novembro de 2012 (dois mil e doze). Esclareceu que a primeira Resolução citada cria a455

Comissão de Ética no Uso de Animais, para tratar das questões éticas no uso de animais em456

projetos de ensino, pesquisa e extensão da UFSJ e julgar os casos de infração ao Código de Ética457

em seu âmbito de competência, bem como trata da sua composição. Já a segunda aprova o458

Regimento Interno da referida Comissão. Afirmou que as alterações propostas pela CEUA/UFSJ,459

para as Resoluções CONSU nº 030 (trinta) e nº 049 (quarenta e nove), referentes à460

criação/normatização e regimento da CEUA/UFSJ, respectivamente, foram pertinentes e cabíveis.461

Concluiu salientando que a CEUA é merecedora de reconhecimento e respeito, pois zela não462

apenas o bem-estar dos animais no âmbito da UFSJ, mas também a qualidade das pesquisas463

desenvolvidas nesta Instituição. Ademais, afirmou que a CEUA não é um órgão punitivo, e sim464

orientativo. Na fase de esclarecimentos, a relatora reforçou que a CEUA constantemente precisa465

adequar suas normas à legislação vigente; por isso, logo, poderão vir novas propostas de alterações.466

Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Diante do exposto,467

esta relatora é a favor de referendar as Resoluções/CONSU no 031 e no 032, de 07 de outubro de468

2016, que substituem as Resoluções/CONSU nº 030 e nº 049, de 20 de junho de 2011 e 05 de469

novembro de 2012, respectivamente. Este é o voto da relatora, salvo melhor juízo”. Decisão do470

Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por 33 (trinta e três) votos favoráveis e 1 (uma)471

abstenção, referendando as Resoluções nº 031 (trinta e um) e nº 032 (trinta e dois), de 7 (sete) de472

outubro de 2016 (dois mil e dezesseis), que fazem parte do processo. Item sete: Processo no473

23122.024112/2016-41 – Resolução/CONSU nº 037, de 22/12/2016, Ad Referendum, que cria o474

Setor de Segurança Institucional. Interessadas: DIPRE/PROAD, relatado pelo conselheiro475

Pedro Cláudio Guaranho Moraes. O relator leu o mérito de seu parecer informando que o476
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presente processo versa sobre a questão da segurança nos campi da Universidade Federal de São477

João del-Rei (UFSJ). Destacou que, a fim de proporcionar um ambiente acadêmico tranquilo para478

os alunos e servidores da UFSJ, algumas questões sobre segurança têm sido discutidas na479

comunidade acadêmica. Também, devido a alguns problemas ocorridos, por exemplo, no Campus480

Dom Bosco, esclareceu que algumas soluções para este campus foram propostas pela comunidade481

acadêmica, uma vez que alguns eventos estavam sendo recorrentes. Outrossim, ressaltou que,482

levando-se em conta a peculiaridade dos campi, uma possível estratégia seria reunir todas as483

demandas, presentes e futuras, na área de segurança na UFSJ em algum órgão responsável. Desta484

forma, seria possível propor, junto aos órgãos competentes de segurança pública, ações e soluções485

para possíveis problemas que por ventura venham a surgir. Diante disso, afirmou que foi de grande486

valia a criação de um setor para reunir tais informações na UFSJ. Neste processo, destacou que se487

tem, então, a criação do Setor de Segurança Institucional, o qual é responsável em assessorar o488

diretor de Prefeitura de Campus em assuntos do âmbito de sua competência, bem como servir como489

órgão aglutinador das informações sobre segurança nos campi propondo soluções referentes a este490

assunto. Na fase de esclarecimentos, o presidente do Conselho esclareceu que o Setor de Segurança491

Institucional foi criado num momento muito difícil no final do ano de 2016 (dois mil e dezesseis),492

uma vez que a Instituição havia passado por dois assaltos em dois de seus campi, o Campus Dom493

Bosco e o CTAN. Desde então, observou que se percebe que a situação melhorou um pouco e494

algumas ações já foram realizadas como, por exemplo, a reformulação nos horários dos vigilantes e495

a retirada da função saque dos caixas eletrônicos. O assunto foi amplamente discutido e alguns496

conselheiros expuseram suas preocupações em relação à segurança em seus campi. O presidente497

destacou que o tema em questão é realmente preocupante e é algo que requer amplo debate pela498

comunidade acadêmica. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer:499

“Pelo exposto no mérito, sou de parecer favorável à aprovação da Resolução/CONSU nº 037/2016,500

ad referendum – Criação do Setor de Segurança Institucional. Este é meu parecer, salvo melhor501

juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade referendando a502

Resolução nº 037 (trinta e sete), de 22 (vinte e dois) de dezembro de 2016 (dois mil e dezesseis),503

que faz parte do processo. Item oito: Processo no 23122.012320/2016-05 – Proposta de504

Resolução que estabelece a política de artes e cria o comitê de criação e circulação artística da505

UFSJ. Interessada: PROEX, relatado pelo conselheiro Alberto Ferreira da Rocha Júnior. O506

relator leu o mérito de seu parecer informando que se trata de sugestão de anteprojeto de resolução507

de política de artes, elaborado por uma comissão com docentes, presidida pelo prof. Paulo Caetano508

de Abreu, do Departamento de Letras, Artes e Cultura (DELAC), e que teve ciência do seu teor por509

parte do prof. Ivan Vasconcelos Figueiredo, pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários da510
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UFSJ. Contudo, ressaltou que vários itens apresentados no anteprojeto não se parecem apropriados511

para uma resolução de política institucional, e sim para a execução da referida política. Além disso,512

observou que alguns itens parecem inapropriados para uma resolução desse porte, na medida em513

que propõem detalhes do modo de execução da referida política e que, considerando a rapidez das514

mudanças da realidade do País e da Universidade, implicaria voltar a este Conselho para efetivar515

qualquer tipo de pequena alteração. Diante disso, afirmou que alguns itens propostos no anteprojeto516

deveriam constar de uma resolução do Comitê de Criação e Circulação Artística, e não da resolução517

de uma política de artes. Nesse sentido, o relator informou que redigiu uma nova proposta de518

resolução mais sucinta, submetendo-a ao crivo do pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários,519

que julgou desnecessário reenviá-la aos integrantes da Comissão e que ora submete a este Conselho.520

Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “VOTO, salvo melhor521

juízo, pela aprovação do substituto apresentado por este relator”. Decisão do Plenário: o parecer do522

relator foi aprovado por unanimidade, dando origem à Resolução nº 013 (treze), de 3 (três) de julho523

de 2017 (dois mil e dezessete), que passa a fazer parte do processo. Item nove: Processo no524

23122.021329/2016-07 – Proposta de Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Filosofia –525

nível Mestrado. Interessado: DFIME, relatado pela conselheira Maria Aparecida Arruda. A526

relatora leu o mérito de seu parecer informando que este processo trata de uma proposta de527

implantação do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Filosofia (PPGFIL). Esclareceu que a528

proposta é clara e objetiva e apresenta a Filosofia como área de concentração subdividida em duas529

linhas de pesquisa: Ética e Filosofia Política e Metafísica e Mente. E como áreas afins estão530

contempladas as Ciências Sociais, Ciência Política, Direito, Economia, Educação, História e531

Psicologia. Na proposta, informou que o Programa contará com a participação de 10 (dez)532

professores do Departamento de Filosofia e Métodos, 1 (um) professor do Departamento de533

Psicologia (DPSIC), 1 (um) do Departamento de Ciências da Educação ( DECED) e 2 (dois) do534

Departamento de Tecnologia e Engenharia Civil, Computação e Humanidades do Campus Alto535

Paraopeba (DTECH/CAP). Informou que todos os professores citados fazem parte do corpo536

permanente do Programa, que contará, ainda, com a colaboração de mais dois professores externos537

à Instituição, do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),538

professores Gilvan Luiz Fogel e Wilson John Pessoa Mendonça. Informou ainda que a proposta de539

implantação do PPGFIL foi analisada por dois pareceristas externos, os quais foram favoráveis à540

implementação do Programa de Mestrado em Filosofia da UFSJ, fazendo, no entanto,541

considerações a respeito de diversos pontos que, na avaliação desses pareceristas, trariam melhoras542

significativas, o que foi acatado pelo elaborador da proposta. Destacou ainda que o projeto também543

foi analisado pela profa. Andrea Lúcia Teixeira Charbel, conselheira do CONEP, que, após544
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apresentar ligeiras incongruências, propôs aprovação de submissão de encaminhamento para545

avaliação da CAPES, o que foi acatado por unanimidade pelo Conselho. Assim, considerando que:546

1) o projeto atende aos requisitos da CAPES, quais sejam: que 80% (oitenta por cento) dos547

docentes devem fazer parte do quadro permanente do Programa; 2) há declaração de anuência de548

participação de todos os professores envolvidos no Programa de Pós-graduação em Filosofia549

proposto neste processo; 3) o projeto foi submetido à apreciação de dois pareceristas externos,550

sendo ambos favoráveis à proposta de implantação do Curso de Mestrado em Filosofia da UFSJ; e551

4) há um relato da conselheira do CONEP, que apresenta voto favorável à submissão para avaliação552

da CAPES do projeto de Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Filosofia (Mestrado553

Acadêmico), a relatora foi favorável à proposta de implantação do Programa. Dados os554

esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Sou de parecer favorável à555

implantação do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Filosofia (Mestrado Acadêmico) pela556

Universidade Federal de São João del-Rei. Salvo melhor juízo, esse é meu parecer”. Decisão do557

Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade, dando origem à Resolução nº 014558

(quatorze), de 3 (três) de julho de 2017 (dois mil e dezessete), que passa a fazer parte do processo.559

Às 17 (dezessete) horas e 15 (quinze) minutos, tendo se chegado ao teto da reunião, o Conselho560

decidiu por encerrá-la e continuar os outros itens da pauta em uma próxima reunião. Assim, nada561

mais havendo a tratar, o presidente do Conselho encerrou a reunião. E, para constar, eu, Maria da562

Penha Resende Rodrigues, secretária, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por todos563

os conselheiros presentes à reunião. São João del-Rei, 3 (três) de julho de 2017 (dois mil e564

dezessete).565
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