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Ata da 87ª (Octogésima Sétima) Reunião Ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 1 

da Universidade Federal de São João del-Rei. 2 

Aos 8 (oito) dias do mês de abril de 2016 (dois mil e quinze), às 9 (nove) horas com continuação às 13 3 

(treze) horas e 30 (trinta), estavam presentes para a 87ª (octogésima sétima) reunião ordinária do 4 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONEP, da Universidade Federal de São João del-Rei, na 5 

sala de Reuniões dos Conselhos Superiores, Campus Santo Antônio, os seguintes conselheiros: 6 

professor Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira, Reitor em exercício e presidente do Conselho em 7 

exercício; os docentes que atuam no ensino da graduação: Carolina Ribeiro Xavier, Cleber José da 8 

Silva, Moacyr Comar Júnior, Renata Carolina Zanetti Lofrano, Stella Maris Resende, Túlio Hallak 9 

Panzera e Vanessa Maia Barbosa de Paiva; os docentes que atuam no ensino de pós-graduação: Roberto 10 

Pires Calazans Matos e Valdir Mano; os membros do corpo técnico-administrativo: José Roberto 11 

Ribeiro e Josiane Nogueira; e o membro da comunidade externa: José Domingos de Souza. Havendo 12 

quorum, o presidente do Conselho em exercício deu início à reunião, apresentando as justificativas de 13 

ausência dos conselheiros: Valéria Heloisa Kemp, Reitora e presidente do Conselho, em virtude do 14 

falecimento de seu pai no último dia 6 (seis) de abril; e Cláudia Di Lorenzo Oliveira, por estar em Ouro 15 

Preto, participando de banca de concurso para seleção de professor efetivo na UFOP. Aceitas as 16 

justificativas, foi aprovada, por unanimidade, a ata da 86ª (octogésima sexta) reunião ordinária ocorrida 17 

em 17 (dezessete) de fevereiro de 2016 (dois mil e dezesseis). Aprovada a ata e decididos os itens do 18 

expediente do dia, foi então colocada em discussão a pauta. No momento da aprovação, as conselheiras 19 

Stella Maris Resende e Renata Carolina Zanetti Lofrano solicitaram, respectivamente, a exclusão dos 20 

itens 1 (um) e 20 (vinte), cujos processos relatariam e que tratam da proposta de reformulação do 21 

Projeto Pedagógico de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e da Decisão Ad 22 

Referendum nº 019/2015, de 15/12/2015, que aprova o Termo de Contrato Organizativo de Ação 23 

Pública Ensino-Saúde (COAPES), o que foi acatado. Ainda, a pedido de alguns conselheiros, a pauta 24 

foi renumerada. Aprovada a pauta, iniciaram-se os trabalhos. Item um: Processo no 25 

23122.002018/2016-31 – Proposta do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ambiente e 26 

Produção Agroecológica (PGAPA) – Nível: Mestrado. Interessada: PROPE, relatado pela 27 

conselheira Renata Carolina Zanetti Lofrano. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que 28 

trata este processo da proposta do Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Produção Agroecológica 29 

(PGAPA), em nível de mestrado, do Campus Sete Lagoas (CSL). Informou que a referida proposta será 30 

coordenada pelo professor Anderson Oliveira Latini, tendo como proponentes os Departamentos de 31 

Ciências Exatas e Biológicas (DECEB), de Ciências Agrárias (DCIAG) e de Engenharia de Alimentos 32 

(DEALI), todos eles pertencentes ao Campus Sete Lagoas (CSL) da UFSJ. Esclareceu que se trata de 33 

uma proposta de Mestrado Acadêmico, que se insere na área multidisciplinar da CAPES e tem como 34 

áreas afins: Meio Ambiente, Agrárias, Sociais, Humanidades, Engenharia, Tecnologia, Gestão, Saúde e 35 

Biológicas, tem como público-alvo graduados oriundos das áreas de Ciências Agrárias, Ciências 36 

Biológicas, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas e Educação. A proposta tem como objetivo 37 
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formar profissionais, mestres e doutores, altamente qualificados, conhecedores de relações 38 

interdisciplinares relativas à influência da paisagem e ecossistema natural sobre o agroecossistema, os 39 

efeitos mútuos entre técnicas rodutivas/produtores e essa paisagem e ainda as influências do meio e 40 

técnicas sobre a qualidade dos produtos obtidos. De acordo com a proposta, espera-se que esses 41 

profissionais tenham aptidão para atenderem, com qualidade, a demandas sociais que abordam aspectos 42 

de ensino, de pesquisa e do setor produtivo, solucionando questões e obtendo benefícios para esses 43 

setores. Com o conhecimento prático/teórico obtido no Programa, o profissional estará habilitado a agir 44 

de modo inovador, crítico e inventivo na sua área de trabalho, sendo que, com sua base interdisciplinar, 45 

será capaz de reconhecer e resolver questões sócio-ambientais-produtivas complexas, como a 46 

adequação de sistemas produtivos à paisagem natural e às demandas comerciais e alimentares da região. 47 

Esclareceu que o curso terá periodicidade semestral, com duração máxima de 24 (vinte e quatro) meses. 48 

Semestralmente, serão ofertadas vagas e os candidatos serão selecionados mediante Processo Seletivo. 49 

O início das atividades está previsto para março de 2017 (dois mil e dezessete). Para a integralização do 50 

curso, esclareceu que o aluno deverá ser aprovado em disciplinas obrigatórias (14 créditos distribuídos 51 

em seis disciplinas) e optativas (no mínimo em 11 créditos distribuídos em 24 disciplinas) e na defesa 52 

da Dissertação (11 créditos), perfazendo um total de 36 (trina e seis) créditos. O corpo docente será 53 

composto por 17 (dezessete) docentes doutores, sendo 12 (doze) vinculados aos Departamentos 54 

proponentes, 4 (quatro) à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária/EMBRAPA Milho e Sorgo e 1 55 

(um) à Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais/EPAMIG. Eles têm formação (graduação, 56 

mestrado e doutorado) em quatro diferentes áreas: Ciências Exatas e da Terra, Ciências Agrárias, 57 

Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Biológicas. Ressaltou que o Campus Sete Lagoas dispõe da 58 

infraestrutura necessária para a execução da presente proposta. Todavia, esta será complementada, tanto 59 

em termos de infraestrutura quanto de profissionais, pelas cooperações com o Centro Nacional de 60 

Pesquisa de Milho e Sorgo – EMBRAPA, Sete Lagoas/MG – e com a Empresa de Pesquisa 61 

Agropecuária de Minas Gerais – EPAMIG, Unidade Regional Centro-Oeste. Informou que essa 62 

proposta está estruturada em 3 (três) Linhas de Pesquisa, a saber: 1) Paisagem e Agroecossistemas; 2) 63 

Sistemas de Produção e Produtores Agrícolas, e 3) Produtos Orgânicos e Agroecológicos. Concluindo, 64 

informou que o corpo docente apresenta experiência de orientação, tanto de Iniciação Científica quanto 65 

de Mestrado, e significativa produção de artigos científicos e livros/capítulos de livros no período de 66 

2012/2015 (dois mil e doze / dois mil e quinze); que todas as anuências dos Departamentos e Empresas 67 

apresentadas estão de acordo com as exigências da Resolução/CONSU nº 062 (sessenta e dois), de 7 68 

(sete) de novembro de 2011 (dois mil e onze); que a proposta de Regimento Interno está de acordo com 69 

as normas vigentes, bem como que a respectiva proposta foi avaliada pelos consultores externos, 70 

professores Luciano M. Verdade e Ana Carolina Guerra, e ambos emitiram pareceres favoráveis em 71 

relação ao documento analisado. Por fim, a relatora destacou o grande empenho do coordenador da 72 

proposta, professor Anderson Latini em atender às suas solicitações e sugestões. Em relação à 73 

renovação do Convênio entre a UFSJ e a EPAMIG, informou que consta apenas uma mensagem 74 

eletrônica da chefe Geral da EPAMIG, senhora Marinalva Woods Pedrosa, encaminhada ao professor 75 
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Anderson Latini, na qual ela justifica as dificuldades relacionadas à assinatura do respectivo convênio e 76 

declara ainda que o novo convênio já está em tramitação naquele órgão. Na fase de esclarecimentos, o 77 

presidente do Conselho informou que estavam presentes à reunião o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-78 

Graduação, professor André Luiz Mota, para esclarecimentos a este processo e aos próximos da pauta, e 79 

o professor Anderson Latini, coordenador da proposta em discussão. Solicitou permissão para que eles 80 

pudessem falar quando necessário, o que foi acatado. Em relação à renovação do convênio com a 81 

EPAMIG levantado pela relatora, o professor Anderson esclareceu que este deverá ser renovado antes 82 

do início do Programa. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: 83 

“Pelo exposto, meu voto é pela aprovação da proposta do Programa de Pós-Graduação em Ambiente e 84 

Produção Agroecológica (PPGAPA), em nível de mestrado, do Campus Sete Lagoas (CSL). Este é o 85 

voto da relatora, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por 86 

unanimidade, dando origem à Resolução no 005 (cinco), de 8 (oito) de abril de 2016 (dois mil e 87 

dezesseis), que passa a fazer parte do processo.  Item dois: Processo no 23122.020502/2015-61 – 88 

Proposta de Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas (PPGCF), em nível de 89 

Doutorado. Interessados: PROPE/PPGCF, relatado pelo conselheiro Valdir Mano. O relator leu o 90 

mérito de seu parecer informando que o presente processo trata da proposta de criação do nível de 91 

Doutorado ao já existente Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas (PPGCF) da UFSJ 92 

no Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO), em nível de Mestrado, sendo a matéria regida pela 93 

Resolução/CONSU n° 062 (sessenta e dois), de 7 (sete) de novembro de 2011 (dois mil e onze), que 94 

regulamenta os Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade Federal de São João del-Rei. 95 

Em caso de aprovação da proposta de criação do nível de Doutorado, informou que o novo Programa 96 

manterá a área de concentração única e as duas Linhas de Pesquisa do Mestrado, a saber: Área de 97 

concentração: Insumos farmacêuticos, compostos bioativos e medicamentos; e Linhas de Pesquisa: 1) 98 

Produtos naturais e sintéticos: pesquisa e desenvolvimento, formas farmacêuticas, sistemas e 99 

bioensaios; e 2) Estudos bioquímicos e moleculares de doenças com potencial para avaliação 100 

diagnóstica, prognóstica e/ou conduta terapêutica. No nível de Doutorado, destacou que o curso terá 101 

duração máxima de 48 (quarenta e oito) meses, com sistema de ingresso em fluxo contínuo estabelecido 102 

a critério do Colegiado, sendo previstas 15 (quinze) vagas para a primeira seleção proposta para 2017 103 

(dois mil e dezessete). Os critérios de admissão ao Programa estão definidos no Regimento Interno 104 

como previsto na Resolução/CONSU N° 062 (sessenta e dois), de 7 (sete) de novembro de 2011 (dois mil 105 

e onze). Nesta proposta, esclareceu que as disciplinas são classificadas em obrigatórias e optativas, 106 

sendo que os alunos do Doutorado deverão cumprir, no mínimo, 28 (vinte e oito) créditos (cada crédito 107 

correspondendo a 15 horas-aula), dos quais 7 (sete) créditos serão necessariamente cursados em 108 

disciplinas obrigatórias. Em relação aos créditos, ressaltou que o texto da proposta é confuso no que diz 109 

respeito ao aproveitamento de créditos cursados no Mestrado do PPGCF ou em outros cursos 110 

credenciados pela CAPES. Sobre isso, o relator fez alguns questionamentos aos proponentes e 111 

apresentou algumas sugestões, a fim de deixar o texto mais claro e não incorrer em problemas de 112 

interpretação. Em suma, o relator sugeriu que os proponentes façam uma revisão cuidadosa do texto do 113 
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item que trata da “Estrutura Curricular e Bibliografia”, para evitar problemas de interpretação e 114 

conflitos com o corpo discente. Na proposta, informou que o corpo docente é formado por 17 115 

(dezessete) professores, todos eles doutores em regime de dedicação exclusiva, sendo 16 (dezesseis) 116 

pertencentes ao quadro de docentes do CCO e uma docente, Dra. Sílvia Ligório Fialho, lotada na 117 

Fundação Ezequiel Dias. Esses docentes serão responsáveis pelo oferecimento das disciplinas 118 

obrigatórias e optativas. Porém, ressaltou que, como bem observou a parecerista externa, professora 119 

Marta Maria de França Fonteles, da Universidade Federal do Ceará, há 3 (três) docentes permanentes 120 

sem nenhuma disciplina associada a eles, ao passo que alguns docentes estão responsáveis por 2 (duas) 121 

ou 3 (três) disciplinas. Também, considerando ainda o parecer dessa professora, recomendou que os 122 

proponentes façam uma revisão detalhada da proposta levando em conta as críticas apresentadas por ela 123 

em seu relato. Pelos currículos dos docentes anexados à proposta, observou que se percebe que estes 124 

têm experiência de orientação e produção relevante na área do Programa. Esse grupo de professores tem 125 

mostrado capacidade de cooperação e de produção científica, tendo produzido 142 (cento e quarenta e 126 

dois) artigos de 2013 (dois mil e treze) a 2015 (dois mil e quinze), com Qualis entre A1 e B5. O corpo 127 

docente é relativamente jovem, com maioria dos docentes com menos de 10 (dez) anos de titulação, 128 

mas que foram capazes de captar mais de meio milhão de reais com projetos individuais junto ao CNPq 129 

e à FAPEMIG e quase três milhões de reais em editais CT-Infra e Pró-equipamentos. O programa de 130 

mestrado já obteve quase 3 (três) milhões de reais nos editais CT-INFRA e Pró-equipamentos, além de 131 

promover eventos científicos e de divulgação na área. Em relação à matriz curricular, esclareceu que as 132 

disciplinas optativas (no total de 21) parecem ser capazes de ofertar conhecimento e habilidades para a 133 

execução das pesquisas e para o aprendizado no nível de doutorado. Entretanto, fez duas críticas em 134 

relação a essa matriz. A primeira está relacionada ao uso do Estágio em Docência como disciplina, pois 135 

entende que, por sua natureza, essa atividade não se constitui em uma disciplina. Porém, como ela já 136 

consta da grade curricular do Mestrado PPGCF, ou seja, teve aprovação da CAPES, sugeriu apenas que 137 

se faça o ajuste necessário para o seu regular oferecimento em ambos os níveis de formação. A segunda 138 

crítica levantada pelo relator refere-se à disciplina Métodos Físicos de Análise Orgânica II – nova 139 

disciplina criada para o nível de Doutorado. Avaliando sua ementa e bibliografia, observou que lhe 140 

pareceu que não há avanços em relação à disciplina Métodos Físicos de Análise Orgânica I, o que 141 

poderá contribuir negativamente na avaliação da CAPES. No que diz respeito à infraestrutura, os 142 

espaços a serem utilizados, como laboratórios e biblioteca, informou que foram descritos 143 

detalhadamente na proposta. Devido ao fato de já haver um curso de Mestrado em funcionamento, o 144 

relator afirmou que entende que a infraestrutura necessária às atividades didáticas e administrativas está 145 

adequada à criação do nível de Doutorado. Já em relação ao Regimento Interno incluído na proposta, 146 

informou que este contempla os principais aspectos regimentais e nele também estão contidas as 147 

finalidades do curso, cumprindo as exigências da Resolução/CONSU no 062 (sessenta e dois), de 7 148 

(sete) de novembro de 2011 (dois mil e onze). No entanto, observou que se nota claramente que é uma 149 

proposta de regimento que foi extraída do atual Regimento do Mestrado PPGCF, apresentando muita 150 

incorreção, pois deveria contemplar em seu texto os dois níveis de formação e não apenas o Mestrado, 151 
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como muitas vezes se observa. Continuando, informou que duas pareceristas avaliaram a proposta: as 152 

professoras Marta Maria de França Fonteles, da Universidade Federal do Ceará, e Cláudia Maria 153 

Oliveira Simões, da Universidade Federal de Santa Catarina. Os dois relatos foram amplamente 154 

favoráveis a esta proposta de criação do nível de Doutorado. A professora Marta Maria, em particular, 155 

fez uma análise bastante criteriosa e aprofundada, a qual, sendo considerada pelos proponentes, irá 156 

enriquecer sobremaneira a proposta. Embora tenha sido anexada a Carta de Anuência da Diretoria do 157 

Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO) manifestando concordância quanto à participação dos 158 

docentes no Programa, ressaltou que não há nenhum documento da Câmara de Pesquisa e Pós-159 

Graduação ou da Congregação do CCO com sua manifestação a respeito da oferta do nível de 160 

Doutorado no PPGCF. Embora não seja um documento exigido pela Resolução/CONSU n° 062 161 

(sessenta e dois), de 7 (sete) de novembro de 2011 (dois mil e onze), salientou que teria sido interessante 162 

conhecer a opinião da Congregação. Concluindo, ressaltou que os professores José Augusto Ferreira 163 

Perez Villar e Leandro Augusto de Oliveira Barbosa, que assinam a proposta, foram muito zelosos em 164 

relação à Resolução/CONSU n° 062 (sessenta e dois), de 7 (sete) de novembro de 2011 (dois mil e onze), 165 

obedecendo a todas as disposições ali constantes e oferecendo ao CONEP uma proposta compatível 166 

com as normas da Universidade. Enquanto relator, afirmou que fez críticas e sugestões objetivando 167 

auxiliar no aprimoramento do texto em questões que possam vir a dificultar a aprovação na CAPES. 168 

Afirmou que não notou na proposta nenhum problema que possa inviabilizar a sua aprovação, por isso 169 

sugeriu apenas aos proponentes uma reflexão sobre a adequação do texto em relação às suas críticas e 170 

também às das pareceristas. Dessa forma, considerando que a consolidação da pós-graduação na área de 171 

saúde no Campus Centro-Oeste Dona Lindu é de interesse da UFSJ e tem papel decisivo na interiorização 172 

da pesquisa em Minas Gerais, além de obedecer ao disposto na Resolução/CONSU n° 062 (sessenta e 173 

dois), de 7 (sete) de novembro de 2011 (dois mil e onze), o relator recomendou a aprovação da proposta 174 

pelo Conselho. Na fase de esclarecimentos, o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, professor André 175 

Luiz Mota, reforçou a colocação do relator de que se deve ser muito cuidadoso na elaboração das 176 

propostas antes de sua submissão à CAPES, para que estas não sejam enviadas com inconsistências. 177 

Dessa forma, os proponentes devem ter muito cuidado no preenchimento do APCN. Em relação ao 178 

Estágio de Docência, observou que também concorda com o relator, pois acredita que o Estágio não deve 179 

ser considerado como uma disciplina. Informou ainda que está trabalhando na revisão da 180 

Resolução/CONSU n° 062 (sessenta e dois), de 7 (sete) de novembro de 2011 (dois mil e onze), que 181 

regulamenta os cursos de pós-graduação stricto sensu, havendo, inclusive, uma proposta de se separar a 182 

parte que trata da submissão dos Programas à CAPES da parte que trata do seu funcionamento. Por fim, 183 

outra coisa observada pelo Pró-Reitor é que muitas vezes o que atrasa o envio das propostas dos 184 

Programas para apreciação dos Conselhos é a análise por parte de pareceristas externos, o que também 185 

deve ser alterado na norma interna. Em relação às propostas de Regimentos, o presidente do Conselho 186 

observou que foi adotada uma prática antiga de não analisar os regimentos das propostas no momento de 187 

sua criação, sendo isso feito posteriormente pelo Conselho Universitário apenas em caso de aprovação do 188 

Programa pela CAPES. No que se refere aos pareceristas externos, observou que concorda com o Pró-189 
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Reitor, afirmando que temos hoje na Instituição um corpo docente muito experiente com competência 190 

para fazer esta análise. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: 191 

“Diante do exposto no Mérito, e salvo melhor juízo, sou de parecer favorável à aprovação da Proposta 192 

de criação do nível de Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas no 193 

Campus Centro-Oeste Dona Lindu da UFSJ”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado 194 

por unanimidade, dando origem à Resolução no 006 (seis), de 8 (oito) de abril de 2016 (dois mil e 195 

dezesseis), que passa a fazer parte do processo. Item três: Processo no 23122.001877/2016-11 – 196 

Proposta do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Engenharia de Computação (PPGEC) 197 

– Nível: Mestrado. Interessada: PROPE, relatado pela conselheira Stella Maris Resende. A 198 

relatora leu o mérito de seu parecer informando que o presente processo trata da proposta de criação de 199 

um novo programa de Pós-Graduação, denominado Engenharia da Computação, com sigla PPGEC, em 200 

nível Mestrado Acadêmico. A matéria é regida pela Resolução/CONSU n° 062 (sessenta e dois), de 7 201 

(sete) de novembro de 2011 (dois mil e onze), que regulamenta os Programas de Pós-Graduação Stricto 202 

Sensu da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). Destacou que o Programa visa a formar 203 

profissionais com formação sólida para atuar em atividades de ensino e pesquisa por meio do estudo de 204 

problemas com características multidisciplinares, priorizando os desafios regionais e possibilitando a 205 

interação entre indústria e universidade. Ainda, o objetivo geral do Programa é capacitar profissionais 206 

para resolução de problemas pela aplicação de técnicas e métodos de pesquisa, de forma a gerar novas 207 

tecnologias e inovação. Informou que o público-alvo são os egressos de cursos de graduação em 208 

Engenharia da Computação, Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Engenharias e outros 209 

cursos com boa formação computacional. Esclareceu que a proposta será submetida para a Área Ciência 210 

da Computação, segundo o sistema de classificação definido pela CAPES. Caso aprovado, a área de 211 

concentração será única: Engenharia da Computação, com duas linhas de Pesquisa: 1) Redes de 212 

Computadores e 2) Robótica e Inteligência Artificial. Informou que o curso tem duração prevista de 24 213 

(vinte e quatro) meses, com entrada anual, sendo 10 (dez) vagas por seleção e início previsto para o 214 

primeiro semestre de 2017 (dois mil e dezessete). Os critérios de inscrição, seleção e matrícula são 215 

estabelecidos na proposta, como previsto na Resolução/CONSU n° 062/2011 (sessenta e dois / dois mil e 216 

onze). Para obtenção do título, informou que é necessária a integralização de 30 (trinta) créditos, sendo 217 

18 (dezoito) de disciplinas e 12 (doze) de Elaboração de Dissertação. Segundo a grade curricular 218 

apresentada, há somente uma disciplina obrigatória, que será oferecida anualmente. No entanto, a 219 

relatora sugeriu que, como a atividade de Elaboração de Dissertação é considerada disciplina, ela 220 

também deve constar na lista de disciplinas obrigatórias. Informou ainda que as disciplinas definidas 221 

como optativas somam 16 (dezesseis) e serão oferecidas semestralmente 5 (cinco) delas, de forma a se 222 

garantir a oferta de todas em um intervalo máximo de 2 (dois) anos. A distribuição das disciplinas por 223 

docente é feita de forma harmônica, mostrando uma boa abrangência nas áreas de atuação do Programa. 224 

As ementas, contendo bibliografia, e o cronograma de oferta de disciplinas são apresentados em 225 

conformidade com as exigências da UFSJ. Destacou que o corpo docente permanente é formado por 10 226 

(dez) professores, sendo 7 (sete) do Departamento de Tecnologia em Engenharia Civil, Computação e 227 
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Humanidades (DTECH) e 3 (três) do Departamento das Engenharias de Telecomunicações e 228 

Mecatrônica (DETEM). A participação de todos os docentes foi aprovada por seus departamentos de 229 

origem. Os currículos destes estão incluídos no processo, em formato Lattes, e percebe-se que todos 230 

têm menos de 8 (oito) anos de titulação e pouca experiência prévia na orientação de trabalhos de pós-231 

graduação. No entanto, observou que o grupo tem boa experiência em orientação de discentes de 232 

graduação, tendo orientado 46 (quarenta e seis) trabalhos de conclusão de curso e 12 (doze) projetos de 233 

iniciação científica. A produção acadêmica em periódicos e em eventos científicos é relevante, de 234 

qualidade e bem classificada. O grupo também conta com projetos de pesquisa em andamento 235 

aprovados por agências de fomento. Dentre os professores envolvidos na proposta, informou que 7 236 

(sete) possuem doutorado em Ciência da Computação e 3 (três) em Engenharia Elétrica, o que confirma 237 

o caráter multidisciplinar do grupo, e pode-se ressaltar que 4 (quatro) possuem publicações em 238 

conjunto, indicando colaboração já existente. É também proposto um plano de capacitação dos 239 

docentes, como forma de consolidar as aptidões técnicas e científicas e promover a internacionalização 240 

do Programa. Em relação à infraestrutura, a relatora informou que os espaços a serem utilizados, como 241 

salas de aula, laboratórios e biblioteca, são descritos detalhadamente. É enfatizado que o Campus Alto 242 

Paraopeba (CAP) já possui infraestrutura suficiente para funcionamento do Programa, considerando 243 

principalmente a existência de outro programa de pós-graduação e a ociosidade das instalações no 244 

período da manhã, já que os cursos de graduação são noturnos. O Regimento Interno incluído na 245 

proposta contempla os principais aspectos regimentais, mas deve ser revisto mais detalhadamente no 246 

caso de aprovação do Programa pela CAPES, especialmente em relação às competências de Colegiado, 247 

coordenador e orientador, estrutura curricular e regime de créditos, para ficarem em total concordância 248 

com as normas da Instituição e com o corpo do projeto. Ressaltou que as demais exigências constantes 249 

na Resolução/CONSU nº 062/2011 (sessenta e dois / dois mil e onze) também são cumpridas, como o 250 

nome do coordenador do projeto, o professor Sérgio de Oliveira, e a indicação de pareceristas externos, 251 

estando incluídos no processo, com pareceres favoráveis à submissão da proposta, os relatos dos 252 

professores Célio Albuquerque, do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal 253 

Fluminense, e José Marcos Silva Nogueira, do Departamento de Ciência da Computação da UFMG. Em 254 

particular, observou que esse último fez algumas sugestões e observações para melhoria da proposta 255 

que foram prontamente atendidas e justificadas, como informado posteriormente pelo coordenador. 256 

Afirmou que a grande demanda por ciência e tecnologia gerada pela indústria radicada na região do 257 

Alto Paraopeba, aliada à presença de cursos superiores nas áreas de Engenharia e Computação, justifica 258 

plenamente a criação de um programa de pós-graduação stricto sensu em Engenharia da Computação 259 

na região, o que certamente trará benefícios imediatos para os profissionais da região, refletindo na 260 

qualidade da produção industrial e na qualidade de vida da comunidade em geral. Dessa forma, 261 

considerando ainda que a proposta enviada está bem estruturada e cumpre o disposto na 262 

Resolução/CONSU n° 062 (sessenta e dois), de 7 (sete) de novembro de 2011 (dois mil e onze), a relatora 263 

indicou que a presente solicitação deve ser aprovada. No decorrer da análise desta proposta, a relatora 264 

informou que recebeu a informação de que, após a submissão da proposta, o DTECH recebeu um novo 265 
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docente com interesse de integrar o Programa, o professor Cristiano Grijó Pitangui. Dessa forma, desde 266 

que a participação dele seja aprovada pelo seu departamento de origem, a relatora entendeu que seu 267 

nome poderá integrar a proposta a ser enviada para a CAPES. Sugeriu, portanto, que a questão seja 268 

considerada formalmente quando for relatada no Conselho Superior. Finalmente, ressaltou que está 269 

sendo enviada à CAPES, simultaneamente a esta, outra proposta de programa de pós-graduação para a 270 

mesma área de concentração, o que poderia gerar inconvenientes futuros, como competição por 271 

discentes ou por recursos. Contudo, afirmou que há diferenças significativas nas duas propostas, além 272 

da distância física, pois uma está sediada no Campus Alto Paraopeba e outra em São João del-Rei. O 273 

Programa proposto por docentes do Departamento de Ciência da Computação (DCOMP), na sede, visa 274 

a formar profissionais para desempenhar atividades relacionadas à pesquisa, desenvolvimento e 275 

inovação na área de Ciência da Computação, de forma a gerar novos conhecimentos, atuar em 276 

atividades técnico-científicas em empresas de base tecnológica, conduzir projetos de investigação 277 

científica e exercer atividades de docência no ensino superior, tecnológico ou profissionalizante. Já o 278 

Programa proposto por docentes do DTECH e do DETEM, do CAP, é denominado de Engenharia da 279 

Computação, e visa a fornecer ao pós-graduando uma formação aplicada em Ciência e Engenharia, 280 

tendo como objetivo principal a utilização de sistemas computacionais como atividade meio para 281 

resolução de problemas em Engenharia, Ciência e Tecnologia característicos das atividades industriais 282 

da região do Alto Paraopeba. Dessa forma, para a relatora, os dois programas podem coexistir 283 

harmoniosamente na Instituição, gerando benefícios para as duas regiões onde se situam. Na fase de 284 

esclarecimentos, o presidente do Conselho informou que estava presente à reunião o professor Sérgio de 285 

Oliveira, coordenador da proposta em discussão. Solicitou permissão para que ele pudesse falar quando 286 

necessário, o que foi acatado. Para que não prejudique a submissão do Programa à CAPES, a 287 

conselheira Renata Carolina Zanetti Lofrano sugeriu que o plano de capacitação proposto para os 288 

docentes seja colocado apenas como um compromisso do Programa, e não como uma recomendação de 289 

que os professores precisam de capacitação. O Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação concordou com 290 

a conselheira fazendo algumas observações sobre isso. Nesse sentido, o professor Sérgio de Oliveira 291 

observou que não via problema em alterar essa questão na proposta apresentada. Dados os 292 

esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Diante do exposto, sou de parecer 293 

favorável à aprovação da Proposta de Criação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia da 294 

Computação da UFSJ, no Campus Alto Paraopeba”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi 295 

aprovado por unanimidade, dando origem à Resolução no 007 (sete), de 8 (oito) de abril de 2016 (dois 296 

mil e dezesseis), que passa a fazer parte do processo. Item quatro: Processo no 23122.002022/2016-07 297 

– Proposta do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Engenharia de Sistemas Complexos 298 

(PPGESC) – Nível: Mestrado. Interessada: PROPE, relatado pelo conselheiro Moacyr Comar 299 

Júnior. O relator leu o mérito de seu parecer informando que a criação de um curso de pós-graduação é 300 

sempre bem vinda no meio acadêmico, pois demonstra a pró-atividade dos docentes, que buscam, dessa 301 

forma, atingir objetivos diversos, mas relacionados, tais como a continuidade da geração de 302 

conhecimento, a formação de recurso humano mais qualificado e, em particular, usar o conhecimento 303 
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acadêmico para resolver problemas reais buscando a produção de produtos. Neste caso, destacou que se 304 

trata da criação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Sistemas Complexos, proposto por 305 

um grupo de docentes do Campus Alto Paraopeba (CAP). De acordo com a proposta, esclareceu que 306 

um sistema complexo pode ser definido como “[...] sistemas não lineares com muitas unidades de 307 

interação que geralmente exibem comportamentos e padrões globais emergentes de interações locais 308 

entre seus membros e não da existência de um agente controlador central [...]” Diante disso, afirmou 309 

que as linhas de pesquisa propostas (Sistemas Dinâmicos Aplicados, Redes Complexas e Sistemas 310 

Biológicos e Eletroquímicos) encontram-se perfeitamente dentro da definição de sistemas complexos. 311 

Ressaltou que um fato que chama a atenção é o nível de interdisciplinaridade que surgirá na análise dos 312 

problemas que serão atacados pelos docentes e discentes do Programa e que está na base da proposta. 313 

Dessa forma, para o relator, a proposta do Programa é muito interessante do ponto de vista da união de 314 

docentes de diferentes áreas contribuindo com suas expertises para a resolução de problemas comuns. 315 

Com relação ao corpo docente, informou que a produção científica é adequada, visto que apresenta 316 

índice acima do mínimo exigido pelo comitê interdisciplinar da CAPES. Em relação às orientações, 317 

informou que o corpo docente inicial é composto por 21 (vinte e um) docentes doutores em regime de 318 

dedicação exclusiva e tem 33 (trinta e três) dissertações de mestrado concluídas, além de muitos 319 

trabalhos de Iniciação Científica, coorientações de doutorado e supervisões de pós-doutorado, além de 320 

terem projetos aprovados que totalizam R$ 1.573.518,22 (um milhão, quinhentos e setenta e três mil, 321 

quinhentos e dezoito reais e vinte e dois centavos). Destacou que a infraestrutura inicial é adequada à 322 

proposta, mas espera-se que possa ser melhorada tendo em vista os problemas que serão abordados. 323 

Com isso em mente, segundo o relator, espera-se que esse Programa consiga realizar uma interação 324 

profícua com a indústria, visto que a presença da palavra engenharia no título do curso subentende que 325 

as resoluções aos problemas propostos visarão a produtos que poderão ser aplicados rapidamente. 326 

Informou que a entrada se dará anualmente com 15 (quinze) vagas/semestre iniciais e tem início 327 

marcado para março de 2017 (dois mil e dezessete). No entanto, para o relator, o número de 30 (trinta) 328 

alunos ingressantes anualmente é bastante elevado, o que poderá criar problemas. Ainda, para o relator, 329 

os pontos mais sensíveis em uma proposta que se pretende interdisciplinar são a definição das linhas de 330 

pesquisa e as disciplinas obrigatórias ministradas. Nesse sentido, as linhas de pesquisa apresentadas 331 

envolvem problemas realmente complexos para os quais uma visão interdisciplinar pode auxiliar 332 

sobremaneira na busca de soluções inovadoras, como já destacado anteriormente. Para isso, o conjunto 333 

de disciplinas precisa estar em perfeita sintonia com a proposta do grupo. Assim, a análise das 334 

disciplinas que serão ofertadas mostra como obrigatórias as disciplinas de Métodos Matemáticos I, 335 

Métodos Computacionais, Sistemas Complexos e Seminários. Destas, as que podem ter um enfoque 336 

mais interdisciplinar, são a de Sistemas Complexos e a de Seminários. Com relação à de Seminários, é 337 

uma disciplina aberta, na qual devem ser apresentadas discussões atuais e relevantes por docentes, 338 

alunos e convidados. Na de Sistemas Complexos, observou que chama a atenção a não presença de 339 

engenheiros no corpo docente responsável, visto que se propõe a criação de um programa de pós-340 

graduação em Engenharia. Além disso, ressaltou que todos os docentes estão envolvidos em diferentes 341 
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disciplinas. Para concluir o curso, informou que o discente deverá completar 34 (trinta e quatro) 342 

créditos, 12 (doze) deles relativos à dissertação e 13 (treze) em disciplinas obrigatórias. Com relação ao 343 

Regimento apresentado, esclareceu que ele obedece ao disposto na legislação vigente na UFSJ, a saber: 344 

Regimento Geral e Resolução/CONSU nº 062/2011 (sessenta e dois / dois mil e onze). Entretanto, nota-345 

se ele reproduz essas legislações, quando poderia apenas citá-las e deixar para o Regimento Interno 346 

apenas as particularidades do Programa. Além disso, recomendou que o artigo 21 (vinte e um) do 347 

Regimento proposto, que trata da forma de ingresso no Programa, seja retirado e o que ele dispõe seja 348 

tratado em resolução própria, mesmo porque o disposto está em desacordo com o descrito na proposta 349 

do Programa. Na fase de esclarecimentos, o presidente do Conselho informou que estava presente à 350 

reunião o professor Sidiney Geraldo Alves, coordenador da proposta em discussão. Solicitou permissão 351 

para que ele pudesse falar quando necessário, o que foi acatado. O relator informou ainda que no dia 352 

anterior o professor Sidiney lhe enviou uma nova proposta de Regimento Interno, porém não teve 353 

tempo de analisá-la. Continuando, o presidente do Conselho observou que lhe chamou a atenção o fato 354 

de o número de entradas ser muito alto. O conselheiro Roberto Pires Calazans Matos observou que 355 

geralmente adota-se um docente para cada discente. O professor Sidiney esclareceu que, se diminuir o 356 

número de entradas, há receio de se cortar também o número de docentes, e isso não pode acontecer. O 357 

conselheiro Roberto sugeriu então que colocasse alguns desses professores como colaboradores. Dados 358 

os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Frente ao exposto no mérito, e 359 

apesar das observações referentes ao Regimento Interno, sou de parecer favorável à criação do 360 

Programa em Pós-Graduação em Engenharia de Sistemas Complexos no Campus Alto Paraopeba. 361 

Salvo melhor juízo do Conselho, este é meu voto”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi 362 

aprovado por 11 (onze) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção, dando origem à Resolução no 008 (oito), 363 

de abril de 2016 (dois mil e dezesseis), que passa a fazer parte do processo. Item cinco: Processo no 364 

23122.005361/2016-37 – Proposta do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências 365 

Morfofuncionais (PPGCM) – Nível: Mestrado. Interessada: PROPE, relatado pela conselheira 366 

Carolina Ribeiro Xavier. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que a criação de novas 367 

oportunidades de pós-graduação stricto sensu na UFSJ é de grande importância para o crescimento e 368 

amadurecimento da Instituição, para o desenvolvimento das pesquisas dos docentes envolvidos e para 369 

os futuros alunos que ingressarão nesses novos programas. Nesse sentido, destacou que este processo 370 

trata da proposta de criação de um Programa de Pós-Graduação em Ciências Morfofuncionais. 371 

Informou que o Programa foi proposto pelo Departamento de Ciências Naturais (DCNAT) e conta com 372 

a participação de 9 (nove) de seus docentes, como também com a participação de docentes de outras 373 

unidades acadêmicas da UFSJ, sendo um docente do Departamento de Medicina (DEMED), um 374 

docente do Departamento das Ciências da Educação Física e Saúde (DCEFS) e um docente do Campus 375 

Centro-Oeste Dona Lindu, bem como com docentes de outras instituições, sendo um da Universidade 376 

Federal de Minas Gerais (UFMG), um da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 377 

(UFVJM) e um docente da Universidade Federal de Lavras (UFLA). Destacou que o Programa 378 

funcionará nas dependências do DCNAT e será coordenado pela professora Patrícia Maria d’Almeida 379 
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Lima, lotada nesse Departamento. De acordo com a Resolução/CONSU nº 062 (sessenta e dois), de 7 380 

(sete) de novembro de 2011 (dois mil e onze), alterada pela Resolução/CONSU nº 005/2016 (cinco / 381 

dois mil e dezesseis), informou que a proposta deve possuir uma infraestrutura propícia para 382 

funcionamento, o que é claramente detalhado no processo. Sobre os pareceres externos, informou que o 383 

parecer do professor José Garcia Abreu reconhece a qualidade da proposta e a necessidade da 384 

interiorização do oferecimento deste tipo de programa de pós-graduação. No entanto, indica uma 385 

necessidade de redução do corpo docente e adequação do enquadramento de docentes com produtividade 386 

baixa como colaboradores. A relatora observou, porém, que, na proposta que foi enviada ao parecerista, 387 

havia somente 13 (treze) docentes, sendo que a presente proposta possui 15 (quinze), sendo 12 (doze) 388 

permanentes e 3 (três) colaboradores. O parecer levanta ainda a necessidade de inclusão no Regimento 389 

sobre a forma como se dão as eleições para coordenador, vice-coordenador e outros membros do 390 

Programa, além de um instrumento de verificação de andamento da dissertação. Dessa forma, destacou 391 

que as duas sugestões foram contempladas no Regimento. Já o parecer da professora Cleida Aparecida de 392 

Oliveira reconhece a demanda e a qualidade da proposta e dá ainda algumas sugestões, as quais foram 393 

destacadas pela relatora, e observou que todas as recomendações possíveis foram reconhecidas pela 394 

equipe proponente. Sobre a identificação da proposta, informou que se trata do Programa de Pós-395 

Graduação em Ciências Morfofuncionais, cuja área básica é Ciências Biológicas, com avaliação na área 396 

de Ciências Biológicas II. A área de concentração da proposta é Ciências Morfofuncionais e as áreas 397 

afins são: Ciências Biológicas, Zootecnia, Educação Física, Bioquímica, Farmácia, Enfermagem e 398 

Medicina, entre outras. A data prevista para o início do Programa é agosto de 2017 (dois mil e 399 

dezessete) e o número de vagas inicias é 10 (dez), sob a coordenação da professora Patrícia Maria 400 

d’Almeida Lima. A anuência das unidades Administrativas envolvidas consta no processo. Destacou, 401 

também, que o Programa de Pós-Graduação em Ciências Morfofuncionais objetiva formar recursos 402 

humanos em nível de mestrado acadêmico com um sólido embasamento teórico e prático em 403 

morfofisiologia e que, além disso, os egressos serão capazes de associar conceitos provenientes de 404 

diferentes áreas do conhecimento, a fim de solucionar problemas de cunhos homeostático e patológico. 405 

Ressaltou que o Programa se justifica pela necessidade da interiorização da pesquisa e pela demanda a 406 

que pretende atender, que é a absorção de estudantes provenientes dos cursos de Biomédicas e afins 407 

tanto da UFSJ quanto de outras IES da região. Esclareceu que o curso exige o cumprimento de 24 (vinte 408 

e quatro) créditos, sendo 10 (dez) créditos em 7 (sete) disciplinas obrigatórias. Entretanto, observando 409 

as ementas de todas as disciplinas obrigatórias, salientou que os créditos somam 9 (nove) e isso deve ser 410 

corrigido. Esclareceu ainda que 11 (onze) créditos são de disciplinas optativas, sendo disponível um 411 

total de 22 (vinte e dois) créditos, distribuídos em 10 (dez) disciplinas. Por fim, o aluno deve cumprir 412 

ainda 3 (três) créditos de dissertação. Cada crédito equivale a 15 (quinze) horas e as disciplinas variam 413 

de 1 (um) crédito a 3 (três) créditos. O ementário encontra-se anexo ao processo e o cronograma de 414 

oferta é semestral, sendo o prazo máximo para conclusão da dissertação de 24 (vinte e quatro) meses, 415 

cabendo uma prorrogação de 6 (seis) meses. Enfim, destacou que a proposta foi avaliada por dois 416 

pareceristas ad hoc reconhecidos na área da proposta e a equipe proponente acatou as propostas de 417 
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mudanças sugeridas por eles. Dessa forma, é no fato de a proposta atender aos requisitos da 418 

Resolução/CONSU nº 062/2011 (sessenta e dois / dois mil e onze) e na importância da ampliação do 419 

número de programas stricto sensu da UFSJ que a relatora foi favorável à criação da proposta em 420 

discussão. Na fase de esclarecimentos, o presidente do Conselho informou que estava presente à 421 

reunião a professora Patrícia Maria d’Almeida Lima, coordenadora da proposta em discussão. Solicitou 422 

permissão para que ela pudesse falar quando necessário, o que foi acatado. Dados os esclarecimentos e 423 

discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Diante do exposto, sou de parecer favorável à criação 424 

do Programa de Pós-Graduação em Ciências Morfofuncionais”. Decisão do Plenário: o parecer da 425 

relatora foi aprovado por unanimidade, dando origem à Resolução no 009 (nove), de abril de 2016 (dois 426 

mil e dezesseis), que passa a fazer parte do processo. Item seis: Processo no 23122.005496/2016-01 – 427 

Proposta do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência da Computação (PROPCC) – 428 

Nível: Mestrado. Interessada: PROPE, relatado pela conselheira Stella Maris Resende. A relatora 429 

leu o mérito de seu parecer informando que o presente processo trata da reapresentação da proposta de 430 

um programa de Pós-Graduação em Ciências da Computação, com sigla PROPCC, em nível Mestrado 431 

Acadêmico, tendo como grupo proponente docentes do Departamento de Ciência da Computação 432 

(DCOMP). A matéria é regida pela Resolução/CONSU n° 062 (sessenta e dois), de 7 (sete) de novembro 433 

de 2011 (dois mil e onze), que regulamenta os Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da 434 

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), e pela Resolução/CONSU nº 005 (cinco), de 29 (vinte 435 

e nove) de fevereiro de 2016 (dois mil e dezesseis), que modifica essa última, definindo os critérios para 436 

reapresentação de proposta já encaminhada ao CONEP. Em cumprimento a esta Resolução, informou que 437 

foram apresentados uma cópia da avaliação realizada e um documento de resposta. Após a submissão, em 438 

2015 (dois mil e quinze), esclareceu que a proposta foi reprovada pela Comissão de Avaliação da CAPES, 439 

com nota 2 (dois). Os principais argumentos que fundamentaram a nota dada foram o número excessivo 440 

de disciplinas, seu encadeamento e pertinência às linhas de pesquisa propostas; e o risco de sobrecarga de 441 

trabalho para os docentes devido às demandas do curso de graduação em Ciência da Computação e à 442 

intenção de consolidação das aptidões científicas por meio de estágios de pós-doutorado. Nesse sentido, 443 

em resposta, destacou que as linhas de pesquisa foram mantidas, mas o número de disciplinas optativas foi 444 

reduzido de 24 (vinte e quatro) para 12 (doze) e as disciplinas obrigatórias foram reformuladas para se 445 

contemplarem os conceitos básicos das respectivas linhas. Na proposta de Regimento, informou que se 446 

define um mínimo de 20 (vinte) créditos, sendo 12 (doze) de disciplinas obrigatórias e 8 (oito) de 447 

disciplinas optativas. No entanto, chamou a atenção para o fato de se propor uma lista de 4 (quatro) 448 

disciplinas obrigatórias, com 4 (quatro) créditos cada uma, ressaltando que esta situação vai contra a 449 

definição de disciplina obrigatória, pois permite que uma delas não seja cursada. Dessa forma, a relatora 450 

sugeriu o agrupamento dessas disciplinas em um bloco específico, que pode ser denominado de “Bloco de 451 

Disciplinas de Formação”, contendo 4 (quatro) disciplinas, das quais é obrigatório se cursarem 3 (três). 452 

Ainda, no Regimento, observou que o Projeto de Dissertação de Mestrado é tratado como uma disciplina 453 

obrigatória, que o pós-graduando deve se matricular semestralmente até a defesa e no Ementário 454 

atribuem-se 4 (quatro) créditos para o mesmo. Entretanto, em função da natureza dessa atividade, que 455 
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pode se prolongar por mais de um semestre, salientou que esse valor deve ser corrigido para 0 (zero), para 456 

se evitar contagem incorreta de créditos sem conteúdo formativo. Ou, ainda, que essa atividade não seja 457 

considerada como disciplina. A atividade acadêmica de Estágio de Docência também é contabilizada 458 

como disciplina obrigatória. No entanto, esclareceu que no Ementário são atribuídos 4 (quatro) créditos, 459 

enquanto que no Regimento são definidos 2 (dois) créditos. Observou que um dos valores deve ser 460 

modificado e sugeriu que o valor final seja contabilizado no número de créditos total a ser obtido para 461 

titulação. Cabe ressaltar ainda que o Regimento Interno prevê que cada crédito corresponde a 18 (dezoito) 462 

horas-aula. Embora ainda não haja definição formal desse parâmetro na UFSJ, esclareceu que todos os 463 

outros cursos de pós-graduação consideram que um crédito corresponde a 15 (quinze) horas-aula, e o 464 

Calendário Acadêmico da Pós-Graduação é estabelecido com base em 15 (quinze) semanas letivas. Desse 465 

modo, sugeriu verificar a possibilidade de alteração da unidade de crédito para 15 (quinze) horas-aula. Em 466 

relação à questão da sobrecarga de encargos, foi justificado que há novas contratações em andamento, 467 

além do fato de que nem todos os docentes do Departamento estão envolvidos na proposta. Além disso, 468 

estima-se que, até que o Programa entre em funcionamento, 4 (quatro) docentes já tenham realizado 469 

seus estágios de pós-doutorado, o que diminui a demanda significativamente. O número de docentes 470 

participantes do Programa também foi ampliado de 10 (dez) para 12 (doze), o que certamente também 471 

contribuirá para diluir a carga horária de dedicação individual. Para a relatora, as questões levantadas 472 

pelo comitê avaliador da CAPES foram plenamente respondidas nesta nova proposta. Destacou que 473 

cabe mencionar, ainda, que foram citados como pontos positivos da proposta a infraestrutura 474 

institucional, as linhas de pesquisa e a formação e a atividade do grupo proponente, o que mostra que a 475 

base para o estabelecimento do Programa é sólida e suficiente. Informou que os demais itens pertinentes, 476 

como anuência da unidade acadêmica envolvida, definição do público-alvo, objetivos, duração, 477 

infraestrutura, Regimento Interno e critérios de inscrição, seleção e matrícula, já faziam parte da 478 

proposta anterior e satisfaziam as exigências da Resolução/CONSU n° 062 (sessenta e dois), de 7 (sete) 479 

de novembro de 2011 (dois mil e onze) no momento da primeira submissão. Dessa forma, a relatora 480 

considerou que a presente proposta cumpre todos os requisitos para aprovação. Finalmente, ressaltou que 481 

está sendo enviada à CAPES, simultaneamente a esta, outra proposta de programa de pós-graduação 482 

para a mesma área de concentração, o que poderia gerar inconvenientes futuros, como competição por 483 

discentes ou por recursos. Contudo, observou que há diferenças significativas nas duas propostas, além 484 

da distância física, pois uma está sediada em São João del-Rei e outra no Campus Alto Paraopeba. 485 

Esclareceu que o Programa proposto por docentes do Departamento de Tecnologia em Engenharia 486 

Civil, Computação e Humanidades (DTECH) e do Departamento das Engenharias de 487 

Telecomunicações e Mecatrônica (DETEM), do CAP, é denominado de Engenharia da Computação, e 488 

visa a fornecer ao pós-graduando uma formação aplicada em Ciência e Engenharia, tendo como 489 

objetivo principal a utilização de sistemas computacionais como atividade meio para resolução de 490 

problemas em Engenharia, Ciência e Tecnologia, característicos das atividades industriais da região do 491 

Alto Paraopeba. Já o Programa proposto por docentes do DCOMP, na sede, visa a formar profissionais 492 

para desempenhar atividades relacionadas à pesquisa, desenvolvimento e inovação na área de Ciência 493 
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da Computação, de forma a gerar novos conhecimentos, atuar em atividades técnico-científicas em 494 

empresas de base tecnológica, conduzir projetos de investigação científica e exercer atividades de 495 

docência no ensino superior, tecnológico ou profissionalizante. Dessa maneira, para a relatora, os dois 496 

programas podem coexistir harmoniosamente em nossa Instituição, gerando benefícios para as duas 497 

regiões onde se situam. Na fase de esclarecimentos, o presidente do Conselho informou que estava 498 

presente à reunião o professor Leonardo Chaves Dutra da Rocha, coordenador da proposta em 499 

discussão. Solicitou permissão para que ele pudesse falar quando necessário, o que foi acatado. Em 500 

relação à sugestão da relatora de se verificar a possibilidade de alterar a unidade de crédito de 18 501 

(dezoito) para 15 (quinze) horas-aula, o professor Leonardo esclareceu que foi colocado dessa forma 502 

porque o curso prevê muitas aulas práticas. No entanto, observou que não via problema em fazer essa 503 

alteração. Já em relação à questão das disciplinas obrigatórias, ressaltou que gostaria que fosse mantido 504 

da forma com está, podendo o aluno cursar apenas 3 (três) das 4 (quatro) disciplinas obrigatórias. A 505 

relatora reforçou que isso vai contra a própria definição de disciplina obrigatória estabelecida pelo 506 

Regimento do Programa e que sua sugestão é apenas de alteração do texto, substituindo, por exemplo, 507 

disciplinas obrigatórias por disciplinas de formação. Antes de colocar o processo em votação, o 508 

conselheiro José Roberto Ribeiro chamou a atenção para o grande número de propostas de programas 509 

de pós-graduação stricto sensu discutidas nesta reunião. Dessa forma, recomendou que este Conselho 510 

discuta a inserção dos servidores técnico-administrativos nessas propostas. Ainda, como feito na Pró-511 

Reitoria de Ensino de Graduação (PROEN), recomendou que seja criada uma comissão de 512 

assessoramento para a Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPE), a fim de discutir uma norma 513 

para a pós-graduação nos moldes da Resolução/CONEP nº 027/2013 (vinte e sete / dois mil e treze), 514 

que estabelece os critérios para a elaboração de Projetos Pedagógicos de Cursos de Graduação da UFSJ. 515 

Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Diante do exposto, sou de 516 

parecer favorável à aprovação da reapresentação da Proposta de Criação do Programa de Pós-517 

Graduação em Ciência da Computação da UFSJ”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi 518 

aprovado por unanimidade, dando origem à Resolução no 010 (dez), de 8 (oito) de abril de 2016 (dois 519 

mil e dezesseis), que passa a fazer parte do processo. Item sete: Processo no 23122.021495/2015-14 – 520 

Celebração de convênio entre a UFSJ e a UFOP para desenvolvimento do projeto “Fabricação e 521 

Caracterização de Dispositivos Fotônicos, Eletrônicos e Optoeletrônicos Orgânicos”. Interessada: 522 

Profª Elídia Maria Guerra (DQBIO), relatado pelo conselheiro Cléber José da Silva. O relator leu 523 

o mérito de seu parecer informando que se trata de minuta de convênio a ser firmada entre a 524 

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) e a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) 525 

visando à cooperação em projeto de pesquisa. Esclareceu que a minuta diz respeito ao projeto 526 

“Fabricação e caracterização de dispositivos fotônicos, eletrônicos e optoeletrônicos orgânicos”, cujo 527 

projeto foi aprovado no Edital 16/2010 da FAPEMIG – Programa de Apoio a Núcleos Emergentes de 528 

Pesquisa – PRONEM APQ-04124-10, no valor de R$ 249.977,70 (duzentos e quarenta e nove mil, 529 

novecentos e setenta e sete reais e setenta centavos) destinados à compra de materiais de consumo e 530 

permanentes, dentre eles um Espectrômetro de Infravermelho por Transformada de Fourier. De acordo 531 
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com o processo, informou que a minuta do convênio indica como obrigações específicas da UFSJ: 1) 532 

promover os resultados esperados no projeto; 2) autorizar a professora Elídia Maria Guerra a 533 

acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos a serem desenvolvidos e gerir o projeto no âmbito desta 534 

colaboração; e 3) receber da UFOP, como contrapartida da colaboração, reagentes e um Espectrômetro 535 

de Infravermelho por Transformada de Fourier, que será alocado no Laboratório de Polímeros e 536 

Propriedades Eletrônicas de Materiais (LAPPEM) do Campus Alto Paraopeba (CAP/UFSJ). Informou 537 

ainda que o convênio não implica repasses financeiros entre as partes. Destacou que a minuta foi 538 

aprovada pela Assembleia Departamental do Departamento de Química, Biotecnologia e Engenharia de 539 

Bioprocessos (DQBIO), pela Procuradoria Jurídica (PROJU) e pela Reitoria da UFSJ. Porém, ressaltou 540 

que não foi verificada na minuta nenhuma menção às questões relacionadas à propriedade intelectual 541 

relativa aos produtos e processos a serem gerados no decorrer do desenvolvimento do projeto em 542 

atendimento do inciso IX (nove) do artigo 6º (sexto) da Resolução/CONSU nº 058/2006 (cinquenta e 543 

oito / dois mil e seis), que estabelece que é indispensável cláusula de propriedade intelectual, quando 544 

aplicável, na qual se definam direitos e obrigações das partes sobre os resultados obtidos. Sobretudo, 545 

porque no processo, no item que trata do “Alcance dos resultados esperados”, faz referência a essa 546 

questão. Dessa forma, o relator recomendou que sejam fixados os termos relativos à propriedade 547 

intelectual para atendimento à Resolução/CONSU nº 058/2006 (cinquenta e oito / dois mil e seis) e para 548 

que sejam resguardados os direitos das partes envolvidas neste convênio. Dados os esclarecimentos e 549 

discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Pelo que no mérito consta, sou de parecer favorável 550 

pela aprovação do Convênio entre a UFSJ e a UFOP para o desenvolvimento do Projeto ‘Fabricação e 551 

Caracterização de Dispositivos Fotônicos, Eletrônicos e Optoeletrônicos Orgânicos’ e que seja atendido 552 

o disposto no inciso IX do parágrafo 6º da Resolução/CONSU nº 058/2006”. Decisão do Plenário: o 553 

parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Item oito: Processo no 23122.002365/2016-63 – 554 

Prestação de Serviço Voluntário – Termo de Adesão e Compromisso. Interessados: DEALI / Profª 555 

Lygia Fátima da Mata Corrêa, relatado pela conselheira Josiane Nogueira. A relatora leu o mérito 556 

de seu parecer informando que se trata de aprovação para serviço voluntário no âmbito da Universidade 557 

Federal de São João del-Rei para que a senhora Lygia Fátima da Mata Corrêa participe como 558 

pesquisadora colaboradora nas áreas de ciência e tecnologia de alimentos, microbiologia de alimentos, 559 

ecologia microbiana, microbiologia industrial, biotecnologia, bioprocessos e demais áreas relacionadas 560 

à engenharia de alimentos junto ao Departamento de Engenharia de Alimentos (DEALI) da UFSJ. 561 

Esclareceu que o processo tramita de acordo com a Resolução/CONSU nº 023/2008 (vinte e três / dois 562 

mil e oito), tendo se originado no DEALI. Observou que o referido Departamento aprovou a participação 563 

da requerente com a ressalva de refazer o plano de trabalho adequando-o às atividades de coorientação e 564 

detalhando melhor suas atividades. Ressaltou que o plano de trabalho não foi refeito. No entanto, foi 565 

apresentado termo de adesão e compromisso que melhor esclarece sua participação. Mesmo havendo esse 566 

esclarecimento, a relatora recomendou que a requerente atenda à solicitação feita pelo DEALI. Dados os 567 

esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Com base no exposto e atendendo 568 

às recomendações feitas no mérito, sou de parecer favorável à aprovação da participação em serviço 569 
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voluntário da Sra. Lygia Fátima da Mata Corrêa junto ao Departamento de Engenharia de Alimentos da 570 

Universidade Federal de São João del-Rei – Campus Sete Lagoas, salvo melhor juízo”. Decisão do 571 

Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade. Item nove: Processo no 572 

23122.005007/2016-11 – Contrato de Prestação de Serviço Voluntário – Termo de Adesão e 573 

Compromisso. Interessados: Profª Luiza Fernandes Barros / DELAC, relatado pelo conselheiro 574 

Roberto Pires Calazans Matos. O relator leu o mérito de seu parecer informando que se trata do 575 

pedido de serviço voluntário a ser desenvolvido pela profa. Luiza Fernandes de Barros no Curso de 576 

Teatro da UFSJ, mais especificamente na disciplina PA: TEORIAS E MÉTODOS DA ATUAÇÃO 577 

CÊNICA CONTRIBUIÇÕES DO CIRCO PARA O TREINAMENTO DO ATOR. Destacou que o 578 

serviço voluntário se justifica pela experiência da prestadora de serviço voluntário devido à sua 579 

formação na Escola Nacional de Circo e o objetivo é fortalecer e ampliar a cultura da segurança em sala 580 

de aula com o uso de equipamentos circenses. Esclareceu que o termo de compromisso indica a carga 581 

horária e as instalações e equipamentos a serem utilizados pela prestadora de serviço, bem como que o 582 

prazo de serviço voluntário será de 24 (vinte e quatro) meses. Finalizou, afirmando que toda a 583 

documentação necessária para a sustentação do processo está de acordo com a Resolução/CONSU nº 584 

023 (vinte e três), de 7 (sete) de julho de 2008 (dois mil e oito), que regulamenta o serviço voluntário no 585 

âmbito da UFSJ. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Pelo 586 

exposto no mérito, sou de parecer favorável à aprovação do pedido de Prestação de Serviço Voluntário, 587 

salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por 12 (doze) votos 588 

favoráveis e 1 (uma) abstenção. Item dez: Processo no 23122.020618/2015-08 – Memorando de 589 

Entendimento entre a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) e a Northern Arizona 590 

University (NAU). Interessada: ASSIN, relatado pelo conselheiro Túlio Hallak Panzera. O relator 591 

leu o mérito de seu parecer informando que a Northern Arizona University (NAU) é uma universidade 592 

pública localizada em Flagstaff, no Arizona, nos Estados Unidos. Possui 36 (trinta e seis) campi satélites 593 

no estado e tem em média 900 (novecentos) docentes, oferecendo cursos de graduação e pós-graduação. 594 

Destacou que a classificação Carnegie de Instituições de Ensino Superior a classifica como uma 595 

universidade de pesquisa com “intensa atividade de pesquisa", aparecendo entre as 50 (cinquenta) 596 

melhores universidades dos Estados Unidos, tendo excelência em algumas áreas como a enfermagem. 597 

Informou que este termo de cooperação internacional se caracteriza em um acordo do tipo guarda-chuva 598 

sem implicações financeiras entre as partes, atendendo à Resolução/CONSU nº 038/2012 (trinta e oito / 599 

dois mil e doze). Concluindo, o relator afirmou que as atividades realizadas pela Assessoria para Assuntos 600 

Internacionais (ASSIN) voltadas para a internacionalização da UFSJ são de extrema importância para o 601 

crescimento da UFSJ, seja no ensino ou na pesquisa. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o 602 

relator leu o seu parecer: “Este relator é de parecer favorável à aprovação do Termo de Cooperação 603 

Internacional entre a UFSJ e a Northern Arizona University. Esse é meu voto, salvo melhor juízo”. 604 

Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Item onze: Processo no 605 

23122.022748/2015-77 – Projeto Pedagógico Simplificado do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu 606 

MBA – Controladoria e Finanças. Interessado: DECAC, relatado pela conselheira Renata 607 
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Carolina Zanetti Lofrano. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que o Projeto 608 

Pedagógico Simplificado do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu MBA Controladoria e Finanças, 609 

Turma 2016/2017 (dois mil e dezesseis / dois mil e dezessete), trata da reoferta desse curso em 2016 610 

(dois mil e dezesseis) e estará sob a coordenação do professor Pablo Luiz Martins. Esclareceu que serão 611 

ofertadas no mínimo 30 (trinta) e no máximo 50 (cinquenta) vagas por turma, às sextas e sábados, no 612 

período noturno. O curso está estruturado em módulos de 15 (quinze) horas-aula, com carga horária 613 

total em sala de aula de 360 (trezentos e sessenta) horas-aula e 280 (duzentas e oitenta) horas-aula 614 

distribuídas em atividades individuais e em grupo e trabalho de conclusão de curso (TCC), perfazendo 615 

um total de 640 (seiscentos e quarenta) horas-aula. O curso ocorrerá entre maio de 2016 (dois mil e 616 

dezesseis) e outubro de 2017 (dois mil e dezessete), totalizando 18 (dezoito) meses. Nesse curso, 617 

informou que estão envolvidos 10 (dez) docentes responsáveis por 24 (vinte e quatro) disciplinas, sendo 618 

3 (três) mestres e 7 (sete) doutores, em sua maioria docentes do quadro efetivo da UFSJ. O Trabalho de 619 

Conclusão de Curso (TCC) constará de um trabalho monográfico, elaborado individualmente, e a 620 

certificação do curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Administração, na modalidade MBA 621 

Controladoria e Finanças, será realizada pela UFSJ. Destacou que a planilha orçamentária relaciona 622 

custos centrais, no valor de R$ 32.065,00 (trinta e dois mil e sessenta e cinco reais), e custos diretos, no 623 

valor R$ 67.974,20 (sessenta e sete mil, novecentos e setenta e quatro reais e vinte centavos), 624 

totalizando R$ 100.039,20 (cem mil e trinta e nove reais e vinte centavos). Esses custos estão 625 

relacionados ao plano de marketing, secretária com encargos, manutenção de equipamentos, serviços de 626 

terceiros e material de consumo. O relatório de atividades referente à edição 2014/2015 (dois mil e 627 

quatorze / dois mil e quinze) do respectivo curso descreve que 43 (quarenta e três) alunos foram 628 

selecionados no processo seletivo, sendo que 38 (trinta e oito) deles encerraram o curso com nível de 629 

frequência elevado e avaliação 8,0 (oito) em média. Em novembro de 2015 (dois mil e quinze), 630 

informou que foram apresentados 20 (vinte) TCCs dos alunos que concluíram as disciplinas. Os 18 631 

(dezoito) restantes, segundo o relatório, irão defender até junho de 2016 (dois mil e dezesseis). Dessa 632 

forma, a relatora destacou que esses dados indicam que os objetivos do curso têm sendo alcançados. 633 

Quanto à instrução do referido processo, a relatora destacou o seguinte: 1) a aprovação ad referendum 634 

da Assembleia Departamental da reoferta do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu MBA Controladoria e 635 

Finanças Turma 2016 (dois mil e dezesseis) concedida pelo professor Fabrício Molica de Mendonça, 636 

Chefe do Departamento de Ciências Administrativas e Contábeis (DECAC), em 15 (quinze) de 637 

dezembro de 2015 (dois mil e quinze), não está assinada pelo responsável; 2) o Projeto Pedagógico 638 

Simplificado do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu MBA Controladoria e Finanças Turma 2016 (dois 639 

mil e dezesseis), no seu Planejamento Orçamentário de Receitas, faz menção ao curso de MBA Gestão 640 

Pública, e não MBA Controladoria e Finanças, fazendo-se necessária a correção; e 3) a Ata da Reunião 641 

Extraordinária do DECAC ocorrida em 30 (trinta) de setembro de 2015 (dois mil e quinze) está apenas 642 

rubricada, não constando a cópia das assinaturas dos presentes em tal Assembleia. Além disso, nela, em 643 

seu Item quatro intitulado “Pós-Graduação Lato Sensu 2016/2017” e no decorrer de seu texto, que trata 644 

do que foi apreciado e deliberado pela Assembleia, não é especificado/nomeado qual(ais) curso(s) estão 645 
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em discussão. Além disso, foi aprovada por unanimidade a oferta da de Pós-Graduação Lato Sensu em 646 

2016/2017 (dois mil e dezesseis / dois mil e dezessete). Dessa forma, a rigor, a relatora salientou que o 647 

apresentado nessa Ata não tem relação com o presente Processo. Dados os esclarecimentos e discutida a 648 

matéria, a relatora leu o seu parecer: “Pelo exposto, meu voto é que o Projeto Pedagógico Simplificado 649 

do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu MBA Controladoria e Finanças baixe em diligência para que 650 

sejam realizadas as adequações indicadas. Este é o voto da relatora, salvo melhor juízo”. Decisão do 651 

Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade. Item doze: Processo no 652 

23122.022755/2015-79 – Projeto Pedagógico Simplificado do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu 653 

MBA – Gestão Estratégica de Pessoas. Interessado: DECAC, relatado pela conselheira Renata 654 

Carolina Zanetti Lofrano. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que o Projeto 655 

Pedagógico Simplificado do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu MBA Gestão Estratégica de Pessoas, 656 

Turma 2016/2017 (dois mil e dezesseis / dois mil e dezessete), trata da reoferta desse curso em 2016 657 

(dois mil e dezesseis) e estará sob a coordenação da professora Maria do Carmo Santos Neta. 658 

Esclareceu que serão ofertadas no mínimo 30 (trinta) e no máximo 50 (cinquenta) vagas por turma, às 659 

sextas e sábados, no período noturno. O curso está estruturado em módulos de 15 (quinze) horas-aula, 660 

com carga horária total em sala de aula de 360 (trezentos e sessenta) horas-aula e 280 (duzentas e 661 

oitenta) horas-aula distribuídas em atividades individuais e em grupo e trabalho de conclusão de curso 662 

(TCC), perfazendo um total de 640 (seiscentos e quarenta) horas-aula. O curso ocorrerá entre maio de 663 

2016 (dois mil e dezesseis) e outubro de 2017 (dois mil e dezessete), totalizando 18 (dezoito) meses. 664 

Nesse curso, informou que estão envolvidos 18 (dezoito) docentes responsáveis por 24 (vinte e quatro) 665 

disciplinas, sendo 3 (três) especialistas, 3 (três) mestres e 12 (doze) doutores, em sua maioria docentes 666 

do quadro efetivo da UFSJ. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) constará de um trabalho 667 

monográfico, elaborado individualmente, e a certificação do curso de Pós-Graduação Lato Sensu em 668 

Administração, na modalidade MBA Gestão Estratégica de Pessoas, será realizada pela UFSJ. Destacou 669 

que a planilha orçamentária relaciona custos centrais, no valor de R$ 32.043,25 (trinta e dois mil e 670 

quarenta e três reais e vinte e cinco centavos), e custos diretos, no valor R$ 66.683,40 (sessenta e seis 671 

mil, seiscentos e oitenta e três reais e quarenta centavos), totalizando R$ 98.726,65 (noventa e oito mil, 672 

setecentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos). Esses custos estão relacionados ao plano de 673 

marketing, secretária com encargos, manutenção de equipamentos, serviços de terceiros e material de 674 

consumo. O relatório de atividades referente à edição 2014/2015 (dois mil e quatorze / dois mil e 675 

quinze) do respectivo curso descreve que 40 (quarenta) alunos foram selecionados no processo seletivo, 676 

sendo que 28 (vinte e oito) deles encerraram o curso com nível de frequência elevado e avaliação 9,0 677 

(nove) em média. Em novembro de 2015 (dois mil e quinze), informou que foram apresentados 23 678 

(vinte e três) TCCs dos alunos que concluíram as disciplinas. Os 5 (cinco) restantes, segundo o 679 

relatório, irão defender até junho de 2016 (dois mil e dezesseis). Dessa forma, a relatora destacou que 680 

esses dados indicam que os objetivos do curso têm sido alcançados. Quanto à instrução do referido 681 

processo, a relatora destacou o seguinte: 1) a aprovação ad referendum da Assembleia Departamental 682 

da reoferta Curso de Pós-Graduação Lato Sensu MBA Gestão Estratégica de Pessoas Turma 2016 (dois 683 
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mil e dezesseis) concedida pelo professor Fabrício Molica de Mendonça, Chefe do Departamento de 684 

Ciências Administrativas e Contábeis (DECAC), em 15 (quinze) de dezembro de 2015 (dois mil e 685 

quinze), não está assinada pelo responsável; 2) o Projeto Pedagógico Simplificado do Curso de Pós-686 

Graduação Lato Sensu MBA Gestão Estratégica de Pessoas Turma 2016 (dois mil e dezesseis), no seu 687 

Planejamento Orçamentário de Receitas, faz menção ao curso de MBA Gestão Pública, e não MBA 688 

Gestão Estratégica de Pessoas, fazendo-se necessária a correção; e 3) a Ata da Reunião Extraordinária 689 

do DECAC ocorrida em 30 (trinta) de setembro de 2015 (dois mil e quinze) está apenas rubricada, não 690 

constando a cópia das assinaturas dos presentes em tal Assembleia. Além disso, nela, em seu Item 691 

quatro, intitulado “Pós-Graduação Lato Sensu 2016/2017” e no decorrer de seu texto, que trata do que 692 

foi apreciado e deliberado pela Assembleia, não é especificado/nomeado qual(ais) curso(s) estão em 693 

discussão. Além disso, é aprovada por unanimidade a oferta da de Pós-Graduação Lato Sensu em 694 

2016/2017 (dois mil e dezesseis / dois mil e dezessete). Dessa forma, a rigor, a relatora salientou que o 695 

apresentado nessa Ata não tem relação com o presente Processo. Dados os esclarecimentos e discutida a 696 

matéria, a relatora leu o seu parecer: “Pelo exposto, meu voto é que o Projeto Pedagógico Simplificado 697 

do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu MBA Gestão Estratégica de Pessoas baixe em diligência para 698 

que sejam realizadas as adequações indicadas. Este é o voto da relatora, salvo melhor juízo”. Decisão 699 

do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade. Item treze: Processo no 700 

23122.004273/2016-18 – Decisão Ad Referendum nº 002/2016, de 23/03/2016, que aprova o 701 

Convênio de Adesão da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) ao Acordo Específico 702 

para o Intercâmbio de Estudantes Brasil-Colômbia (BRACOL) firmado entre a Asociación 703 

Colombiana de Universidades (ASCUN) e o Grupo Coimbra de Dirigentes de Universidades 704 

Brasileiras (GCUB). Interessada: ASSIN, relatado pela conselheira Josiane Nogueira. A relatora 705 

leu o mérito de seu parecer informando que se trata de aprovação da Decisão Ad Referendum nº 002 706 

(dois), de 23 (vinte e três) de março de 2016 (dois mil e dezesseis), que aprova o Convênio entre a 707 

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), o Grupo Coimbra de Dirigentes de Universidades 708 

Brasileiras (GCUB) e a Associação Colombiana para o Intercâmbio de Estudantes (ASCUN) para a 709 

criação do grupo denominado “Intercâmbio Estudantil Brasil-Colômbia” (BRACOL). Esclareceu que o 710 

convênio está em consonância com a Resolução/CONSU nº 058/2006 (cinquenta e oito / dois mil e 711 

seis), modificada pela Resolução/CONSU nº 038/2012 (trinta e oito / dois mil e doze), sendo a minuta 712 

aprovada pela Procuradoria Jurídica. Informou que o convênio dispõe sobre a realização de despesas 713 

pela UFSJ, totalizando R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) a serem executados no ano de 2016 714 

(dois mil e dezesseis) sob a forma de auxílio financeiro aos estudantes participantes do projeto, cuja 715 

verba já está prevista, conforme documento do Setor de Planejamento Orçamentário constante no 716 

processo. Por fim, a relatora informou que não há informações sobre captação de recursos fora da UFSJ, 717 

caso seja necessária a realização de alguma captação desta natureza a Assessoria para Assuntos 718 

Internacionais (ASSIN) deverá adequar o processo à Resolução/CONDI nº 020 (vinte), de 22 (vinte e 719 

dois) de dezembro de 2011 (dois mil e onze), que regulamenta a captação e a gestão de recursos. Dados 720 

os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Com base no exposto, sou de 721 
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parecer favorável à aprovação do Ad Referendum Nº 002/2016 – CONEP, que aprova o Convênio entre a 722 

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), o Grupo Coimbra de Dirigentes de Universidades 723 

Brasileiras (GCUB) e a Asociación Colombiana para o Intercambio de Estudantes (ASCUN) para 724 

criação do grupo denominado ‘Intercâmbio Estudantil Brasil-Colômbia’ (BRACOL), salvo melhor 725 

juízo”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade, referendando a 726 

Decisão no 002 (dois), de 23 (vinte e três) de março de 2016 (dois mil e dezesseis), que faz parte do 727 

processo. Item quatorze: Processo no 23122.004933/2016-61 – Decisão Ad Referendum nº 003/2016, 728 

de 23/03/2016, que aprova o Memorando de Entendimento de Colaboração Acadêmica, Científica 729 

e Cultural entre a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) e a Lakehead University, do 730 

Canadá. Interessada: ASSIN, relatado pela conselheira Josiane Nogueira. A relatora leu o mérito 731 

de seu parecer informando que se trata de aprovação da Decisão Ad Referendum nº 003 (três), de 23 732 

(vinte e três) de março de 2016 (dois mil e dezesseis), que aprova o Memorando de Entendimento de 733 

Colaboração Acadêmica, Científica e Cultural entre a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) 734 

e a Lakehead University (LU), do Canadá. Esclareceu que o Acordo atende à Resolução/CONSU nº 735 

058/2006 (cinquenta e oito / dois mil e seis), modificada pela Resolução/CONSU nº 038/2012 (trinta e 736 

oito / dois mil e doze), sendo a minuta aprovada pela Procuradoria Jurídica. Por fim, informou que o 737 

convênio não dispõe sobre realização de despesas pela UFSJ, caso seja necessária a realização de 738 

alguma despesa a Assessoria para Assuntos Internacionais (ASSIN) deverá adequar o processo à 739 

Resolução/CONDI nº 020 (vinte), de 22 (vinte e dois) de dezembro de 2011 (dois mil e onze), que 740 

regulamenta a captação e a gestão de recursos. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a 741 

relatora leu o seu parecer: “Com base no exposto, sou de parecer favorável à aprovação do Ad 742 

Referendum Nº 003/2016 – CONEP, que aprova o Memorando de Entendimento de Colaboração 743 

Acadêmica, Científica e Cultural entre a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) e a Lakehead 744 

University (LU), do Canadá, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi 745 

aprovado por unanimidade, referendando a Decisão no 003 (três), de 23 (vinte e três) de março de 2016 746 

(dois mil e dezesseis), que faz parte do processo. Item quinze: Processo no 23122.019845/2015-82 – 747 

Reoferta do Curso de Especialização em Educação Empreendedora. Interessados: Prof. Geraldo 748 

Roberto de Sousa / NEAD, relatado pela conselheira Vanessa Maia Barbosa de Paiva. A relatora 749 

leu o mérito de seu parecer informando que trata este processo da reoferta da 6a (sexta) turma do Curso 750 

de Especialização Lato Sensu em Educação Empreendedora, com oferecimento para o primeiro 751 

semestre de 2016 (dois mil e dezesseis). De acordo com a proposta, esclareceu que esta reoferta 752 

pretende atender a 950 (novecentos e cinquenta) alunos em 15 (quinze) polos, localizados nos estados 753 

de Minas Gerais e São Paulo, nas cidades de Santa Cruz de Minas (MG), Monte Sião (MG), Carandaí 754 

(MG), Timóteo (MG), São Paulo (SP – 4 polos), São José do Rio Preto (SP), Serrana (SP), São João da 755 

Boa Vista (SP), Botucatu (SP), Araras (SP), Formiga (MG) e Votorantim (SP). Destacou que o curso 756 

será destinado prioritariamente a profissionais da educação que estejam interessados no tema da 757 

Educação Empreendedora. No período de vigência desta reoferta (dois mil e dezesseis a dois mil e 758 

dezessete), informou que o curso terá como coordenador o professor Geraldo Roberto de Souza e 759 
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contará com um corpo docente composto de 9 (nove) professores, sendo 6 (seis) doutores e 3 (três) 760 

mestres, que serão responsáveis por 12 (doze) disciplinas e pelo Trabalho de Conclusão de Curso 761 

(TCC). Por fim, informou que, de acordo com o relatório de atividades referente à última oferta (dois 762 

mil e quatorze), foram matriculados na 5a (quinta) edição do curso um total de 562 (quinhentos e 763 

sessenta e dois) alunos, apresentando 5,51% (cinco vírgula cinquenta e um por cento) de evasão e 764 

39,3% (trinta e nove vírgula três por cento) de inatividade e que o aproveitamento foi de 60,67% 765 

(sessenta vírgula sessenta e sete por cento) dos 562 (quinhentos e sessenta e dois) alunos. Na fase de 766 

esclarecimentos, a conselheira Stella Maris Resende chamou a atenção para o grande índice de evasão 767 

do referido curso. O presidente do Conselho observou que na Educação a Distância a evasão é sempre 768 

muito grande, mas concordou com a conselheira de que é necessário fazer uma avaliação sobre isso. 769 

Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Pelo exposto, meu voto é 770 

pela aprovação da reoferta do Curso de Especialização em Educação Empreendedora na Modalidade à 771 

Distância. Este é o voto da relatora, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi 772 

aprovado por unanimidade, dando origem à Resolução no 011 (onze), de 8 (oito) de abril de 2016 (dois 773 

mil e dezesseis), que passa a fazer parte do processo. Item dezesseis: Processo no 23122.002451/2016-774 

76 – Decisão Ad Referendum nº 001/2016, de 15/03/2016, que aprova o contrato de prestação de 775 

serviço de educação voltado ao treinamento no ambiente produtivo da Petrobras, que entre si 776 

celebram a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), a Petróleo Brasileiro S.A 777 

(Petrobras) e a Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei (FAUF). 778 

Interessado: Prof. Leonardo Adolpho Rodrigues da Silva (DETEM/CAP), relatado pela 779 

conselheira Carolina Ribeiro Xavier. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que o 780 

presente processo trata da apreciação da Decisão Ad Referendum nº 001 (um), de 15 (quinze) de março 781 

de 2016 (dois mil e dezesseis) deste Conselho, que aprova o contrato de prestação de serviço de 782 

educação voltado ao treinamento no ambiente produtivo da Petrobras, celebrado entre a Universidade 783 

Federal de São João del-Rei (UFSJ) e a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) com interveniência da 784 

Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei (FAUF). Nesse sentido, esclareceu que 785 

a atividade de colaboração esporádica foi realizada pelo professor Leonardo Adolpho Rodrigues da 786 

Silva, do Departamento de Engenharia de Telecomunicações e Mecatrônica (DETEM/CAP/UFSJ). 787 

Destacou que a Resolução/CONEP nº 010/2015 (dez / dois mil e quinze) considera colaboração 788 

esporádica de docente sob o regime de dedicação exclusiva aquela com retribuição pecuniária por 789 

diversos trabalhos, entre eles o trabalho prestado no âmbito de projetos institucionais de ensino, 790 

pesquisa e extensão. De acordo o parágrafo 1º (primeiro) do artigo 9º (nono) da referida Resolução, 791 

ressaltou que este tipo de atividade não deve exceder 120 (cento e vinte) horas anuais. Dessa forma, a 792 

atividade de que trata o processo é uma atividade de ensino e possui 40 (quarenta) horas, estando, 793 

portanto, de acordo com o inciso I (um) do artigo 1º e obedecendo ao parágrafo 1º (primeiro) do artigo 794 

9º (nono) da referida Resolução. Ressaltou ainda que, de acordo com o parágrafo 2º (segundo) do artigo 795 

9º (nono), a atividade de colaboração esporádica não pode prejudicar as atividades acadêmicas do 796 

docente na UFSJ. Em documentos apresentados pelo docente, informou que este declara que as 797 
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atividades da colaboração não prejudicarão as suas atividades acadêmicas. Ressaltou que o processo de 798 

afastamento foi corretamente instaurado na unidade acadêmica de lotação do docente e foi instruído 799 

com a respectiva exposição de motivos e documentos pertinentes, acompanhado do Formulário de 800 

Solicitação de Afastamento preenchido por ele. Informou que a comissão da área de atuação do docente 801 

no DETEM aprovou a participação na colaboração, reconhecendo os seus benefícios financeiros e de 802 

cooperação científica. Esclareceu que o afastamento de até 5 (cinco) dias deve ser autorizado pela 803 

chefia imediata, por isso consta do processo um documento assinado pelo Pró-Reitor Adjunto de Ensino 804 

de Graduação, representando a chefia do DETEM, que justifica a representação e aprova o afastamento na 805 

referida colaboração. Informou também que o contrato foi analisado pela Procuradoria Jurídica (PROJU) 806 

e consta do processo a sua análise com parecer favorável à continuidade do processo. Na sequência, 807 

destacou que a FAUF manifestou o interesse em celebrar o contrato como interveniente e detalhou a 808 

distribuição do montante de R$ 13.915,75 (treze mil, novecentos e quinze reais e setenta e cinco centavos) 809 

da seguinte forma: 1)10%, R$ 1.391,57 (hum mil, trezentos e noventa e um reais e cinquenta e sete 810 

centavos) para o Departamento das Engenharias de Telecomunicações e Mecatrônica (DETEM); 2) 5%, 811 

R$ 695,79 (seiscentos e noventa e cinco reais e setenta e nove centavos) para os fundos de pesquisa e de 812 

extensão da UFSJ; 3) 5%, R$ 695,79 (seiscentos e noventa e cinco reais e setenta e nove centavos) para a 813 

FAUF; e 4) dos R$ 11.132,60 (onze mil, cento e trinta e dois reais e sessenta centavos) restantes, 814 

ocorrerão ainda IRRF, INSS, ISS e INSS Patronal, restando o valor líquido de R$ 6.995,88 (seis mil, 815 

novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos). Dessa forma, o docente concordou com a 816 

distribuição do montante e deu ciência de que não pode receber acima do teto do funcionalismo público. 817 

Por fim, concluiu que o processo está de acordo com as normas da UFSJ. Dados os esclarecimentos e 818 

discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Diante do exposto, sou de parecer favorável à 819 

aprovação do Ad Referendum que aprovou o contrato de prestação de serviço de educação voltado ao 820 

treinamento no ambiente produtivo da Petrobras”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi 821 

aprovado por unanimidade, referendando a Decisão no 001 (um), de 15 (quinze) de março de 2016 (dois 822 

mil e dezesseis), que faz parte do processo. Item dezessete: Processo no 23122.101928/2014-33 – 823 

Proposta de alteração da Resolução/CONEP nº 010, de 29/04/2015, que regulamenta as condições 824 

de afastamento de docentes integrantes da carreira de Magistério Superior da UFSJ. Interessada: 825 

UFSJ, relatado pelo conselheiro Valdir Mano. O relator leu o mérito de seu parecer informando que 826 

a Resolução/CONEP nº 010 (dez), publicada em 29 (vinte e nove) de abril de 2015 (dois mil e quinze), 827 

foi elaborada em esforço conjunto com os professores Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira, Stella 828 

Maris Resende e Vanessa Maia Barbosa de Paiva e relatada por ele na reunião do CONEP de 29 (vinte e 829 

nove) de abril de 2015 (dois mil e quinze). Para entrar em vigor, esclareceu que foi solicitada a revogação 830 

da Resolução/CONDS nº 008/1991 (oito / mil, novecentos e novena e um) e da Resolução/CONSU nº 831 

035/2009 (trinta e cinco / dois mil e nove), o que se deu por meio da Resolução/CONSU nº 008 (oito), de 832 

30 (trinta) de abril de 2015 (dois mil e quinze), ad referendum do Conselho universitário. Diante disso, 833 

esclareceu que esta Resolução foi encaminhada ao professor Glauco Manoel dos Santos para análise e 834 

parecer em reunião do Conselho Universitário. No mérito do seu relato, o professor Glauco sugeriu 835 
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modificações no artigo 19 (dezenove) da Resolução/CONEP nº 010/2015 (dez / dois mil e quinze) com o 836 

objetivo de “contribuir para melhor eficiência e eficácia na tramitação dos processos de pedido de 837 

afastamento”. Além da sugestão do professor Glauco, após a publicação da referida Resolução, ressaltou 838 

que outros questionamentos foram levantados pela comunidade docente, já que esta Resolução, embora 839 

tenha englobado as Resoluções nº 008/CONDS/1991 e nº 035/CONSU/2009, e estipulado normas para o 840 

credenciamento em programas de pós-graduação de outras instituições, trata todos os casos como se 841 

fossem de afastamento, o que nem sempre traduz a realidade da atividade a ser desenvolvida. Levando em 842 

conta esses questionamentos, e como o processo retornou às suas mãos para avaliação da proposta de 843 

modificação sugerida pelo professor Glauco, o relator ressaltou que aproveitou esta oportunidade para 844 

estudar o texto da Resolução nº 010/CONEP/2015 e propor ajustes que venham ao encontro das 845 

expectativas da comunidade docente. Em suma, destacou que todas as sugestões aprovadas pelo plenário 846 

do CONEP foram incorporadas por ele ao texto da Resolução nº 010/CONEP/2015 e passarão a vigorar 847 

a partir da data da publicação de uma nova Resolução. Na fase de esclarecimentos, o presidente do 848 

Conselho informou que estavam presentes à reunião a Pró-Reitora de Gestão e Desenvolvimento de 849 

Pessoas, senhora Adriana Amorim da Silva, e as servidoras Cristiane Aparecida da Silva e Andressa 850 

Cristina Alves, para esclarecimentos. Solicitou permissão para que elas pudessem falar quando 851 

necessário, o que foi acatado. Na sequência, dando continuidade à discussão iniciada na reunião 852 

ocorrida em 11 (onze) de novembro de 2015 (dois mil e quinze), o presidente do Conselho passou a 853 

palavra para o relator que retomou a leitura de artigo por artigo da Resolução apresentando as suas 854 

propostas de alteração, bem como acatando as sugestões propostas pelo plenário. Dados os 855 

esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Diante do exposto no Mérito, sou 856 

favorável às alterações no texto da Resolução nº 010/CONEP, de 29 de abril de 2015, de acordo com as 857 

propostas aprovadas pelo plenário do CONEP e que constam do documento anexo a este Relato. Este é o 858 

meu parecer, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por 859 

unanimidade, dando origem à Resolução no 012 (doze), de 8 (oito) de abril de 2016 (dois mil e 860 

dezesseis), que passa a fazer parte do processo. Item dezoito: Processo no 23122.105061/2014-95 – 861 

Decisão Ad Referendum Nº 013/2015, de 10/09/2015, que aprova a celebração de contrato entre a 862 

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) e a Fundação de Apoio à Universidade Federal 863 

de São João del-Rei (FAUF) para o desenvolvimento do projeto de extensão intitulado 864 

“Implementação do Curso de Atenção Psicossocial em Álcool e Drogas do Centro Regional de 865 

Referência para Formação em Políticas sobre Drogas da Universidade Federal de São João del-866 

Rei”. Interessado: DPSIC (Prof. Marcelo Dalla Vecchia), relatado pelo conselheiro José Roberto 867 

Ribeiro. O relator leu o mérito de seu parecer informando que o presente processo trata da Decisão Ad 868 

Referendum nº 013 (treze), de 10 (dez) de setembro de 2015 (dois mil e quinze), que aprova a 869 

celebração de contrato entre a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) e a Fundação de Apoio 870 

à Universidade Federal de São João del-Rei (FAUF) para o desenvolvimento do projeto de extensão 871 

intitulado “Implementação do Curso de Atenção Psicossocial em Álcool e Drogas do Centro Regional 872 

de Referência para Formação em Políticas sobre Drogas da Universidade Federal de São João del-Rei”. 873 
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Informou que o objetivo específico do curso é oferecer uma oportunidade de instrumentalização acerca 874 

de conceitos fundamentais para operar as ações de prevenção dos problemas relacionados ao uso de 875 

drogas, e de cuidado às pessoas que fazem uso prejudicial, por meio da problematização e reflexão 876 

sobre práticas vigentes, visando à aquisição de agentes, trabalhadores e lideranças comunitárias para a 877 

atenção psicossocial em álcool e droga. Sobre o curso de extensão, esclareceu que o seu período de 878 

execução é de agosto de 2015 (dois mil e quinze) a julho de 2016 (dois mil e dezesseis), que tem como 879 

unidade acadêmica responsável o Departamento de Psicologia (DPSIC) e como coordenador o 880 

professor Marcelo Dalla Vecchia, e um plano de aplicação num total de R$ 364.508,00 (trezentos e 881 

sessenta e quatro mil e quinhentos e oito reais). No que se refere ao ad referendum emitido pela 882 

presidência do Conselho, afirmou que ele está calcado nos procedimentos legais, evitando o perigo da 883 

demora às informações referentes ao curso de extensão proposto. Dados os esclarecimentos e discutida 884 

a matéria, o relator leu o seu parecer: “Assim, e de acordo com o que foi agora exposto, a conclusão à 885 

que chego, e assim profiro meu voto, é no sentido de que seja referendada a Decisão Ad Referendum nº 886 

013/2015, de 10/09/2015, que resolve Ad Referendum do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 887 

aprovar a celebração de contrato entre a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) e a Fundação 888 

de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei (FAUF) para o desenvolvimento do projeto de 889 

extensão intitulado ‘Implementação do Curso de Atenção Psicossocial em Álcool e Drogas do Centro 890 

Regional de Referência para Formação em Políticas sobre Drogas da Universidade Federal de São João 891 

del-Rei’, conforme documentos constantes do Processo nº 23122.105061/2014-95”. Decisão do 892 

Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade, referendando a Decisão no 013 (treze), de 893 

10 (dez) de setembro de 2015 (dois mil e quinze), que faz parte do processo. Item dezenove: Processo 894 

no 23122.012376/2015-71 – Encaminhamento de carta para apreciação do CONEP dos alunos do 895 

Curso de Engenharia Mecatrônica, que solicitam reavaliação de notas referentes a provas e 896 

trabalhos da Unidade Curricular “Dinâmica Aplicada às Máquinas”. Interessada: PROEN, 897 

relatado pela conselheira Stella Maris de Resende. A relatora leu o mérito de seu parecer informando 898 

que o presente processo originou-se de uma solicitação, assinada por 22 (vinte e dois) discentes, 899 

referente à disciplina “Dinâmica Aplicada às Máquinas”, cursada no segundo semestre de 2014 (dois 900 

mil e quatorze). Esclareceu que os discentes alegam que o docente da disciplina, o professor substituto 901 

Reinaldo Lucas dos Santos Rosa, não permitiu vistas de provas, faltou a aulas sem aviso prévio e sem 902 

reposição posterior, não explicou o critério de avaliação utilizado e modificou notas já lançadas no 903 

Sistema de Acompanhamento e Controle Acadêmico (CONTAC). Segundo eles, tais atitudes levaram à 904 

reprovação de todos os discentes inscritos na disciplina. Por isso, no início do primeiro semestre letivo 905 

de 2015 (dois mil e quinze), estes solicitaram revisão das provas e trabalhos ao Colegiado do Curso de 906 

Engenharia Mecatrônica. Ainda, segundo eles, não foi possível solicitar revisão de provas no período 907 

regulamentar porque o professor ficou inacessível. Dessa forma, em 25 (vinte e cinco) de fevereiro de 908 

2015 (dois mil e quinze), informou que os discentes solicitaram quebra de pré-requisito, considerando 909 

que não houve oportunidade de revisão de provas. Em Memorando Eletrônico enviado à Pró-Reitoria de 910 

Ensino de Graduação (PROEN), de 25 (vinte e cinco) de março de 2015 (dois mil e quinze), o 911 
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coordenador do curso, na ocasião, professor Heber Tormentino de Sousa, cita que o assunto foi levado 912 

ao conhecimento do Colegiado em reunião realizada em 11 (onze) de março de 2015 (dois mil e 913 

quinze). No entanto, após várias solicitações feitas por ele, ressaltou que a ata dessa reunião não foi 914 

localizada, tampouco há comprovação de sua ocorrência. Nesse mesmo Memorando, o coordenador 915 

ainda solicita anuência da PROEN para conceder revisão de prova aos reclamantes, o que foi negado 916 

por intempestividade. Segundo o Quadro de Notas da disciplina, anexado ao processo pela relatora, 917 

foram realizadas 6 (seis) avaliações durante o semestre, sendo 2 (dois) exercícios em sala de aula, no 918 

valor de 5,0 (cinco) pontos cada um, 3 (três) avaliações teóricas, no valor de 25 (vinte e cinco) pontos 919 

cada uma, e um trabalho em grupo, no valor de 15 (quinze) pontos. A Ata de Resultados Finais 920 

(ATARF), também anexada ao processo posteriormente, confirma o índice de reprovação de 100% 921 

(cem por cento) dos 37 (trinta e sete) discentes da turma e permite obter a nota média de 3,1 (três 922 

vírgula um). A relatora ressaltou que a revisão de provas está regulamentada na UFSJ pela 923 

Resolução/CONAC nº 013 (treze), de 15 (quinze) de dezembro de 1999 (mil, novecentos e noventa e 924 

nove). Segundo essa norma, o prazo máximo para solicitação é de 4 (quatro) dias após a publicação dos 925 

resultados finais e só são permitidas revisões de trabalhos escritos, incluindo prova, que não tenham 926 

sido feitos a lápis. Salientou que não tem conhecimento se as provas e os exercícios em sala de aula 927 

foram realizados a lápis ou não. Mesmo se as provas tiverem sido realizadas à caneta, afirmou que o 928 

pedido foi intempestivo e não seria possível levar-se em conta a nota integral da disciplina, pois o 929 

trabalho apresentado não é passível de revisão segundo a norma vigente na UFSJ. Dessa forma, para a 930 

relatora, o pedido de revisão de provas realizado em 9 (nove) de junho não se justifica, pois não está 931 

amparado pelas normas da UFSJ. No entanto, para a relatora, um índice de reprovação de 100% (cem 932 

por cento) e a indisponibilidade do docente para discussão das questões levantadas pelos discentes são 933 

indícios de que a qualidade do processo de ensino-aprendizagem não foi adequada nesta situação. Além 934 

disso, as normas vigentes para revisão de provas são de 17 (dezessete) anos atrás e não refletem a 935 

situação atual de nossa Universidade, sendo que os discentes não podem ser prejudicados pela 936 

morosidade da Universidade na atualização de suas normas ou por atitudes inadequadas dos docentes. 937 

Finalmente, considerando que a revisão de notas de apresentação oral de trabalho não está contemplada 938 

na Resolução/CONAC nº 013/1999 (treze / mil, novecentos e noventa e nove), afirmou que ela não 939 

poderia ter sido utilizada nesta situação, pois se trata de um caso não previsto na regulamentação da 940 

UFSJ. Nesse sentido, a relatora entendeu que os discentes inscritos na disciplina devem ter nova 941 

oportunidade de avaliação. Portanto, recomendou a reapresentação do trabalho final para uma comissão 942 

a ser criada especificamente para este fim, podendo contar com docentes de qualquer unidade 943 

acadêmica da UFSJ. O número de membros e a composição da comissão e a data e os critérios de 944 

avaliação devem ser definidos pelo Colegiado do Curso de Engenharia Mecatrônica, levando-se em 945 

consideração a disponibilidade horária dos discentes. O presidente desta comissão, a ser escolhido pelo 946 

Colegiado do Curso, terá a incumbência de lançar as notas da referida avaliação no diário eletrônico, 947 

após abertura pelo Coordenador do Curso. Recomendou ainda que todos os procedimentos devem ter 948 

acompanhamento da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEN) e, para se evitar prejuízo maior, 949 
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devem estar concluídos antes do término do semestre corrente. Contudo, a relatora disse que é 950 

importante salientar a necessidade urgente de atualização dos procedimentos de revisão de notas de 951 

avaliações, bem como a regulamentação dos demais procedimentos acadêmicos, como prazos para 952 

correção de avaliações e divulgação de notas. Lembrou que já há uma proposta de regulamentação, 953 

elaborada por uma comissão encarregada dessa tarefa, e aproveitou para solicitar ao Conselho 954 

atendimento prioritário a essa demanda, a fim de que se tenha uma legislação específica e atualizada a 955 

respeito da questão, evitando futuras situações como a apresentada neste processo. Dados os 956 

esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Diante do exposto, meu voto é que 957 

o trabalho final da disciplina ‘Dinâmica Aplicada às Máquinas’ seja reapresentado para uma Comissão 958 

designada pelo Colegiado do Curso de Engenharia Mecatrônica e que as notas obtidas substituam 959 

aquelas lançadas pelo professor da disciplina na ocasião do fechamento do Diário Eletrônico, 960 

garantindo-se que todos os procedimentos sejam acompanhados pela Pró-Reitoria de Ensino de 961 

Graduação e finalizados antes do término do semestre letivo corrente”. Decisão do Plenário: o parecer 962 

da relatora foi aprovado por unanimidade. Às 17 (dezessete) horas, tendo se chegado ao teto da reunião, 963 

o Conselho decidiu por encerrá-la e continuar os outros itens da pauta em uma próxima reunião. Assim, 964 

nada mais havendo a tratar, o presidente do Conselho encerrou a reunião. E para constar, eu, Maria da 965 

Penha Resende Rodrigues, secretária, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por todos os 966 

conselheiros presentes à reunião. São João del-Rei, 8 (oito) de abril de 2016 (dois mil e dezesseis).  967 

Prof. Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira 968 

Profª Carolina Ribeiro Xavier 969 

Prof. Cleber José da Silva 970 

Prof. Moacyr Comar Júnior 971 

Profª Renata Carolina Zanetti Lofrano 972 

Prof. Roberto Pires Calazans Matos 973 

Profª Stella Maris Resende 974 

Prof. Túlio Hallak Panzera 975 

Prof. Valdir Mano 976 

Profª Vanessa Maia Barbosa de Paiva 977 

Tec.-adm. José Roberto Ribeiro 978 

Tec.-adm. Josiane Nogueira 979 

Mem. Ext. José Domingos de Souza 980 


