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Ata da 52ª (Quinquagésima Segunda) Reunião Ordinária do Conselho Universitário da 1 

Universidade Federal de São João del-Rei.  2 

Aos 29 (vinte e nove) dia do mês de junho de 2015 (dois mil e quinze), às 14 (quatorze) horas, 3 

estavam presentes para a 52ª (quinquagésima segunda) reunião ordinária do Conselho Universitário 4 

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

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

presidente do Conselho; professor Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira, Vice-Reitor; os 7 

professores: Aline Cristina da Cruz, Américo Calzavara Neto, Bernadete Oliveira Sidney Viana Dias, 8 

Carla Regina Guimarães Brighenti, Carlos Eduardo de Matos Jensen, Ênio Nazaré de Oliveira Júnior, 9 

Fábio de Barros Silva, Fernando Henrique de Jesus Mourão, Filomena Maria Avelina Bomfim, 10 

Glauco Manuel dos Santos, Henrique Coutinho de Barcelos Costa, Honória de Fátima Gorgulho, Ivair 11 

Gomes, José Augusto Ferreira Perez Villar, Juan Cañellas Bosch Neto, Juliano de Carvalho Cury, 12 

Lincoln Cardoso Brandão, Marconi de Arruda Pereira, Maristela Nascimento Duarte, Maurício Reis e 13 

Silva Júnior, Rejane Correa da Rocha, Rogério Martins Maurício, Sandro Adriano Fasolo, Sérgio 14 

Marinho Soares, Tarcísio Laerte Gontijo e Wilson Camilo Chaves; os servidores técnico-15 

administrativos: Bruno Henrique Fernandes, Bruno Nascimento Campos, Fábio Chaves e Marina 16 

Goulart da Silva; o discente: Gustavo Cardoso da Mata; e o membro da classe da educação: Rômulo 17 

dos Santos Fonseca. Presentes também à reunião, para esclarecimentos ao item 1 (um) da pauta, o 18 

presidente da FAUF, senhor Jucélio Luiz de Paula Sales, a gerente administrativa da FAUF, senhora 19 

Mirella de Barros Diláscio, e a contadora da Fundação, senhora Cássia Teixeira. Antes do início da 20 

reunião, a presidente do Conselho concedeu a palavra ao coordenador geral do SINDS-UFSJ, senhor 21 

José de Carvalho Ávila, que, em nome do Comando Local de Greve e dos servidores técnico-22 

administrativos em greve desde o dia 8 (oito) de junho de 2015 (dois mil e quinze), apresentou a pauta 23 

de greve da categoria para o Conselho Universitário. Terminado o pronunciamento do coordenador, o 24 

conselheiro Bruno Nascimento Campos sugeriu que o Conselho fizesse, no decorrer da reunião, uma 25 

Moção de Apoio ao movimento dos servidores em greve, o que foi acatado. Havendo quorum, a 26 

presidente do Conselho deu início à reunião dando posse aos professores Juliano de Carvalho Cury, 27 

como representante do Departamento de Ciências Exatas e Biológicas do Campus Sete Lagoas 28 

(DECEB/CSL); José Augusto Ferreira Perez Villar, como representante do Curso de Bioquímica do 29 

Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO); Filomena Maria Avelino Bomfim, como representante do 30 

Departamento de Letras, Artes e Cultura (DELAC); e Fernando Henrique de Jesus Mourão, como 31 

representante do Departamento de Ciência da Computação (DCOMP). Na sequência, apresentou a 32 

justificativa de ausência dos conselheiros: Cláudio Manoel Teixeira Vítor, por motivos pessoais; 33 

Eduardo Sérgio da Silva, porque já tinha agendado uma visita de avaliação institucional pelo INEP-34 

MEC no CCO; Gilberto Aparecido Damiano, por estar na cidade do México, entre 27 de junho e 5 de 35 

julho, participando do 3º Congresso Latino-americano de Filosofia da Educação; Iura de Rezende 36 

Ferreira Sobrinho, por problemas de saúde; Luciana Beatriz Chagas, por ter uma consulta médica 37 
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agendada para esta data; e Alison de Andrade Couto, por estar em período de provas finais do seu 38 

curso de graduação. Aceitas as justificativas, foi aprovada a ata da reunião extraordinária ocorrida em 39 

1º (primeiro) de junho de 2015 (dois mil e quinze). Para a aprovação desta ata, a conselheira Honória 40 

de Fátima Gorgulho chamou a atenção que o nome correto da disciplina constante na linha 97 não é 41 

“Microbiologia e Parasitologia”, e sim “Relação Parisito-hospedeira”, a qual engloba conteúdos de 42 

“Microbiologia e Parasitologia”. Aprovada a ata e decididos os itens do expediente do dia, foi então 43 

colocada em discussão a pauta. No momento da aprovação, a presidente do Conselho solicitou a 44 

exclusão do item 11 (onze), que trata da solicitação do Departamento de Engenharia Química e 45 

Estatística (DEQUE) de alteração de perfil de vaga docente em função da redistribuição do prof. 46 

Gustavo Matheus de Almeida, devido à justificativa de ausência do conselheiro relator, prof. Gilberto 47 

Aparecido Damiano, o que foi acatado. A conselheira Carla Regina Guimarães Brighenti manifestou 48 

sua preocupação com a discussão de vários processos de redistribuição de docentes na atual pauta sem 49 

que a abertura dos encargos didáticos da graduação na UFSJ seja realizada. Comentou também sua 50 

indignação com a resposta dada pela Reitoria ao Centro Acadêmico de Zootecnia às solicitações dos 51 

alunos, realizadas em 30 (trinta) de abril, sobre a vaga oriunda da redistribuição do prof. Marcos 52 

Passini. Segundo a conselheira, a Reitoria cita, em resposta, que “a análise do processo foi 53 

interrompida por pedido de vista da conselheira professora Carla Brighenti”, sendo que ela não 54 

realizou tal pedido. Esclareceu que o processo foi suspenso a pedido da presidente do Conselho. 55 

Aprovada a pauta, iniciaram-se os trabalhos. Item um: Processo no 23122011230/2015-16 – 56 

Prestação de Contas e Avaliação de Desempenho da FAUF 2014 (Recredenciamento da 57 

Fundação). Interessada: FAUF, relatado pelo conselheiro Lincoln Cardoso Brandão. O relator 58 

leu o mérito de seu parecer informando que o processo refere-se à aprovação do relatório anual de 59 

gestão, à avaliação de desempenho e ao recredenciamento da Fundação de Apoio à Universidade 60 

Federal de São João del-Rei (FAUF). Assim, considerando os itens acima mencionados, esclareceu 61 

que fez uma análise individualizada com mérito e voto para cada item. Em relação à prestação de 62 

contas da FAUF apresentada no relatório anual de gestão, informou que foi estruturada em 16 63 

(dezesseis) itens, a saber: Apresentação/Estrutura; Organograma; Visão, Missão e Valores da 64 

Fundação; Gestão Financeira; Administração de Projetos; Transferência – Acesso às Informações; 65 

Importações; Fundo de Pesquisa, de Extensão e Unidade Administrativa da UFSJ; Incorporação pela 66 

UFSJ de Materiais e Bens Adquiridos pela FAUF; Concurso Público; Eventos; Balanço Patrimonial; 67 

Demonstração dos Resultados do Superávit/Déficit de Exercício; Demonstrativo do fluxo de caixa; 68 

Demonstrativo do valor adicionado – DVA; e Conclusão. Segundo o relator, alguns pontos devem ser 69 

enfatizados na análise deste relatório de gestão. Observou, por exemplo, que, entre os anos de 2013 70 

(dois mil e treze) e 2014 (dois mil e quatorze), ocorreu aumento de 41% (quarenta e um por cento) 71 

dos recursos captados de projetos, de 54% (cinquenta e quatro por cento) em relação aos recursos 72 

executados e de 13% (treze por cento) no saldo final de projetos. Já em relação às importações, 73 

informou que foram realizadas 15 (quinze) referentes a projetos de professores da UFSJ, totalizando 74 
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R$ 1.820.435,07 (um milhão, oitocentos e vinte mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e sete 75 

centavos), média de R$ 113.776,57 (centro e treze mil, setecentos e setenta e seis reais e cinquenta e 76 

sete centavos) e 1,33 (uma vírgula trinta e três) importações por mês. Para os fundos de pesquisa, 77 

fundo de extensão e unidades administrativas, destacou que a FAUF repassou à UFSJ o montante de 78 

R$ 39.198,63 (trinta e nove mil, cento e noventa e oito reais e sessenta e três centavos). Em relação 79 

aos concursos públicos para prefeituras e outros órgãos públicos da região, foram realizados 11 (onze) 80 

concursos com um total de 1.124 (um mil, cento e vinte e quatro) candidatos, sendo o maior concurso 81 

realizado para a Prefeitura de Prados com 786 (setecentos e oitenta e seis) candidatos. Em relação aos 82 

Eventos, destacou que a FAUF firma-se como uma fundação séria e competente na gestão 83 

administrativa e financeira de eventos, realizando eventos de ordem de R$ 3.654,71 (três mil, 84 

seiscentos e cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos) com recursos captados da FAPEMIG e 85 

com recursos captados da UFSJ num total de R$ 8.894,74 (oito mil, oitocentos e noventa e quatro 86 

reais e setenta e quatro centavos). Informou que o balanço patrimonial da FAUF demonstra aumento 87 

do ativo de 42% (quarenta e dois por cento) e do passivo de 43% (quarenta e três por cento) entre os 88 

anos de 2013 (dois mil e treze) e 2014 (dois mil e quatorze). Portanto, afirmou que o resultado do 89 

balanço financeiro demonstra superávit de R$ 368.204,88 (trezentos e sessenta e oito mil, duzentos e 90 

quatro reais e oitenta e oito centavos), perfazendo aumento de 68% (sessenta e oito por cento) em 91 

relação ao exercício de 2013 (dois mil e treze). Informou que os gastos dos departamentos da FAUF 92 

corresponderam a 14% (quatorze por cento) do Departamento Administrativo, 35% (trinta e cinco por 93 

cento) do Departamento de Pessoal, 49,4% (quarenta e nove vírgula quatro por cento) do 94 

Departamento de Finanças, 0,9% (nove décimos por cento) do Departamento de Patrimônio e 0,7% 95 

(sete décimos por cento) do Departamento Social. Concluindo, afirmou que isso demonstra uma 96 

Fundação equilibrada nos seus gastos, pois, apesar de as despesas com pessoal corresponderem a 97 

49,4% (quarenta e nove vírgula quatro por cento), somente 54,5% (cinquenta e quatro vírgula cinco 98 

por cento) desse valor é comprometido com a folha de pessoal. Dados os esclarecimentos e discutida 99 

a matéria, o relator leu o seu parecer: “Diante do exposto no mérito, sou de parecer favorável à 100 

aprovação do relatório anual de gestão do exercício de 2014. Este é meu parecer salvo melhor juízo”. 101 

Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por 32 (trinta e dois) votos favoráveis e 2 102 

(duas) abstenções, dando origem à Resolução no 012 (doze), de 29 (vinte e nove) de junho de 2015 103 

(dois mil e quinze), que passa a fazer parte do processo. Em relação à avaliação de desempenho da 104 

FAUF no exercício de 2014 (dois mil e quatorze), o relator informou que se pode considerar três itens 105 

importantes: o índice de execução de projetos, o índice de prestação de contas de projetos e o índice 106 

de importações. No que se refere ao índice de execução de projetos, esclareceu que se observa um 107 

índice médio de execução de 62,5% (sessenta e dois vírgula cinco por cento) com 286 (duzentos e 108 

oitenta e seis) projetos sob a sua gestão, o que representa uma gestão de aproximadamente 24 (vinte e 109 

quatro) projetos por mês. Em relação ao índice de prestação de contas, observou que se pode constatar 110 

que 61 (sessenta e um) projetos foram finalizados no ano de 2014 (dois mil e quatorze), representando 111 
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21% (vinte e um por cento) do total de projetos gerenciados pela Fundação e uma média de 5 (cinco) 112 

prestações de conta por mês. Por fim, informou que a análise do índice de importações demonstra que 113 

15 (quinze) importações foram realizadas em tempo hábil e sem causar prejuízo aos projetos e suas 114 

atividades de pesquisa, o que representa uma média de 1,25 (uma vírgula vinte e cinco) importações 115 

durante o ano de 2014 (dois mil e quatorze). Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator 116 

leu o seu parecer: “Diante do exposto no mérito, sou de parecer favorável à aprovação do Relatório de 117 

Avaliação de Desempenho de 2014. Este é meu parecer salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o 118 

parecer do relator foi aprovado por 33 (trinta e três) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção, dando 119 

origem à Resolução no 013 (treze), de 29 (vinte e nove) de junho de 2015 (dois mil e quinze), que 120 

passa a fazer parte do processo. Em relação ao recredenciamento da FAUF, o relator informou que se 121 

pode observar que: 1) a Fundação elaborou a Prestação de Contas para 2014 (dois mil e quatorze) de 122 

forma transparente; 2) foram realizadas as auditorias externa e interna sobre as quais os pareceres 123 

foram favoráveis às prestações de contas apresentadas; 3) a Prestação de Contas passou em reunião 124 

extraordinária do Conselho Curador da FAUF; 4) e todos os procedimentos adotados pela Fundação, 125 

de acordo com a Prestação de Contas, estão em conformidade com o seu Estatuto e a 126 

Resolução/CONDI nº 020 (vinte), de 22 (vinte e dois) de dezembro de 2011 (dois mil e onze). 127 

Finalizando, o relator ressaltou que o Estatuto da UFSJ diz que compete ao Conselho Diretor aprovar 128 

a prestação de contas, submetendo-a, posteriormente, ao Conselho Universitário (CONSU). 129 

Entretanto, por motivos de limite de prazo, o relator ressaltou que foi invertido o trâmite da Casa, 130 

sendo a prestação de contas enviada diretamente ao CONSU para ser avaliada por este Conselho 131 

devido à data de renovação do ato de registro e recredenciamento da FAUF para o próximo biênio 132 

2015/2016, que se encerra em 30 (trinta) de junho de 2014 (dois mil e quatorze). Dados os 133 

esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Diante do exposto no mérito, sou 134 

de parecer favorável ao recredenciamento da FAUF. Este é meu parecer, salvo melhor juízo”. Decisão 135 

do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade, dando origem à Resolução no 014 136 

(quatorze), de 29 (vinte e nove) de junho de 2015 (dois mil e quinze), que passa a fazer parte do 137 

processo. Item dois: Processo no 23122003751/2015-91 – Proposta de Programa de Pós-138 

graduação em Ciência da Computação – Nível Mestrado. Interessados: PROPE/DCOMP, 139 

relatado pela conselheira Rejane Correa da Rocha. A relatora leu o mérito de seu parecer 140 

informando que o presente processo trata da proposta de criação do Programa de Pós-graduação em 141 

Ciência da Computação, com sigla PROPCC, em nível Mestrado Acadêmico, cujo proponente é o 142 

Departamento de Ciência da Computação (DCOMP). Esclareceu que a matéria é regida pela 143 

Resolução/CONSU n° 062 (sessenta e dois), de 7 (sete) de novembro de 2011 (dois mil e onze), que 144 

regulamenta os Programas de Pós-graduação Stricto Sensu da Universidade Federal de São João del-Rei 145 

(UFSJ). Esclareceu que a proposta foi aprovada ad referendum pelo chefe do DCOMP, prof. Leonardo 146 

Chaves Dutra da Rocha, em 12 de novembro de 2014, e referendada pela Assembleia Departamental 147 

do DCOMP em 10 (dez) de abril de 2015 (dois mil e quinze). Informou que ela será submetida à área 148 



 

 

5 

de Ciência da Computação, considerando o sistema de classificação dos programas de pós-graduação 149 

definido pela CAPES, contendo as seguintes linhas de pesquisa: otimização e inteligência 150 

computacional, sistemas de informação, sistemas distribuídos e computação de alto desempenho. 151 

Esclareceu que o curso terá duração de 24 (vinte e quatro) meses, com entrada anual, sendo 152 

inicialmente 12 (doze) vagas por seleção e início previsto para o primeiro semestre de 2016 (dois mil 153 

e dezesseis), tendo como público-alvo os egressos de cursos de graduação em Ciência da Computação 154 

ou áreas afins. No que se refere às disciplinas, informou que são classificadas em obrigatórias e 155 

optativas, sendo necessário cumprir no mínimo 8 (oito) créditos de disciplinas obrigatórias e 12 156 

(doze) créditos de disciplinas optativas, além de 4 (quatro) créditos em Elaboração da Dissertação e 4 157 

(quatro) créditos de Estágio em Docência, caso o discente seja bolsista. As ementas, contendo 158 

bibliografia, e o cronograma de oferta de disciplinas são apresentadas em conformidade com as 159 

exigências da UFSJ. Em relação aos critérios de inscrição, seleção e matrícula, informou que estão 160 

estabelecidos na proposta, como previsto na Resolução/CONSU n° 062 (sessenta e dois) de 7 (sete) de 161 

novembro de 2011 (dois mil e onze). Sobre o Corpo Docente permanente, informou que é formado por 162 

10 (dez) professores, todos do DCOMP, estando os currículos deles incluídos no processo. Ressaltou 163 

que se percebe que os professores têm pouca experiência no que tange à orientação de trabalhos de 164 

pós-graduação stricto sensu. No entanto, esclareceu que o grupo tem grande experiência em 165 

orientação de discentes de graduação e pós-graduação lato sensu, além de colaborações com empresas 166 

privadas, tais como Microsoft e NVIDIA. Destacou que a produção acadêmica em periódicos e em 167 

eventos científicos é relevante, de qualidade e bem classificada ao se comparar com as verificadas em 168 

programas de pós-graduação já em atuação. Em relação à infraestrutura e os espaços a serem 169 

utilizados, como laboratórios, salas de aula, estrutura administrativa e biblioteca, destacou que são 170 

suficientes para a implantação do curso e serão utilizados prioritariamente no turno da manhã. 171 

Informou que foi incluída na proposta uma planilha orçamentária para aquisição de novos 172 

equipamentos de computação, mobiliário e material bibliográfico. Em relação aos relatos de avaliação 173 

de pareceristas externos, professor Mário Fernando Montenegro Campos, da Universidade Federal de 174 

Minas Gerais (UFMG), e Luis da Cunha Lamb, do Instituto de Informática da Universidade Federal 175 

do Rio Grande do Sul (UFRGS), destacou que foram bastante favoráveis, enfatizando a necessidade 176 

de consolidação da pesquisa na região e a capacidade técnica do corpo docente. Informou que o 177 

Regimento Interno, incluído na proposta, contempla os principais aspectos regimentais, mas deve ser 178 

revisto mais detalhadamente no caso de aprovação do Programa pela CAPES, para ficar em total 179 

concordância com as normas da Instituição. Por fim, destacou que as demais exigências constantes na 180 

Resolução no 062 (sessenta e dois), de 7 (sete) de novembro de 2011 (dois mil e onze) foram 181 

contempladas, afirmando, assim, que a proposta pode ser aprovada. Na fase de esclarecimentos, a 182 

presidente do Conselho informou que estava presente à reunião, para esclarecimentos ao processo, o 183 

coordenador da proposta, professor Leonardo Chaves Dutra da Rocha. Solicitou permissão para que 184 

ele pudesse falar, quando necessário, o que foi acatado. Dados os esclarecimentos e discutida a 185 
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matéria, a relatora leu o seu parecer: “Diante do exposto, sou de parecer favorável à aprovação da 186 

Proposta de Criação do Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação, nível Mestrado 187 

Acadêmico, do Departamento de Ciência da Computação da UFSJ”. Decisão do Plenário: o parecer 188 

da relatora foi aprovado por unanimidade, dando origem à Resolução no 015 (quinze), de 29 (vinte e 189 

nove) de junho de 2015 (dois mil e quinze), que passa a fazer parte do processo. Item três: Processo 190 

no 23122106392/2014-42 – Redistribuição de docentes do DEFIM/UFSJ para a UFOP e da 191 

UFOP para o DEFIM/UFSJ. Interessadas: Professoras Ana Paula da Silva Cota e Bárbara 192 

Lopes Amaral, relatado pela conselheira Rejane Correa da Rocha. A relatora leu o mérito de seu 193 

parecer informando que se trata do pedido de redistribuição da profa. Ana Paula da Silva Amaral, da 194 

Universidade Federal de São João del-Rei, Campus Alto Paraopeba (UFSJ/CAP), para a Universidade 195 

Federal de Ouro Preto (UFOP), com a permuta da profa. Bárbara Lopes de Amaral da UFOP para 196 

UFSJ/CAP. Destacou que o presente processo cumpre as solicitações da Resolução interna em vigor 197 

que estabelece normas para redistribuição de docentes e técnicos-administrativos da UFSJ para outras 198 

instituições. Esclareceu que a comissão do Departamento de Física e Matemática do Campus Alto 199 

Paraopeba (DEFIM/CAP), que analisou o pedido de redistribuição, de permuta da profa. Ana Paula da 200 

Silva Cota com a profa. Bárbara Lopes Amaral, foi de parecer favorável, sendo este aprovado na 21ª 201 

(vigésima primeira) reunião extraordinária do DEFIM no dia 26 (vinte e seis) de fevereiro de 2015 202 

(dois mil e quinze). Ressaltou que este tipo de redistribuição não trará prejuízos ao DEFIM/CAP, 203 

tendo em vista a ampla compatibilidade curricular entre as professoras no que tange às experiências 204 

acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão na área de Matemática. E também, devido à mesma 205 

disposição de ambas para atividades profissionais, aliadas às vantagens pessoais alegadas pelas 206 

professoras, estas devem contribuir positivamente para os departamentos interessados. Dados os 207 

esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Em função do que no mérito 208 

consta, de redistribuição da Profa. Ana Paula da Silva Cota, da Universidade Federal de São João del-209 

Rei – UFSJ, Campus Alto Paraopeba para a Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP, com a 210 

permuta da profa. Bárbara Lopes de Amaral da UFOP para UFSJ – CAP. Este é meu parecer”. 211 

Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por 33 (trinta e três) votos favoráveis e 1 (um) 212 

voto contrário. Item quatro: Processo no 23122003370/2015-11 – Redistribuição de professora da 213 

UFMA para o DEQUE/CAP/UFSJ. Interessada: Profa. Aderjane Ferreira Lacerda, relatado 214 

pelo conselheiro Ivair Gomes. O relator leu o mérito de seu parecer informando que o presente 215 

processo versa sobre o pedido de redistribuição da profa. Aderjane Ferreira Lacerda, da Universidade 216 

Federal do Maranhão (UFMA) para o Departamento de Engenharia Química e Estatística do Campus 217 

Alto Paraopeba da Universidade Federal de São João del-Rei (DEQUE/CAP/UFSJ). Esclareceu que a 218 

docente é graduada em Engenharia Química pela Universidade Federal do Pará, mestre e doutora em 219 

Engenharia Química pela Universidade Federal de Uberlândia e, atualmente, é professora Adjunta III 220 

do Curso de Graduação em Engenharia Química da Universidade Federal do Maranhão. Informou que 221 

a profa. Aderjane solicitou, em 4 (quatro) de agosto de 2014 (dois mil e quatorze), ao então chefe do 222 
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DEQUE, pedido de redistribuição para esta Universidade. Em 23 (vinte e três) de fevereiro de 2015 223 

(dois mil e quinze), o chefe do DEQUE enviou carta à magnífica reitora da UFSJ com a justificativa 224 

do Departamento optando pela redistribuição da referida docente. Dentre os diversos motivos 225 

alegados, o relator informou que foi destacada uma lista de disciplinas em que a profa. Aderjane se 226 

diz apta a ministrar na UFSJ. De acordo com a ata da assembleia da 30ª (trigésima) reunião ordinária 227 

do DEQUE, de 5 (cinco) de março de 2015 (dois mil e quinze), informou que o referido processo foi 228 

apreciado, sendo o parecer da comissão, responsável pela análise do processo, favorável à 229 

redistribuição. Assim, foi aberta a votação e o parecer da comissão foi aprovado por unanimidade. 230 

Esclareceu que esta redistribuição terá como contrapartida a seção à UFMA do código de vaga nº 231 

0927848, proveniente da redistribuição do prof. Ricardo Vieira Gonçalves, do DEQUE para a 232 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM). Ressaltou que, inicialmente, o código de vaga a 233 

ser utilizado seria o de nº 0923164, que é fruto da discussão em outro processo, em fase de apreciação 234 

por este Conselho. Porém, com a mudança o código de vaga, entendeu que não há mais vínculos entre 235 

os processos. Por fim, destacou alguns pontos positivos e negativos para a aprovação ou a não 236 

aprovação do pleito. Como único ponto negativo, informou que é o fato de que, com base no currículo 237 

Lattes apresentado, a última publicação em periódicos da professora solicitante foi em 2006 (dois mil 238 

e seis) e a última publicação em anais de congresso foi em 2009 (dois mil e nove). Como pontos 239 

positivos, destacou: que a presente redistribuição atende aos interesses públicos, visto que há falta de 240 

um profissional para completar o quadro de funcionários do Departamento; que a professora 241 

solicitante possui interesse em se transferir; e que o DEQUE demonstrou, por intermédio de seu chefe 242 

de Departamento e por meio de assembleia departamental, interesse em recebê-la. Dados os 243 

esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Pelo que consta no mérito, sou de 244 

parecer favorável à redistribuição da profa. Dra. Aderjane Ferreira Lacerda da UFMA para a 245 

UFSJ/CAP/DEQUE, cedendo, em contrapartida, o código de vaga 0927848”. Decisão do Plenário: o 246 

parecer do relator foi aprovado por 32 (trinta e dois) votos favoráveis, 1 (um) voto contrário e 1 (uma) 247 

abstenção. Item cinco: Processo no 23122008386/2015-10 – Redistribuição de professora da 248 

UFSJ/CCO para a UFMS/Campus Três Lagoas. Interessada: Profa. Mariana Alvina dos Santos, 249 

relatado pelo conselheiro Rogério Martins Maurício. O relator leu o mérito de seu parecer 250 

informando que o processo trata da solicitação de redistribuição da profa. Mariana Alvina dos Santos, 251 

lotada no Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO/UFSJ), para a Universidade Federal de Mato 252 

Grosso do Sul (UFMS). Esclareceu que, devido a questões pessoais, a solicitante requereu a 253 

redistribuição, sendo que o processo seguiu todos os trâmites administrativos, incluindo, como 254 

contrapartida da UFMS para a UFSJ, a cessão do código de vaga de nº 0930502, sem prejuízo a 255 

ambas as Instituições. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: 256 

“Com base no exposto no mérito, sou de parecer favorável à redistribuição da profa. Mariana Alvina 257 

dos Santos da UFSJ-CCO para a UFMS, com seção de código de vaga nº 0930502 da UFMS para a 258 

UFSJ-CCO. Este é o voto do relator, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator 259 
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foi aprovado por 33 (trinta e três) votos favoráveis e 1 (um) voto contrário. Item seis: Processo no 260 

23122008931/2015-60 – Redistribuição de professor do DTECH/CAP/UFSJ para a UFV. 261 

Interessado: Prof. Heraldo Nunes Pitanga, relatado pelo conselheiro Sérgio Marinho Soares. O 262 

relator leu o mérito de seu parecer informando que o presente processo trata da redistribuição do prof. 263 

Heraldo Nunes Pitanga, do Departamento de Tecnologia em Engenharia Civil, Computação e 264 

Humanidades do Campus Alto Paraopeba da Universidade Federal de São João del-Rei 265 

(DTECH/CAP/UFSJ) para a Universidade Federal de Viçosa (UFV). Analisando as peças do 266 

processo, afirmou que todos os trâmites para a redistribuição foram rigorosamente cumpridos, 267 

havendo a aprovação da assembleia departamental do DTECH em relação à redistribuição do 268 

solicitante e faltando apenas a aprovação final do Conselho Superior da UFSJ. Destacou que, na 269 

reunião extraordinária do DTECH, na qual o pedido foi discutido e aprovado, o parecer do relator do 270 

referido processo, prof. Tales Moreira de Oliveira, foi favorável à redistribuição desde que o código 271 

de vaga nº 337407, cedido em contrapartida, fosse destinado ao DTECH, mais precisamente ao corpo 272 

de professores do Curso de Engenharia Civil, visando a preencher as lacunas a serem causadas aos 273 

encargos didáticos e outras atividades acadêmicas oriundas da redistribuição do prof. Heraldo. Dados 274 

os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Pelo que no mérito consta, sou 275 

de parecer favorável ao pedido de redistribuição do prof. Heraldo Nunes Pitanga, lotado no 276 

Departamento de Tecnologia em Engenharia Civil, Computação e Humanidades – DTECH/CAP – da 277 

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) para a Universidade Federal de Viçosa (UFV), 278 

tendo, como contrapartida, a cessão do código de vaga nº 337407 da UFV para a UFSJ, além de sua 279 

manutenção no Departamento de Tecnologia em Engenharia Civil, Computação e Humanidades do 280 

Campus Alto Paraopeba/UFSJ, Curso de Engenharia Civil. Este é o meu parecer, salvo melhor juízo”. 281 

Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por 33 (trinta e três) votos favoráveis e 1 (um) 282 

voto contrário. Item sete: Processo no 23122010791/2015-90 – Redistribuição de professora da 283 

UFSJ/CCO para a UFV. Interessada: Profa. Cristiane Chaves de Souza, relatado pelo 284 

conselheiro Bruno Nascimento Campos. O relator leu o mérito de seu parecer informando que se 285 

trata de matéria de caso específico, nos termos do inciso II (dois) do artigo 11 (onze) da 286 

Resolução/CONSU nº 027/2006 (vinte e sete / dois mil e seis), contendo pedido de redistribuição da 287 

profa. Cristiane Chaves de Souza, do Grupo de atuação Docente “Saúde do Adulto e do Idoso”, do 288 

Campus Centro-Oeste Dona Lindu (GADSAI-CCO), para a Universidade Federal de Viçosa (UFV), 289 

tendo esta disponibilizada o código de vaga nº 924002 para a UFSJ. Esclareceu que a profa. Cristiane 290 

é Professora Assistente do Curso de Enfermagem da Universidade Federal de São João del-Rei 291 

(UFSJ) desde o ano de 2010 (dois mil e dez), atuou como representante do Curso de Enfermagem no 292 

Conselho Universitário da UFSJ no período de julho de 2011 (dois mil e onze) a julho de 2013 (dois 293 

mil e treze) e é doutoranda em Enfermagem pela Escola de Enfermagem da UFMG desde 2012 (dois 294 

mil e doze), com previsão de defesa de tese em 2016 (dois mil e dezesseis), mestre em Enfermagem 295 

desde 2009 (dois mil e nove) pela Escola de Enfermagem da UFMG e especialista desde 2008 (dois 296 
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mil e oito) em Trauma, Emergência e Terapia Intensiva pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas 297 

Gerais. Possui, ainda, graduação em Enfermagem desde 2006 (dois mil e seis) pela Universidade 298 

Federal de Minas Gerais e é membro do Grupo de Atuação Docente em Saúde do Adulto e do Idoso 299 

(GADSAI), do Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO). Por fim, destacou que a profa. Cristiane 300 

solicitou a redistribuição por motivos familiares. Assim, considerando: o disposto na Resolução 301 

CONSU nº 021 (vinte e um), de 26 (vinte e seis) de setembro de 2005 (dois mil e cinco), que 302 

estabelece normas para a redistribuição de docentes e técnicos da UFSJ para outras instituições; o 303 

código de vaga nº 924002 enviado à UFSJ pela UFV, como contrapartida da redistribuição da profa. 304 

Cristiane Chaves de Souza; a ciência e aprovação do GADSAI e do Colegiado de Enfermagem; e a 305 

ciência e aprovação da solicitação pela Congregação do CCO, o relator julgou procedente o pedido de 306 

redistribuição da profa. Cristiane Chaves de Souza da UFSJ/CCO para a Universidade Federal de 307 

Viçosa (UFV). Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Com base 308 

no exposto acima, sou de parecer favorável à redistribuição da profa. Cristiane Chaves de Souza da 309 

UFSJ para a UFV, com a disponibilização ao GADSAI/CCO/UFSJ do código de vaga nº 924002 e a 310 

manutenção do perfil de contratação. Este é o voto do relator”. Decisão do Plenário: o parecer do 311 

relator foi aprovado por 33 (trinta e três) votos favoráveis e 1 (um) voto contrário. Item oito: 312 

Processo no 23122006290/2015-17 – Manutenção de vaga docente em função da aposentadoria 313 

do Prof. Jorge dos Santos. Interessado: DEMEC, relatado pela conselheira Honória de Fátima 314 

Gorgulho. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que a solicitação em questão trata do 315 

preenchimento da lacuna criada na área de Projetos Mecânicos do Departamento de Engenharia 316 

Mecânica (DEMEC) da UFSJ em razão da aposentadoria do prof. Jorge dos Santos. Como o referido 317 

professor ocupava o cargo de docente em regime parcial, de 20 (vinte) horas, esclareceu que esta 318 

solicitação envolve também a troca do Regime de Trabalho Docente de 20 (vinte) horas semanais 319 

para 40 (quarenta) horas com dedicação exclusiva. Esclareceu, ainda, que acompanha este processo 320 

documento do Setor de Concursos e Procedimentos Admissionais (SECOP) informando que existe 321 

saldo suficiente para a mudança do regime de trabalho pretendida. Ressaltou que as solicitações de 322 

manutenção de vagas docentes em seus departamentos de origem estão sendo avaliadas neste 323 

Conselho em função de justificativas fundamentadas nos encargos didáticos. Assim sendo, informou 324 

que o DEMEC justifica que, atualmente, a área de Projetos Mecânicos conta com 12 (doze) 325 

professores efetivos e 3 (três) substitutos, que se dedicam a 17 (dezessete) encargos didáticos no 326 

Curso de Engenharia Mecânica, perfazendo um total de 2.200 (duas mil e duzentas) horas, o que 327 

equivale a 9,16 (nove vírgula dezesseis) horas-semanais por docente. Para o segundo semestre de 328 

2015 (dois mil e quinze), o Departamento informa que os encargos da área devem atingir 2.560 (duas 329 

mil, quinhentos e sessenta) horas, equivalendo a 10,67 (dez vírgula sessenta e sete) horas-semanais 330 

por docente. Além disso, o Departamento ressalta que estes professores são responsáveis por encargos 331 

didáticos nos Cursos de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Elétrica e Engenharia de Produção e no 332 

Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica. Dessa forma, a relatora entendeu que a área de 333 
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Projetos Mecânicos do DEMEC apresenta sobrecarga de trabalho, com média de encargos didáticos 334 

acima de 8 (oito) horas por semana/professor, o que justifica a reposição da referida vaga docente, em 335 

regime de 40 (quarenta) horas com dedicação exclusiva, mediante reabertura de concurso público. Na 336 

fase de esclarecimentos, considerando que o conselheiro Maurício Reis e Silva Júnior chamou a 337 

atenção para o fato de que a Resolução/CONSU nº 011/2006 (onze / dois mil e seis), que estabelece 338 

critérios de distribuição de vagas docentes, está em vigor, pois ela foi suspensa provisoriamente pela 339 

Resolução/CONSU nº 018/2009 (dezoito / dois mil e nove) até o prazo de 15 (quinze) de agosto de 340 

2009 (dois mil e nove), o conselheiro Sérgio Cerqueira indicou que se traga, para uma próxima 341 

reunião do Conselho, uma proposta de prorrogação da suspensão da eficácia indefinida para esta 342 

Resolução. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Diante do 343 

exposto, proponho que a vaga decorrente da aposentadoria do prof. Jorge dos Santos seja mantida no 344 

DEMEC e que seja alterado o regime de trabalho a ela vinculado, de Tempo Parcial (20 horas), para 345 

Tempo Integral (40 horas), com Dedicação Exclusiva. Voto pela aprovação desta proposta”. Decisão 346 

do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por 32 (trinta e dois) votos favoráveis e 2 (dois) votos 347 

contrários. Item nove: Processo no 23122006841/2015-34 – Manutenção de vaga docente em 348 

função da aposentadoria da Profa. Maria Teresa Antunes Albergaria. Interessado: DPSIC, 349 

relatado pelo conselheiro Américo Calzavara Neto. O relator leu o mérito de seu parecer 350 

informando que este processo foi aberto em consequência da aposentadoria da profa. Maria Teresa 351 

Antunes Albergaria, docente do Departamento de Psicologia (DPSIC) da UFSJ. Segundo o ofício do 352 

DPSIC, encaminhado à Presidência do Conselho Universitário, esse documento informa que a 353 

referida professora mantinha grande contribuição e participação nos conteúdos relativos aos campos 354 

do saber relacionados à psicologia escolar e educacional, tanto no Curso de Psicologia como também 355 

em outras ofertas educacionais, como exemplo a Psicologia da Aprendizagem (Curso de História), 356 

Psicologia da Educação (Biologia, Química, Teatro e Geografia) e Psicologia Escolar e Educacional I 357 

e II (Psicologia), entre outras. Destacou que o Departamento requerente elencou, ainda, toda a carga 358 

horária distribuída para as unidades curriculares regulares do Curso de Psicologia, além das 359 

disciplinas optativas e eletivas, concluindo que, no atual contexto, os docentes do DPSIC mantêm 360 

encargos didáticos compatíveis com o Projeto Pedagógico do Curso, com carga horária dentro ou 361 

acima da média da UFSJ. Informou que foi ressaltado, ainda, dentro do escopo do referido ofício, as 362 

atividades docentes relacionadas aos estágios supervisionados, à pós-graduação em nível de 363 

Mestrado, projetos de pesquisa e extensão, educação a distância e atividades administrativas exercidas 364 

pelos docentes do Departamento. Em Assembleia Departamental do DPSIC, ocorrida em 5 (cinco) de 365 

março de 2015 (dois mil e quinze), esclareceu que os presentes votaram, por unanimidade, que a vaga 366 

permanecesse na área da Psicologia Escolar. Nesse sentido, o relator salientou a sua preocupação de 367 

não haver sobrecarga de algum grupo docente. Por outro lado, dentro do escopo do Projeto 368 

Pedagógico do Curso de Psicologia, destacou que entende o quanto o campo do saber relacionado à 369 

Psicologia Escolar e Educacional é estratégico para a UFSJ e também para o DPSIC, tornando-se 370 
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mister que o oferecimento dos conteúdos relacionados a esta disciplina seja feito por docente que 371 

agregue o perfil acadêmico necessário para a perfeita continuidade das aulas e também de todas as 372 

demandas e atividades acadêmicas relacionadas a esta área. Por fim, reportou à Resolução/CONSU nº 373 

011 (onze), de 8 (oito) de março de 2006 (dois mil e seis), que estabelece critérios de distribuição de 374 

vagas de docentes na carreira do Magistério Superior entre os departamentos da UFSJ, tornada sem 375 

eficácia pela Resolução/CONSU nº 018 (dezoito), de 1º (primeiro) de junho de 2009 (dois mil e 376 

nove), sendo esta a situação vigente até a presente data. Ressaltou que este fato transmite, a este 377 

Conselho, a responsabilidade deliberativa sobre a distribuição de vagas amparada em critérios 378 

oriundos da Legislação Institucional, Estatutária e Regimental, de acordo com o cenário educacional 379 

vigente no País, porém sem uma normativa específica para tal. Neste caso, sugeriu ao CONSU 380 

empreender o resgate deste capítulo específico das normativas gerais da UFSJ. Dados os 381 

esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Neste sentido, pelo que no mérito 382 

está exposto, sou de parecer favorável à manutenção da vaga docente na área de Psicologia Escolar e 383 

Educacional, do Departamento de Psicologia, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do 384 

relator foi aprovado por 32 (trinta e dois) votos favoráveis e 2 (dois) votos contrários. O conselheiro 385 

Maurício Reis e Silva Júnior justificou o seu voto: “Voto contrário ao voto do relator por entender que 386 

a legislação vigente da Casa, no que rege a Resolução/CONSU nº 011/2006, deve ser obedecida”. 387 

Item dez: Processo no 23122007296/2015-01 – Solicitação de alteração no regime de trabalho de 388 

docente. Interessado: Prof. Gustavo Machado Rocha (CCO), relatado pelo conselheiro Américo 389 

Calzavara Neto. O relator leu o mérito de seu parecer informando que o presente processo está 390 

amparado nos termos do artigo 4º (quarto) da Resolução/CONDS nº 011 (onze), de 27 (vinte e sete) 391 

de junho de 1988 (mil, novecentos e oitenta e oito), complementada pela Resolução/CONDS nº 004 392 

(quatro), de 28 (vinte e oito) de fevereiro de 2000 (dois mil), que tratam dos critérios para concessão 393 

do regime de Dedicação Exclusiva. Neste caso, esclareceu que o prof. Gustavo Machado Rocha, 394 

alocado como professor adjunto de Infectologia do Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO/UFSJ) 395 

requereu a alteração do regime de trabalho de 40 (quarenta) horas para 40 (quarenta) horas em regime 396 

de dedicação exclusiva. Para tanto, esclareceu que foi apresentado plano de trabalho, que contempla 397 

atividades acadêmicas exercidas em nível de graduação, extensão e pós-graduação, atividades essas 398 

compostas pela participação na consolidação do Núcleo de Pesquisa em Epidemiologia e Saúde 399 

Coletiva – NUPESC/UFSJ/CNPq; coordenação, participação e colaboração em projetos de pesquisa 400 

na área de Epidemiologia das Doenças Infecciosas e Parasitárias, com foco na prevenção da infecção 401 

pelo HIV e outras DST; participação em projetos da área com a colaboração do Grupo de Pesquisas 402 

em Epidemiologia e Avaliação em Saúde da UFMG e outras Instituições Federais de Ensino Superior; 403 

solicitação de credenciamento como professor orientador no Programa de Pós-graduação em Ciências 404 

da Saúde do CCO; participação em Órgãos Colegiados do Curso de Medicina do CCO/UFSJ, tendo 405 

como atuação recente a vice-coordenação do Curso de Medicina e atualmente é membro efetivo do 406 

NDE, propondo ainda futura candidatura à coordenação do Curso; e desenvolvimento de projetos de 407 
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extensão universitária com atividades artístico-culturais em espaços públicos do município de 408 

Divinópolis em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura (Projeto de Extensão Mais Cultura 409 

nas Universidades). Destacou que a aprovação, por unanimidade de votos, conforme consta na 36ª 410 

(trigésima sexta) reunião Ordinária da Congregação CCO/UFSJ, da solicitação requerida pelo prof. 411 

Gustavo, vem referendar as diretrizes das instituições de Ensino Superior de que os docentes possam 412 

dedicar-se de maneira permanente e exclusiva às atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e 413 

extensão, maximizando o aproveitamento da carga horária docente, além de possibilitar que este 414 

possa participar de atividades no âmbito administrativo, colaborando com sua experiência na interface 415 

entre Instituição, professores e alunos. Ainda, de acordo com o parecer favorável do relator da 416 

Congregação, prof. Antonio Carlos Pinto Guimarães, à solicitação do prof. Gustavo Machado Rocha 417 

está pautado “na necessidade do campus CCO de um docente com as atribuições de professor acima 418 

nominadas; o regime de DE implicará uma maior disponibilidade do professor para com o Curso de 419 

Medicina, mitigando as prementes demandas do referido curso e que o professor preenche todas as 420 

condições acadêmicas e profissionais para alteração de seu regime de trabalho para Dedicação 421 

Exclusiva, conforme sobejamente comprovado em documentação pertinente”, sendo que, no mérito, 422 

explicita, ainda, que o professor requerente desenvolve atividades de ensino pesquisa e extensão, além 423 

de ser membro do NDE, desenvolvendo suas atividades com compromisso e responsabilidade, 424 

recomendando a aprovação da solicitação da mudança do regime de trabalho para Dedicação 425 

Exclusiva (DE) 40 (quarenta) horas semanais. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o 426 

relator leu o seu parecer: “Considerando que a PROGP, em 5 de maio de 2015, esclarece à SOCES 427 

que, em consulta ao Banco de Professor Equivalente da UFSJ, verificou-se que há saldo suficiente 428 

para a mudança de regime de trabalho do prof. Gustavo Machado Rocha de 40 horas semanais para 429 

40 horas semanais em regime de Dedicação Exclusiva. E ainda, considerando que todas as exigências 430 

determinadas pelo artigo 4º (quarto) da Resolução/CONDS nº 011 (onze), de 27 (vinte e sete) de 431 

junho de 1998 (mil, novecentos e noventa e oito) foram atendidas, pelo que nos fundamentos do 432 

mérito consta, sou de parecer favorável à aprovação do pedido do prof. Gustavo Machado Rocha de 433 

mudança de regime de trabalho de 40 horas para 40 horas com dedicação exclusiva. Este é o voto do 434 

relator, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. 435 

Item onze: Apresentação do Relatório da Comissão do CONSU responsável pela reestruturação 436 

do DETEM/CAP, relatado pela conselheira Aline Cristina da Cruz. A relatora leu o mérito de seu 437 

parecer informando que o Processo nº 23122004016/2013-38, apreciado pelo CONSU em 1º 438 

(primeiro) de dezembro de 2014 (dois mil e quatorze), trata da solicitação do desmembramento do 439 

Departamento de Engenharia de Telecomunicações (DETEM) em dois novos: Departamento de 440 

Engenharia Eletrônica, Telecomunicações e Automação (DELTA) e Departamento de Engenharia 441 

Mecatrônica (DMECA). Ressaltou que esta solicitação foi indeferida pelo CONSU naquela reunião. 442 

Apesar da decisão do CONSU, salientou que é preciso reconhecer que, naquele momento, o DETEM 443 

tinha dois grupos de docentes estruturados por interesses acadêmicos e pessoais, como foi constatado 444 
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a partir da proposta de criação do DELTA e do DMECA. Esclareceu que as justificativas para a 445 

criação dos dois Departamentos, conforme consta naquele processo, foram: 1) DELTA: o fato da 446 

extinção de diálogo interno entre os docentes do DETEM alicerçada na divergência de ideais 447 

acadêmicos e políticos; e 2) DMECA: as divergências nas Assembleias Departamentais e os rumos da 448 

área de Engenharia Mecânica no DETEM. Como bem foi destacado por ela, como relatora naquele 449 

processo, afirmou que não há condições concretas para a criação de mais departamentos, pois a UFSJ 450 

não dispõe de Função Gratificada (FG) para chefes de novos departamentos, o que depende da 451 

autorização do Ministério da Educação (MEC) e do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão 452 

(MPOG). Apesar do entendimento de que os conflitos de um departamento devem ser resolvidos 453 

internamente, lembrou que o CONSU optou por constituir uma comissão, da qual ela faz parte, 454 

composta pelos professores: Marcelo Pereira de Andrade, pró-reitor de Ensino de Graduação e 455 

coordenador da comissão; Aline Cristina da Cruz, relatora do processo e membro do CONSU; 456 

Antônio Sérgio Braga Lovatto, membro da Congregação; Moacir de Souza Junior, representante do 457 

grupo do DELTA (suplente: Sandro Adriano Fasolo); e Edgar Campos Furtado, representante do 458 

grupo do DMECA (suplente: Leonardo Adolpho Rodrigues). Nesse sentido, informou que a 459 

Comissão teve como fim apresentar uma proposta de reestruturação do DETEM, bem como 460 

apresentar encaminhamentos para a realização dos concursos da área de Engenharia Mecânica e de 461 

Engenharia de Telecomunicações. No desenvolvimento dos trabalhos da Comissão, esclareceu que 462 

foram realizadas 5 (cinco) reuniões, especificamente, nos dias 3 (três) e 15 (quinze) de dezembro de 463 

2014 (dois mil e quatorze), 9 (nove) de março, 16 (dezesseis) de abril e 8 (oito) de maio de 2015 (dois 464 

mil e quinze). Ao longo dos trabalhos, graças à mediação dos representantes dos grupos DELTA e 465 

DMECA, destacou que os docentes do DETEM assumiram o protagonismo para a resolução dos 466 

problemas internos do Departamento. Assim, na reunião realizada em 8 (oito) de maio, informou que 467 

os representantes das áreas DELTA e DMECA apresentaram à Comissão um Memorando S/N, 468 

assinado por 18 (dezoito) docentes, no qual foi apresentada a “Proposta de acordo para resolução dos 469 

conflitos atualmente apresentados no Departamento das Engenharias de Telecomunicações e 470 

Mecatrônica”. Esclareceu que a proposta foi pautada na divisão do Departamento em áreas, formadas 471 

por grupos de professores, sendo que estas áreas continuam sob a gestão do DETEM até que existam 472 

condições de se dividir o Departamento. Tais áreas deverão ter autonomia entre si e assumir as 473 

responsabilidades pertinentes à gestão de concursos, provimento de encargos, manutenção e 474 

coordenação de laboratórios, vagas de docentes, perfis de vagas, afastamentos, colaborações 475 

esporádicas e demais questões acadêmicas, técnicas e administrativas que são relacionadas às próprias 476 

áreas. Uma área não irá interferir em assuntos da outra área em nenhum dos tópicos mencionados. 477 

Além da independência futura entre as áreas, ressaltou que os conflitos atualmente presentes no 478 

Departamento serão dissolvidos conforme os itens apresentados a seguir: 1) Vagas e realização dos 479 

concursos pendentes: a vaga com perfil “Área: Micro-ondas e Medidas – Subárea: Micro-ondas e 480 

Medidas Elétricas para Telecomunicações”, oriunda da redistribuição do prof. Humberto Xavier 481 



 

 

14 

Martins, atualmente discutida no CONSU, terá o perfil modificado para “Área: Engenharia Mecânica 482 

– Subárea: Projeto de Máquinas”, garantindo pleno atendimento da Área de Engenharia Mecânica no 483 

Curso de Engenharia Mecatrônica. Cada área formada dentro do DETEM deverá ter autonomia e não 484 

passará por interferência de outra área em assuntos correlatos à organização e realização de 485 

concursos, definição de perfis de vagas, definição de afastamentos de professores, bem como 486 

liberação de professores para colaborações esporádicas em consultorias ou projetos de pesquisa. Caso 487 

uma determinada área não tenha docente na área específica da realização de um concurso, caberá a 488 

esta área a organização do referido concurso, responsabilizando-se pela formação da banca com 489 

docentes que tenham formação específica na área. Para os concursos de professores no atendimento 490 

aos encargos de Mecânica, a organização destes ficará a cargo de um professor efetivo do DETEM 491 

que seja engenheiro mecânico e concursado para atuação na área de Mecânica, sendo um dos 492 

membros da banca também professor da UFSJ com graduação, mestrado e doutorado em Engenharia 493 

Mecânica e que atue em cursos de graduação e pós-graduação na referida área. Caso exista algum 494 

impedimento para que um engenheiro mecânico do DETEM, concursado para atuação na área de 495 

Mecânica, organize tais concursos, estes deverão ser organizados por algum professor do Curso de 496 

Engenharia Mecânica da UFSJ com as mesmas qualificações exigidas acima. O concurso para o 497 

preenchimento da vaga anteriormente associada ao prof. Luís Guilherme Costa Mello, assim como 498 

qualquer concurso para professores substitutos ou efetivos pendentes no DETEM, deverão ser 499 

liberados para a realização, imediatamente, sem modificação no perfil de vaga; 2) Distribuição de 500 

encargos: a distribuição dos encargos será de responsabilidade de cada área e deverá ser pautada na 501 

análise do perfil e área de concurso de cada professor conforme solicitação da PROEN. A análise 502 

deverá ser divulgada em até 90 (noventa) dias após a assinatura deste acordo; 3) Laboratórios: 503 

seguindo a coerência técnica e o atendimento de qualidade aos Cursos de Engenharia Mecatrônica e 504 

de Telecomunicações da UFSJ, a presente proposta apresenta os seguintes critérios de gerenciamento 505 

e coordenação dos laboratórios atualmente atendidos pelo DETEM: a) Laboratório de Eletrônica A 506 

e Sistemas Digitais e Laboratório de Circuitos Elétricos (implantados e em funcionamento): o 507 

laboratório de Eletrônica e Sistemas Digitais A e o Laboratório de Circuitos Elétricos, implantados no 508 

bloco 5, atendem, simultaneamente, aos Cursos de Engenharia Mecatrônica e de Telecomunicações e 509 

terão a coordenação alternada anualmente entre os professores do grupo DMECA e do grupo 510 

DELTA; b) Laboratório de Máquinas e Acionamentos Elétricos (implantado e em 511 

funcionamento): fica sob a coordenação do grupo DMECA, uma vez que todos os professores desta 512 

área estão associados ao grupo mencionado; c) Laboratório de Mecânica Computacional (no 513 

prédio de laboratórios de Mecânica, em construção): fica sob a coordenação do grupo DMECA, 514 

uma vez que todos os professores desta área estão associados ao grupo mencionado; d) Laboratório 515 

de Processos de Fabricação (no prédio de laboratórios de Mecânica, em construção): fica sob a 516 

coordenação do grupo DMECA, uma vez que todos os professores desta área estão associados ao 517 

grupo mencionado; e) Laboratório de Materiais e Ensaios Mecânicos (no prédio de laboratórios 518 
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de Mecânica, em construção): fica sob a coordenação do grupo DMECA, uma vez que todos os 519 

professores desta área estão associados ao grupo mencionado; f) Laboratório de Sistemas 520 

Mecânicos (no prédio de laboratórios de Mecânica, em construção): fica sob a coordenação do 521 

grupo DMECA, uma vez que todos os professores desta área estão associados ao grupo mencionado; 522 

g) Laboratórios de desenvolvimento de projetos e protótipos (no prédio de laboratórios de 523 

Mecânica, 2º andar, em construção): as salas do 2º pavimento ficam sob a coordenação do grupo 524 

DMECA, uma vez que todos os professores desta área estão associados ao grupo mencionado; h) 525 

Laboratório de Comunicações Óticas: pela alta interface técnica do laboratório de Máquinas e 526 

Acionamentos Elétricos com a do laboratório de Mecânica e pela demanda de espaço físico para a 527 

instalação do laboratório de Comunicações Óticas, uma proposta de solução temporária apresentada 528 

pelos grupos é a remoção do laboratório de Máquinas e Acionamentos, atualmente funcionando na 529 

sala 107 do bloco 4, para umas das salas do prédio de laboratórios de Mecânica, caso não exista 530 

prejuízo para o funcionamento deste, e a seção do espaço para imediata instalação do laboratório de 531 

Comunicações ‘’Oticas. Quando ocorrer a transferência do laboratório de Física, da sala 105 do bloco 532 

4 para o bloco 6, onde atualmente funciona demais os laboratórios correlatos às áreas básicas, a 533 

referida sala será destinada ao laboratório de Máquinas e Acionamentos. O referido laboratório será 534 

coordenado por um professor do grupo DELTA; i) Laboratório de Eletromagnetismo Aplicado 535 

(implantado e em funcionamento): este laboratório é de uso exclusivo do Curso de Engenharia de 536 

Telecomunicações e será coordenado por um professor do referido grupo; j) Laboratório de redes de 537 

computadores: a maioria das disciplinas que utilizam este laboratório é do Curso de Engenharia de 538 

Telecomunicações; dessa maneira, deverá ser coordenado por um professor do referido grupo; k) 539 

Laboratório de pesquisa em Telecomunicações (implantado e em funcionamento): localizado no 540 

bloco 2, sala 210, será coordenado por um professor do grupo DELTA; 4) Designação dos 541 

participantes das áreas: considerando o acordo acima, dois grupos de professores do DETEM 542 

resolveram, de livre e espontânea vontade, definir duas áreas, que se justificam pela proximidade nas 543 

áreas de atuação de cada um, assim como na identificação pessoal no exercício do ensino, pesquisa e 544 

extensão. Uma área, dos professores do Curso de Engenharia de Telecomunicações, é formada pelos 545 

professores: Moacir de Souza Júnior, Gustavo Fernandes Rodrigues, Gláucio Lopes Ramos, Paulo 546 

Tibúrcio Pereira, Ana Cláudia Silva de Souza, Cláudio Garcia Batista, Sandro Rogério Zang, Marcos 547 

Tomio Kakitani, Leonardo Alvarenga Lopes Santos, Marco Aurélio Seluque Fregonezi, Heber 548 

Tormentino de Sousa e o professor aprovado para a substituição do professor Luis Guilherme Costa 549 

Melo. A segunda área contém os professores do Curso de Engenharia Mecatrônica e que pediram pela 550 

criação do Departamento de Engenharia Mecatrônica (DMECA). Tal área é formada pelos seguintes 551 

professores: Alexandre Cândido Moreira, Cássia Regina Santos Nunes Almeida, Cláudio Alexandre 552 

Pinto Tavares, Edgar Campos Furtado, Guilherme Gomes da Silva, Leonardo Adolpho Rodrigues da 553 

Silva, Marcelo Elias dos Santos e os 4 (quatro) professores aprovados em concurso público para a 554 

área de Mecânica. Dessa forma, destacou que a Comissão, após estudo da proposta, entende que o 555 



 

 

16 

DETEM é constituído por duas áreas: Engenharia de Telecomunicações e Engenharia Mecatrônica. 556 

No entanto, ressaltou que existe um terceiro grupo, que não se posicionou, até o momento, apesar do 557 

pleno conhecimento de todos na mobilização dos professores do Departamento em relação à 558 

elaboração do acordo. Este grupo é constituído por membros oriundos do grupo DELTA e que 559 

poderia constituir a área de Automação no DETEM. Cabe ressaltar ainda que todos os professores do 560 

DETEM tomaram conhecimento do teor do acordo antes de este ser enviado para a apreciação final 561 

da Comissão, conforme mensagem, via e-mail, anexada ao processo. Nesse sentido, afirmou que a 562 

Comissão foi favorável à reestruturação do DETEM em áreas, a priori das áreas de Engenharia de 563 

Telecomunicações e Engenharia Mecatrônica, conforme proposta apresentada pelos 18 (dezoito) 564 

docentes do DETEM. Sobre o terceiro grupo de docentes que não se posicionou, esclareceu que a 565 

Comissão sugere ao CONSU um prazo de 90 (noventa) dias para que apresentem sua proposta de 566 

constituição de grupo alicerçado por área de atuação, o qual será responsável pelos encargos 567 

didáticos, laboratórios de ensino e perfil dos docentes alocados no grupo. Destacou que a proposta 568 

apresentada pelo coletivo de 18 (dezoito) docentes é uma possibilidade concreta para que o DETEM 569 

possa restabelecer o convívio pessoal e profissional com base no respeito e na ética, conforme 570 

esperado dos servidores públicos da UFSJ. Nessa perspectiva, afirmou que a Comissão foi favorável à 571 

proposta apresentada. Informou que a Comissão também sugere ao CONSU o arquivamento do 572 

Processo nº 23122102120/2014-73, o qual, em síntese, trata de recurso do prof. Almir Silva Neto 573 

contra a mudança de perfil de uma vaga docente da Engenharia Mecânica, pois a Comissão entende 574 

que a proposta de acordo preserva a referida vaga e possibilita a imediata abertura de concursos para 575 

as áreas de Engenharia Mecânica e de Engenharia de Telecomunicações, como bem define o acordo 576 

apresentado pelos docentes do DETEM. Por fim, ressaltou que este modelo de estrutura 577 

departamental poderá contribuir com outros departamentos da UFSJ que são constituídos por 578 

diferentes áreas. Todavia, destaca a necessidade da reformulação da normatização vigente na UFSJ. 579 

Na fase de esclarecimentos, a presidente do Conselho informou que, além da relatora, estavam 580 

presentes à reunião os membros da Comissão responsáveis pela reestruturação do DETEM: prof. 581 

Marcelo Pereira de Andrade, pró-reitor de Ensino de Graduação; Moacir de Souza Junior, 582 

representante do grupo do DELTA e seu suplente, também conselheiro deste Conselho, Sandro 583 

Adriano Fasolo; e Edgar Campos Furtado, representante do grupo do DMECA, e seu suplente 584 

Leonardo Adolpho Rodrigues. O conselheiro Ivair Gomes questionou a relatora se esta reestruturação 585 

em áreas, proposta pela Comissão, é possível dentro da UFSJ. A relatora esclareceu que, no 586 

entendimento da Comissão, trata-se de um arranjo interno em que cada área terá autonomia para 587 

decidir os assuntos de seu interesse. Posteriormente, tais decisões devem ser referendadas pela 588 

Assembleia Departamental. A presidente do Conselho esclareceu ainda que se trata de um acordo 589 

interno e que alguns Departamentos da Instituição já funcionam na prática dessa forma, citando, como 590 

exemplo, o Departamento de Ciências Naturais (DCNAT) e o Departamento de Psicologia (DPSIC). 591 

Também, como já foi falado anteriormente neste Conselho, a presidente lembrou que existe a 592 
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solicitação de desmembramento de pelo menos três departamentos que trabalham com áreas 593 

diferentes. Citou, como exemplo, o Departamento de Letras, Artes e Cultura (DELAC), que é 594 

dividido em três áreas: Letras, Artes e Teatro. Ainda, considerando a pergunta do conselheiro, a 595 

presidente informou que, no segundo semestre, pedirá uma comissão para estudar propostas de 596 

alterações no Estatuto da UFSJ com o objetivo de contemplar esta questão. O prof. Marcelo Pereira 597 

de Andrade, pró-reitor de Ensino de Graduação, ressaltou que esta proposta sugerida pela Comissão 598 

deve ser avaliada pelo próprio Conselho. Observou que se tem que reconhecer que alguns 599 

departamentos são constituídos por áreas distintas e outros por apenas um área, como é o caso do seu 600 

departamento, o Departamentos das Ciências da Educação Física e Saúde (DCEFS). No caso dos 601 

departamentos constituídos por mais de uma área, ressaltou que, às vezes, a representatividade não é 602 

coerente, o que significa que o grupo minoritário sempre vai perder. Por isso, destacou que o DETEM 603 

foi maduro encaminhando esta proposta para a Comissão, que contou com a participação da maioria 604 

dos seus professores, sempre tomando o cuidado de não interferir nas decisões da Assembleia 605 

Departamental. Neste caso, afirmou que é uma chance para o Departamento se desenvolver 606 

profissionalmente e num ambiente saudável. Observou que o objetivo da comissão foi exatamente 607 

provocar esta discussão, para que ela seja institucionalizada dentro dos departamentos. O conselheiro 608 

Sandro Adriano Fasolo informou que, sempre que recebe a convocação para o CONSU, a envia para 609 

seus colegas de Departamento. Por isso, quando viram este tópico na pauta, mais ou menos 1/3 (um 610 

terço) desses professores, julgou-o estranho, assim como ele próprio, pois, no dia 5 (cinco) de maio de 611 

2015 (dois mil e quinze), eles receberam uma mensagem, via e-mail, com um documento 612 

apresentando o acordo já pronto. Ressaltou, porém, que esse grupo de professores não participou da 613 

assinatura deste acordo, citando, por exemplo, que este não foi apreciado em Assembleia 614 

Departamental. Por isso, pediu que esta discussão fosse incluída novamente na pauta das próximas 615 

reuniões para que estes professores, que não participaram do acordo, fossem ouvidos. O conselheiro 616 

Maurício Reis e Silva Júnior questionou o encaminhamento dado pela Comissão para a vaga com 617 

perfil “Área: Micro-ondas e Medidas”. O conselheiro não considerou apropriado trocar um processo 618 

de definição de perfil de vaga pelo relato da Comissão. Também, observou que ainda tem a 619 

informação do prof. Sandro de que este acordo não foi referendado pela Assembleia Departamental. 620 

Por isso, fez a seguinte pergunta ao prof. Marcelo: “Se a proposta de alteração foi feita respeitando-621 

se a autonomia departamental, porque ela não foi aprovada em assembleia antes de vir para o 622 

CONSU?”. A presidente do Conselho esclareceu ao conselheiro que este processo veio para o 623 

CONSU porque o Departamento não conseguiu chegar a uma conclusão sobre ele. Esclareceu ainda 624 

que, no momento quando ele veio para esta instância, o Departamento deu ao CONSU posteridade 625 

para tentar chegar a algum tipo de consenso, o qual optou por designar esta Comissão, que hoje está 626 

apresentando a conclusão de seus trabalhos. Por isso, observou que o questionamento do conselheiro 627 

não tem nenhuma procedência. O prof. Marcelo prestou alguns esclarecimentos, lembrando que, no 628 

final do ano passado, parte dos professores do DETEM procuraram a Reitoria solicitando que fosse 629 
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feita uma intervenção naquele Departamento, pois o convívio e as relações sociais dentro dele 630 

estavam desgastadas e não havia mais diálogo. Após a realização de algumas reuniões sem sucesso 631 

com os professores do DETEM, veio a este Conselho, a pedido dos dois grupos (DELTA e DMECA), 632 

uma proposta de divisão do Departamento. Como foi inviável essa solução, por não se ter FG e 633 

estrutura administrativa para criar um novo departamento, o CONSU designou esta Comissão para 634 

deliberar sobre a reestruturação do DETEM, bem como sobre as vagas de concurso que estavam em 635 

litígio naquele momento dentro do Departamento, inclusive correndo o risco de perder uma vaga da 636 

área de Engenharia Mecânica para outra área, que teve que ser usada para atender a um processo 637 

judicial. Por isso, informou que a Comissão pediu o arquivamento do processo que trata de recurso do 638 

professor Almir, pois o problema foi resolvido com a assinatura deste acordo. No caso, quem acata ou 639 

não esta decisão é o Conselho. Sobre a colocação do conselheiro Sandro, o prof. Marcelo esclareceu 640 

que deveriam ser ouvidos os membros do Departamento e também da Comissão que estavam 641 

presentes à reunião, os quais poderiam melhor se posicionar sobre este processo de negociação e 642 

sobre as relações internas dentro do Departamento. Na sequência, os profs. Moacir de Souza Júnior e 643 

Edgar Campos Furtado, membros da Comissão e representantes de cada área, reforçaram que o 644 

acordo foi discutido com todos os professores do DETEM. Ressaltaram que esta história de estes 645 

professores falarem que não sabiam do acordo não é verdade. Os professores que quiseram negociar e 646 

se dispuseram a conversar concordaram com o acordo, que foi feito e emitido para todos os 647 

professores do Departamento, sendo assinado por 18 (dezoito) deles. A relatora observou ainda que o 648 

trabalho da Comissão foi bem tranquilo, pois os proponentes estavam dispostos a ajudar, esclarecendo 649 

que esta proposta apresentada pela Comissão surgiu dentro do próprio Departamento. Ressaltou que a 650 

Comissão poderia ter proposto outro rearranjo, ignorando o que foi encaminhado por aqueles 651 

professores. Porém, ela optou por analisar a proposta sugerida por eles. Reforçou ainda que a 652 

Comissão não tem nada a ver com a Assembleia Departamental, pois foi nomeada pelo CONSU a 653 

partir da negativa deste Conselho ao processo de desmembramento do Departamento. Como disse o 654 

pró-reitor, reforçou que a Comissão está sugerindo um rearranjo para o Departamento dentro de um 655 

órgão máximo da Instituição, que é o CONSU. Afirmou ainda que a Comissão respeita a autonomia 656 

do Departamento e nada que está sendo proposto aqui está indo contra as normas da Casa. O 657 

conselheiro Sandro reforçou que gostaria de esperar a posição dos professores que não se 658 

manifestaram sobre o acordo, pois não tiveram acesso a ele. Os professores Moacir e Edgar 659 

afirmaram que o acordo foi enviado por e-mail para todos os professores. Em relação à solicitação do 660 

conselheiro Sandro, a presidente disse que gostaria de ouvir a opinião do Conselho, ressaltando, 661 

ainda, que se percebe que todos os professores foram ouvidos, porém esses professores não quiseram 662 

se manifestar. O professor Marcelo lembrou que a mensagem, via e-mail, é um documento oficial, 663 

tem validade e precisa ser respondida, porque senão fica parecendo que a Comissão agiu de má-fé. 664 

Ressaltou que a Comissão foi até muito transparente, tomando o cuidado de não deliberar sobre os 665 

laboratórios que estão sob a responsabilidade deste grupo. Além disso, a Comissão deu a eles um 666 
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prazo de 90 (noventa) dias para que possam se reestruturar da forma que julgarem melhor. A relatora 667 

reforçou mais uma vez que a Comissão propõe para esse terceiro grupo, que não se posicionou, um 668 

prazo de 90 (noventa) dias para que apresentem uma proposta de constituição de grupo alicerçado por 669 

sua área de atuação. Finalizada a discussão, o Conselho optou por votar a matéria. Dados os 670 

esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Voto pela aprovação do Relatório 671 

e das medidas nele propostas”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por 32 (trinta e 672 

dois) votos favoráveis, 1 (um) voto contrário e 1 (uma) abstenção. O conselheiro Maurício Reis e 673 

Silva Júnior justificou o seu voto: “Voto contra por discordar do encaminhamento dado à vaga com 674 

perfil ‘Micro-ondas e Medidas’”. O conselheiro Sandro Adriano Fasolo também justificou o seu voto: 675 

“Me abstive, por ser parte interessada do processo”. Esgotado o teto para a reunião e antes de encerrá-676 

la, a presidente do Conselho desejou boas férias a todos os conselheiros e convidou todos para 677 

participarem das programações do Inverno Cultural, que acontecerá em várias cidades e nos campi 678 

fora de sede, entre os dias 18 (dezoito) de julho e 1º (primeiro) de agosto de 2015 (dois mil e quinze). 679 

O conselheiro Ivair Gomes informou que é professor do Departamento de Geociências (DEGEO) e 680 

que é participante do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação de Docência (PIBID). Devido à 681 

informação que circulou há alguns dias atrás de que haveria corte das bolsas desse Programa pela 682 

CAPES, informou que, nos próximos dias, será feita uma manifestação preventiva para garantir que 683 

isso não aconteça. A presidente observou que a notícia era de que haveria um corte de 90% (noventa 684 

por cento) das bolsas, mas afirmou que isso não ocorrerá e que as bolsas em vigência não serão 685 

cortadas. Por fim, o conselheiro Sérgio Cerqueira fez a leitura da Moção de Apoio à Greve dos 686 

Servidores Técnico-administrativos, com o seguinte texto: “O Conselho Universitário da UFSJ, 687 

usando de suas atribuições, por meio desta moção, expressa seu apoio aos servidores técnico-688 

administrativos das instituições federais de ensino em greve. Considerando a necessidade de reflexão 689 

sobre políticas públicas que aprimorem essas instituições, patrimônio social construído ao longo da 690 

história da República brasileira, e que garantam a indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da 691 

extensão, e a autonomia universitária, o Conselho defende a rapidez na construção de um acordo 692 

consensual entre as partes.” Às 17 (dezessete) horas e 40 (quarenta) minutos, o Conselho decidiu por 693 

encerrar a reunião e continuar os outros itens da pauta em uma próxima. Assim, nada mais havendo a 694 

tratar, a presidente do Conselho encerrou a reunião. E, para constar, eu, Maria da Penha Resende 695 

Rodrigues, secretária, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por todos os conselheiros 696 

presentes à reunião. São João del-Rei, 29 (vinte e nove) de junho de 2015 (dois mil e quinze). 697 

Profª Valéria Heloisa Kemp 698 

Prof. Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira 699 

Profª Aline Cristina da Cruz 700 

Prof. Américo Calzavara Neto  701 

Profª Bernadete Oliveira Sidney Viana Dias 702 

Profª Carla Regina Guimarães Brighenti 703 
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Prof. Carlos Eduardo de Matos Jensen 704 
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Prof. Fernando Henrique de Jesus Mourão 707 
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Prof. Maurício Reis e Silva Júnior 719 

Profª Rejane Correa da Rocha 720 
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