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Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade1

Federal de São João del-Rei.2

Aos 8 (oito) dias do mês de fevereiro de 2017 (dois mil e dezessete), às 9 (nove) horas e 30 (trinta)3

minutos com continuação às 13 (treze) horas e 30 (trinta) minutos, estavam presentes para a reunião4

extraordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONEP, da Universidade Federal de São5

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

conselheiros: professor Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira, Reitor e presidente do Conselho;7

professor Marcelo Pereira de Andrade, Vice-Reitor; os docentes que atuam no ensino da graduação:8

Gustavo Leal Toledo, Moacyr Comar Júnior, Renata Carolina Zanetti Lofrano, Stella Maris Resende,9

Túlio Hallak Panzera e Vanessa Maia Barbosa de Paiva; os docentes que atuam no ensino de pós-10

graduação: Andrea Lúcia Teixeira Charbel e Roberto Pires Calazans Matos; o membro do corpo11

técnico-administrativo: José Roberto Ribeiro; e o membro do corpo discente do ensino da pós-12

graduação: João Paulo Viana. Havendo quorum, o presidente do Conselho deu início à reunião13

apresentando as justificativas de ausência dos conselheiros: Cláudia Di Lorenzo Oliveira, porque já14

tinha atividades do pós-doutorado agendadas em São Paulo nesta data; e Josiane Nogueira, por estar de15

licença maternidade. Aceitas as justificativas, foi aprovada, por unanimidade, a ata da extraordinária16

ocorrida em 21 (vinte e um) de dezembro de 2016 (dois mil e dezesseis). Aprovada a ata, o presidente17

ressaltou que 2017 (dois mil e dezessete) será, como foi 2016 (dois mil e dezesseis), um ano muito18

difícil para a Universidade tendo em vista a redução da proposta orçamentária feita pelo Governo19

Federal. Para os recursos de capital, informou que houve redução em torno de 6 (seis) milhões e que20

dificilmente será possível iniciar obras novas. Para os recursos de custeio, a redução foi em torno de 521

(cinco) milhões, observando que metade dos recursos de custeio é gasta com os funcionários22

terceirizados. Afirmou que se vê é uma dificuldade muito grande na execução do orçamento para este23

ano e pediu a colaboração de todos para ajudar a economizar. Outra questão que informou foi que o24

TCU julgou um processo de outra Universidade e decidiu que o docente ou técnico-administrativo só25

poderá receber a retribuição por titulação após a apresentação do diploma, não podendo mais aceitar26

apenas a ata da defesa. Dessa forma, pediu aos conselheiros, que tenham colegas nesta situação, que os27

avisem para providenciar logo o diploma antes que a CGU venha à Instituição para fiscalizar esses28

casos. Por fim, informou que o CONSU e este Conselho deliberaram pela exclusão de unidades29

curriculares pelos discentes no período de greve no final do ano passado pelos três segmentos. No30

entanto, ressaltou que se deparou com o Regimento Geral da UFSJ, que, em seu artigo 88 (oitenta e31

oito), parágrafo único, não permite a exclusão de unidades curriculares aos alunos em seu primeiro32

semestre letivo na UFSJ. Informou que já ouviu o CONSU e gostaria também de ouvir o CONEP sobre33

o que fazer nesta situação, uma vez que esta questão não foi levantada na Resolução nº 035 (trinta e34

cinco), de 2 (dois) de dezembro de 2016 (dois mil e dezesseis), que deu orientações sobre os35

procedimentos referentes às atividades acadêmicas dos cursos de graduação da UFSJ ao final dos36

movimentos grevistas. O assunto foi debatido, e considerando a excepcionalidade do momento e37
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seguindo a mesma orientação do CONSU, o Conselho autorizou a Reitoria a buscar uma solução38

jurídica para esta questão, de forma que se respaldasse a decisão dos Conselhos. Decididos os itens do39

expediente do dia, foi então colocada em discussão a pauta. No momento da aprovação, o presidente do40

Conselho solicitou a inclusão, como itens dois e três, dos processos de nº 23122.002542/2017-92, que41

trata da proposta de Calendário da Pós-graduação 2017, e de nº 23122.022830/216-82, que trata de42

modificação do Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia de Produção, tendo ambos como relatora a43

conselheira Stella Maris Resende, o que foi acatado. A conselheira Renata Carolina Zanetti Lofrano44

solicitou que o item 8 (oito), que trata da proposta de extinção do curso de Bacharelado Interdisciplinar45

em Ciência e Tecnologia (BCT), fosse apreciado em regime de urgência. O conselheiro Gustavo Leal46

Toledo salientou que um assunto como este não deveria ser votado em regime de urgência neste47

momento sem antes discuti-lo com a comunidade do Campus Alto Paraopeba (CAP), dado que não é48

uma decisão simples e que o Campus deveria ser ouvido oficial e formalmente sobre ele. O presidente49

do Conselho esclareceu que recebeu um memorando da Coordenação do BCT onde é feita uma defesa50

pela continuidade do Bacharelado, mas, ao mesmo tempo, fala que houve uma ampla discussão de uma51

proposta de continuidade do BCT, a qual foi rejeitada pela quase totalidade das coordenações de curso.52

Diante disso, o presidente colocou em votação o regime de urgência, o qual foi aprovado por 7 (sete)53

votos favoráveis, 2 (dois) votos contrários e 3 (três) abstenções. Ficou definido ainda que este item54

seria discutido logo no início da tarde, assim que os conselheiros retornassem do horário do almoço.55

Em função disto, os demais itens da pauta foram reordenados de acordo com a urgência de cada um.56

Aprovada a pauta, iniciaram-se os trabalhos. Item um: Processo no 23122.001689/2017-65 –57

Proposta de calendário de reuniões do CONEP 2017. Interessado: CONEP, relatado pelo58

conselheiro José Roberto Ribeiro. O relator leu o mérito de seu parecer informando que o presente59

processo trata da proposta de Calendário de Reuniões do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão60

(CONEP) para o ano de 2017 (dois mil e dezessete). De acordo com o artigo 16 (dezesseis) do Estatuto61

da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), destacou que o Conselho de Ensino, Pesquisa e62

Extensão reúne-se, ordinariamente, a cada mês. Sendo assim, informou que o Calendário proposto de63

reuniões do CONEP para o ano de 2017 (dois mil e dezessete) está distribuído da seguinte maneira: 2264

(vinte e dois) de março, 12 (doze) de abril, 3 (três) de maio, 31 (trinta e um) de maio, 21 (vinte e um)65

de junho, 12 (doze) de julho, 16 (dezesseis) de agosto, 6 (seis) de setembro, 27 (vinte e sete) de66

setembro, 25 (vinte e cinco) de outubro, 22 (vinte e dois) de novembro e 13 (treze) de dezembro.67

Contudo, o relator propôs alteração das seguintes datas das reuniões: de 12 (doze) de abril para 1968

(dezenove) de abril, de 12 (doze) de julho para 5 (cinco) de julho e de 13 (treze) de dezembro para 669

(seis) de dezembro, gerando, assim, uma nova proposta de calendário de reuniões do CONEP. Dados70

os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Assim, e de acordo com o que foi71

agora exposto, a conclusão à que chego, e assim profiro meu voto, é no sentido de que seja aprovada a72

nova Proposta de Calendário de Reuniões do CONEP 2017, anexa ao Processo 23122.001689/2017-73

65”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Item dois: Processo nº74

23122.002542/2017-92 - Proposta de Calendário da Pós-graduação 2017. Interessada: DICON,75
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relatado pela conselheira Stella Maris Resende. A relatora leu o mérito de seu parecer informando76

que trata este parecer da apreciação das propostas de Calendários para o ano letivo de 2017 (dois mil e77

dezessete) para os Cursos de Pós-graduação da UFSJ. Destacou que o Calendário dos programas de78

pós-graduação da UFSJ tem por objetivo regulamentar as datas de todas as atividades acadêmicas dos79

respectivos cursos. Dessa forma, afirmou que a importância desta regulamentação reside no fato de que80

várias atividades da Instituição são realizadas em conjunto ou são interdependentes, como processos81

seletivos ou solicitação de docentes para os semestres seguintes. Informou que a Pós-graduação da UFSJ82

contempla programas com calendários semestral e quadrimestral. Para a estrutura semestral, segundo a83

proposta para 2017 (dois mil e dezessete), informou que o início e o término do primeiro semestre letivo84

estão previstos para 13 (treze) de março e 14 (quatorze) de julho, respectivamente, enquanto o início e o85

término do segundo semestre letivo ocorrerão em 7 (sete) de agosto e 15 (quinze) de dezembro, em86

coincidência com as datas aprovadas para a Graduação, exceto para o término do segundo semestre letivo.87

Esclareceu que estas datas definem 18 (dezoito) semanas letivas no primeiro semestre e 19 (dezenove)88

semanas letivas no segundo semestre, o que é suficiente, uma vez que as disciplinas estão estruturadas em89

módulos de 15 (quinze) semanas letivas. O prazo para matrícula dos candidatos selecionados vai até dia 890

(oito) de março no primeiro semestre letivo e 21 (vinte e um) de julho no segundo semestre letivo, datas91

em que os períodos letivos 2016/2 e 2017/1 da Graduação da UFSJ já terão se encerrado, o que92

favorecerá as matrículas nos cursos de Pós-graduação da UFSJ, considerando os atrasos devido à greve93

de 2016 (dois mil e dezesseis) nos calendários das graduações da UFSJ e de outras Universidades do País.94

Ressaltou que as datas-limite sugeridas para que os coordenadores solicitem às Unidades Acadêmicas95

docentes para o período seguinte são 8 (oito) de maio e 16 (dezesseis) de outubro, para o primeiro e96

segundo semestres letivos, respectivamente. No entanto, em função do expressivo número de programas97

de pós-graduação da Instituição, afirmou que é cada vez mais significativa a participação simultânea dos98

docentes na graduação e na pós-graduação, de forma que a distribuição de encargos didáticos deve levar99

em conta esta nova realidade. Neste contexto, para a relatora, o prazo de solicitação de docentes para o100

semestre seguinte deve ser coincidente para a graduação e para a pós-graduação. Para tal, recomendou as101

datas de 12 (doze) de maio e de 20 (vinte) de outubro para os dois semestres letivos, respectivamente, em102

acordo com as datas aprovadas para a Graduação. Para cursos que seguem a estrutura quadrimestral,103

informou que o início e o término dos três quadrimestres estão previstos para 13 (treze) de março e 9104

(nove) de junho, 26 (vinte e seis) de junho e 15 (quinze) de setembro e 2 (dois) de outubro e 22 (vinte e105

dois) de dezembro, respectivamente. Neste caso, esclareceu que somente a data de início do primeiro106

quadrimestre e do término do terceiro quadrimestre coincidem com as datas aprovadas para a Graduação.107

Os intervalos propostos definem 13 (treze) semanas letivas no primeiro quadrimestre e 12 (doze) semanas108

letivas no segundo e terceiro quadrimestres. O prazo para matrícula dos candidatos selecionados também109

vai até dia 8 (oito) de março no primeiro quadrimestre letivo, o que favorecerá as matrículas dos110

estudantes novatos. Para o segundo e o terceiro quadrimestres, as datas para matrícula serão 19 (dezenove)111

de junho e 18 (dezoito) de setembro. As datas-limite definidas para que os coordenadores solicitem às112

Unidades Acadêmicas docentes para o período seguinte são 5 (cinco) de maio e 31 (trinta e um) de113
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outubro. Seguindo as mesmas considerações anteriores, a relatora indicou as datas de 12 (doze) de maio e114

de 20 (vinte) de outubro em acordo com as datas aprovadas para a Graduação. Finalmente, ressaltou que115

entende que não há necessidade de se terem dois calendários para a Pós-graduação, de forma que116

recomendou que, futuramente, as informações sejam incluídas num único calendário, unificando as datas117

sempre que possível. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer:118

“Diante do exposto, sou de parecer favorável à aprovação do Calendário dos Programas de Pós-119

graduação Stricto Sensu da UFSJ para o ano letivo de 2017, acatando-se as modificações indicadas no120

mérito para as datas-limite para os coordenadores solicitarem docentes para o semestre seguinte”.121

Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade, dando origem à Resolução no122

001 (um), de 8 (oito) de fevereiro de 2017 (dois mil e dezessete), que passa a fazer parte do processo.123

Item três: Processo nº 23122.022830/216-82 - Revisão do Projeto Pedagógico do Curso de124

Engenharia de Produção. Interessada: COENP, relatado pela conselheira Stella Maris Resende.125

A relatora leu o mérito de seu parecer informando que este parecer é referente à apreciação de126

modificação do Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia de Produção. Esclareceu que o atual127

Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia de Produção foi aprovado em 9 (nove) de novembro de128

2016 (dois mil e dezesseis). No entanto, ressaltou que verificou posteriormente que a concepção do129

Trabalho de Conclusão de Curso não estava condizente com as normas da UFSJ e a legislação vigente.130

Após fazer uma análise da legislação sobre o assunto, informou que no PPC aprovado o Trabalho de131

Conclusão de Curso era tratado como uma disciplina, denominada “Projeto de Trabalho de Conclusão132

de Curso”, com carga horária de 72 (setenta e duas) horas-aula. Desta forma, destacou que foi133

necessária uma pequena revisão. Na nova versão, informou que se optou por manter a disciplina de 72134

(setenta e duas) horas-aula (9º período) com o objetivo de capacitar os discentes para a elaboração do135

Trabalho de Conclusão de Curso, orientando-os em relação às normas da ABNT para a escrita de136

trabalhos acadêmicos, especialmente em relação à estrutura, objetivos e metodologia. Esta disciplina137

preparará o discente para a nova unidade curricular “Defesa do Trabalho de Conclusão de Curso”, cujo138

objetivo será avaliar o trabalho final de cada discente individualmente. Esta nova unidade curricular,139

com carga horária de 4 (quatro) horas, tem a disciplina Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso140

como pré-requisito. Os critérios e normas para inscrição, execução e avaliação desta unidade curricular141

serão definidos pelo Colegiado do Curso, conforme o parágrafo 1º (primeiro) do artigo 9º (nono) da142

Resolução/CONEP nº 024 (vinte e quatro), de 9 (nove) de julho de 2014 (dois mil e quatorze). Desta143

forma, ressaltou que a carga horária total do curso foi elevada de 3.622 (três mil, seiscentas e vinte e144

duas) para 3.626 (três mil, seiscentas e vinte e seis) horas, o que justifica esta nova submissão a este145

Conselho e a revogação da Resolução/CONEP nº 029 (vinte e nove), de 9 (nove) de novembro de 2016146

(dois mil e dezesseis). Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer:147

“Diante do exposto, sou de parecer favorável à aprovação da versão revisada do Projeto Pedagógico do148

Curso de Engenharia de Produção e da revogação da Resolução CONEP nº 029, de 09 de novembro de149

2016”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade, dando origem à150

Resolução no 002 (dois), de 8 (oito) de fevereiro de 2017 (dois mil e dezessete), que passa a fazer parte151
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do processo. Item quatro: Processo no 23122.024916/2016-40 – Solicitação de criação da área de152

concentração “Saúde Coletiva”. Interessado: PPGCS, relatado pelo conselheiro Roberto Pires153

Calazans Matos. O relator leu o mérito de seu parecer informando que se trata da criação da área de154

concentração “Saúde Coletiva” no Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde (PPGCS) da155

UFSJ. Esclareceu que, de acordo com o projeto apresentado, o pedido se justifica devido a: 1) o ensino156

do Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO) da UFSJ que tem esse perfil; 2) às necessidades da região157

geográfica do campus; 3) o crescimento da área de saúde coletiva nos últimos anos; e 4) insuficiência158

da área de concentração “Doenças Infecciosas e Parasitárias” para fornecer instrumental científico em159

epidemiologia para formação de pesquisadores em saúdecoletiva. Segundo o relator, embora não esteja160

mencionado no projeto, o ganho maior desta proposta é uma melhor adequação dos docentes ao161

referido Programa. Informou ainda que o Colegiado de Curso aprovou a criação da área de162

concentração e suas respectivas linhas de pesquisa, sendo que as disciplinas obrigatórias perfazem o163

total 13 (treze) créditos e o corpo docente constará de 9 (nove) docentes. Observou, porém, que não foi164

indicada a carga horária mínima de disciplinas optativas, o que af i rmou que seria importante165

destacar, assim como um quadro mínimo dessas disciplinas. No entanto, apesar de a questão acadêmica166

estar bem estruturada e de que para a política de desenvolvimento do PPGCS esta área de concentração167

é bem-vinda, salientou que não se pode deixar de apontar para as inconsistências administrativas que168

esse processo revela a ponto de poder prejudicar a avaliação adequada do Programa de Pós-graduação169

em Ciências da Saúde e prejudicar também a avaliação da UFSJ. Esclareceu que a área de concentração170

foi aprovada pelo Colegiado do Programa em 8 (oito) de abril de 2015 (dois mil e quinze), mas não171

houve informação nem para a Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PROPE), e muito menos para172

este Conselho. Ressaltou que a CAPES também não foi informada. Esclareceu que, de acordo com o173

artigo 15 (quinze), inciso 6 (seis) do Estatuto da UFSJ, o projeto do programa de pós-graduação é174

aprovado pelo CONEP e, qualquer alteração, este Conselho deve ser notificado para apreciação. De175

acordo com a consulta feita pela coordenadora atual do PPGCS, que não era coordenadora na época da176

aprovação no Colegiado, ao presidente do Comitê de área da CAPES, a criação da área também não foi177

comunicada à CAPES no preenchimento do Coleta do curso, sendo que há discentes matriculados na178

área de Saúde Coletiva desde fevereiro de 2016 (dois mil e dezesseis). Informou que o Edital de179

seleção para o ano de 2016 (dois mil e dezesseis) é o único que não consta na página do Programa para180

consulta, e recomendou que deve ser corrigido imediatamente. Informou ainda que o Edital para181

seleção de discentes para 2017 (dois mil e dezessete), de setembro de 2016 (dois mil e dezesseis),182

consta seleção para a área que não está presente nem no Coleta e nem aprovada pelo CONEP. Por fim,183

ressaltou que a gravidade dessas questões poderiam levar a uma avaliação ruim do Programa na184

CAPES na avaliação de 2017 (dois mil e dezessete). Porém, informou que os relatórios dos anos 2013185

(dois mil e treze), 2014 (dois mil e quatro) e 2015 (dois mil e quinze) ainda estão abertos para186

alterações dessas distorções até o dia 10 (dez) de fevereiro de 2017 (dois mil e dezessete). Desse modo,187

o relator sugeriu a aprovação da criação da área de concentração em Saúde Coletiva e a pronta correção188

no Coleta CAPES e indicou, para o futuro, que a política de pós-graduação da UFSJ estabeleça189
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algumas possíveis sanções para equívocos que possam prejudicar a Instituição. Durante a discussão e190

considerando o que foi exposto pelo relator, o conselheiro José Roberto Ribeiro destacou a necessidade191

de se normatizar o funcionamento dos Programas de Pós-graduação Stricto Sensu, como foi feito para192

os cursos de graduação. para evitar estes tipos de equívocos. Dados os esclarecimentos e discutida a193

matéria, o relator leu o seu parecer: “Diante do exposto, sou de parecer favorável à criação da área de194

Saúde Coletiva no Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde da UFSJ”. Decisão do Plenário:195

o parecer do relator foi aprovado por unanimidade, dando origem à Resolução no 003 (três), de 8 (oito)196

de fevereiro de 2017 (dois mil e dezessete), que passa a fazer parte do processo. Item cinco: Processo197

no 23122.018796/2015-61 – Celebração de Acordo de Cooperação Técnica para instalação da198

Base Geodésica MGSL da Rede CEGAT no Campus Sete Lagoas. Interessado: DCIAG, relatado199

pela conselheira Josiane Nogueira e apresentado pelo conselheiro Marcelo Pereira de Andrade. O200

conselheiro leu o mérito do parecer da relatora informando que se trata de aprovação do Acordo de201

Cooperação Técnico-Científica entre a UFSJ e a empresa Alezi Teodolini Equipamentos Topográficos202

e Comércio e a Melo & Campos Engenharia de Agrimensura e Segurança do Trabalho, que tem por203

objetivo efetuar a instalação, calibração e homologação de base geodésica MGSL. Esclareceu que esta204

base permitirá que os alunos dos cursos de Engenharia Agronômica e Engenharia Florestal da UFSJ205

possam executar as atividades de campo de forma georreferenciada mediante a obtenção dos reais206

valores de latitude, longitude e altitude com precisão. Informou que se trata de um serviço a ser207

disponibilizado à UFSJ de forma gratuita e vitalícia, sem remuneração aos professores que vierem a208

participar do projeto. Em relação aos trâmites, destacou que o acordo está em consonância com a209

Resolução/CONSU nº 058/2006 (cinquenta e oito / dois mil e seis), modificada pela210

Resolução/CONSU nº 038/2012 (trinta e oito / dois mil e doze), tendo sido o processo examinado e211

aprovado sem restrições pela Procuradoria Jurídica Federal junto à UFSJ. Diante disso, finalizou212

afirmando que o processo está em acordo com as normas estabelecidas pela Instituição. Dados os213

esclarecimentos e discutida a matéria, o conselheiro leu o parecer da relatora: “Com base no exposto,214

sou de parecer favorável à aprovação do Acordo de Cooperação N.112/2016 que entre si celebram a215

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ, a ALEZI TEODOLINI216

EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS E COMÉRCIO, E MELLO & CAMPOS ENGENHARIA DE217

AGRIMENSURA E SEGURANÇA DO TRABALHO, tendo em vista a instalação, calibração e218

homologação da base geodésica MGSL no Campus Sete Lagoas, salvo melhor juízo”. Decisão do219

Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por 11 (onze) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. Item220

seis: Processo no 23122.017900/2016-81 – Convênio de Cooperação Científica e Acadêmica entre221

a UFSJ e a Universidad Castilla La Mancha, da Espanha. Interessada: ASSIN, relatado pelo222

conselheiro Gustavo Leal Toledo. O relator leu o mérito de seu parecer informando que o presente223

processo se refere à solicitação de um convênio de cooperação científica e acadêmica internacional do224

tipo “guarda-chuva” entre UFSJ e a Universidad Castilla La Mancha (Espanha). Destacou que a225

Procuradoria Jurídica da UFSJ aprovou a Minuta de Convênio, estando o plano de trabalho conforme226

determina o artigo 116 (cento e dezesseis) da Lei nº 8.666/93 (oito mil, seiscentos e sessenta e seis /227
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noventa e três) e a Resolução/CONSU nº 058/2006 (cinquenta e oito / dois mil e seis), modificada pela228

Resolução/CONSU nº 038/2012 (trinta e oito / dois mil e doze). Informou que consta ainda no processo229

o despacho do Magnífico Reitor aprovando a minuta e a justificativa da Assessoria para Assuntos230

Internacionais (ASSIN) para a ausência de foro competente, a fim de dirimir conflitos. Observou que231

não há impactos financeiros, sendo que estas questões poderão ser incluídas em termos aditivos a232

serem assinadas por ocasião do estabelecimento de ações concretas. Finalizou afirmando que o referido233

Acordo contribui para a internacionalização da Instituição dando oportunidade para realização de234

intercâmbio de docentes e discentes em âmbito acadêmico e de pesquisa. Dados os esclarecimentos e235

discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Assim, pelo que no mérito consta, sou de parecer236

favorável à aprovação do Convênio para Cooperação Científica e Acadêmica com a Universidad237

Castilla La Mancha (Espanha). Este é meu parecer, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer238

do relator foi aprovado por unanimidade. Item sete: Processo no 23122.020553/2016-73 – Convênio239

de Cooperação Científica e Acadêmica - Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso (Chile).240

Interessada: ASSIN, relatado pela conselheira Andrea Lúcia Teixeira Charbel. A relatora leu o241

mérito de seu parecer informando que se trata do Acordo de Cooperação Internacional entre a UFSJ e a242

Pontifícia Universidad Católica de Valparaiso (PUCV), instituição que se dedica às áreas de243

Engenharias, Física, Química, Literatura e Ciências da Linguagem, Música, Medicina e Agronomia.244

Esclareceu que o Acordo considera o interesse mútuo de manter, aumentar e desenvolver em conjunto245

atividades acadêmicas, científicas e técnicas que constituem os próprios resultados esperados, a saber:246

intercâmbio de professores e alunos; coordenação de projetos de pesquisa e desenvolvimento247

tecnológico; definição e desenvolvimento de programas de extensão; cursos de formação e estágios;248

programas de mestrado e doutorado; seminários internacionais e outros eventos; assessorias,249

consultorias e publicações. Informou que a Cláusula Quarta da minuta da proposta em questão250

estabelece que cada atividade deverá ser regulamentada por meio de um convênio específico que251

definirá, em termos exatos, os objetivos, mecanismos, datas, prazos, responsáveis, compromissos e252

obrigações específicas das partes, normas sobre propriedade intelectual e industrial e financiamento253

mediante atividades adicionais. Quanto ao dispêndio de recursos, informou que o Acordo não254

compreende obras ou serviços de engenharia e que não há previsão de recursos financeiros a serem255

aplicados, ditando a Cláusula Quinta que ambas as partes buscarão, em conjunto ou de maneira256

independente, os recursos econômicos necessários em organismos nacionais e internacionais. Ressaltou257

que o prazo de validade do convênio deve ser definido e corrigido, uma vez que na minuta consta um258

prazo de 4 (quatro) anos e no Plano de Trabalho, o mesmo prazo é de 5 (cinco) anos. De qualquer259

forma, observou que o convênio terá validade a partir da data da sua última assinatura, podendo ser260

renovado por igual período. Para coordenar todas as ações necessárias do presente Acordo, esclareceu261

que a PUCV nomeia o seu Diretor de Relações Internacionais e a UFSJ nomeia o prof. Guillermo262

Vilalta Alonso (DCTEF). Por fim, destacou que, conforme explicitado no Plano de Trabalho, o Acordo263

atende aos elementos do artigo 116 (cento e dezesseis), parágrafo 1o (primeiro), da Lei nº 8.666/93264

(oito mil, seiscentos e sessenta e seis / noventa e três), e também aos elementos pertinentes dispostos265
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nos artigos 3o (terceiro) e 6o (sexto) da Resolução/CONSU no 058/2006 (cinquenta e oito / dois mil e266

seis). Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Do exposto,267

realizadas as correções indicadas, considero que a formalização do acordo em questão é benéfico para268

as partes, uma vez que interesses comuns podem se desenvolver em diversos temas, tendo em vista que269

a Pontifícia Universidad Católica de Valparaiso se dedica às áreas de Engenharias, Física, Química,270

Literatura e Ciências da Linguagem, Música, Medicina e Agronomia. Sou, desta forma, favorável à271

celebração do acordo internacional entre a Universidade Federal de São João del-Rei e a Pontifícia272

Universidad Católica de Valparaiso. Este é meu voto, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o273

parecer da relatora foi aprovado por unanimidade. Item oito: Processo no 23122.020661/2016-46 –274

Convênio de Cooperação Científica e Acadêmica – University of Illinois (USA). Interessada:275

ASSIN, relatado pelo conselheiro Túlio Hallak Panzera. O relator leu o mérito de seu parecer276

informando que se trata de um Acordo de Cooperação entre a University of Illinois (EUA) e a277

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). Esclareceu que este Acordo foi solicitado pela278

Assessoria para Assuntos Internacionais (ASSIN), que enfatizou a existência de uma demanda imediata279

da profa. Nadja Cristiane Leppaann Botti, do Curso de Enfermagem da UFSJ. Informou que a University280

of Illinois foi fundada em 1867 (mil, oitocentos e sessenta e sete) e está entre as universidades mais281

renomadas dos Estados Unidos, oferecendo cursos de graduação e pós-graduação nas áreas de agricultura,282

ciências do ambiente, ciências da saúde, ciências da informação, administração, educação, engenharias,283

belas artes, direito, recursos humanos, mídia, serviço social e medicina veterinária. Informou ainda que a284

Procuradoria Jurídica da UFSJ aprovou a Minuta de Convênio, estando o plano de trabalho conforme285

determina o artigo 116 (cento e dezesseis) da Lei nº 8.666/93 (oito mil, seiscentos e sessenta e seis /286

noventa e três) e a Resolução/CONSU nº 058/2006 (cinquenta e oito / dois mil e seis), modificada pela287

Resolução/CONSU nº 038/2012 (trinta e oito / dois mil e doze). Por fim, destacou que este Acordo288

contribui para a internacionalização da Instituição, dando oportunidade para realização de intercâmbio de289

docentes, discentes e pesquisadores, e pelos interesses comuns que unem as Universidades em diversas290

áreas. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Este relator é de291

parecer favorável à aprovação do Acordo de cooperação científica e acadêmica com a University of292

Illinois (EUA)”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Item nove:293

Processo no 23122.021388/2015-96 – Projeto de Pesquisa “Análise da Eficácia do Projeto Piloto294

‘Aracê’ de Inclusão Produtiva da Vina Gestão de Resíduos Sólidos e Locação de equipamentos” e295

Convênio entre a UFSJ, a Vina Gestão de Resíduos Sólidos e Locação de Equipamentos e a296

FAUF. Interessado: Prof. Múcio Tosta Gonçalves (DCECO), relatado pelo conselheiro Moacyr297

Comar Júnior. O relator leu o mérito de seu parecer informando que o projeto apresentado trata da298

“Análise da eficácia do projeto piloto ‘Aracê’ de inclusão produtiva da Vina Gestão de Resíduos299

Sólidos e Locação de Equipamentos” e foi apresentado pelos docentes do Departamento de Ciências300

Econômicas (DCECO), professores Aline Cristina da Cruz e Múcio Tosta Gonçalves. Esclareceu que a301

empresa Vina atua há 18 (dezoito) anos no mercado, prestando serviços urbanos e tratamento de302

resíduos sólidos, entre outras áreas de atuação. Segundo o projeto, esclareceu que a empresa tem uma303
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relativa preocupação com a área socioambiental, como, por exemplo, o projeto “Aracê” (palavra tupi304

que significa aurora, nascer do dia), criado em 2005 (dois mil e cinco), no qual as pessoas em situação305

de marginalização social são contratadas formalmente. Informou que o projeto tem como objetivo306

“estudar a efetividade do projeto, apontando eventuais problemáticas, de modo a permitir a discussão307

sobre as possibilidades de sua replicação”. Para isso, esclareceu que serão utilizados métodos de308

abordagem qualitativa, tais como pesquisa documental e estudos de caso. Informou que o projeto foi309

apresentado inicialmente em novembro de 2015 (dois mil e quinze), passando, em seguida, por uma310

série de tramitações e, finalmente, encaminhado ao CONEP para parecer. Conforme o relator, o projeto311

“Aracê” parece ser um projeto que tenta devolver um pouco da dignidade a pessoas que, por qualquer312

motivo, estão colocadas à margem da chamada sociedade padrão. Ainda, segundo o relator, o313

envolvimento da UFSJ, por intermédio do grupo de docentes e alunos que propuseram o trabalho, tenta,314

de maneira louvável, contribuir para que esta ideia possa ser estendida e ampliada, de forma que mais315

pessoas possam ser beneficiadas. Por fim, destacou que se deve pontuar ainda o real interesse da316

empresa em participar deste projeto, considerando o tempo decorrido desde o início do processo e317

levando-se em conta que a empresa se dispôs a arcar com a maior parte do custo do estudo. Dados os318

esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Pelo exposto no Mérito, sou de319

parecer favorável à execução do projeto ‘Análise da Eficácia do Projeto Piloto ‘Aracê’ de Inclusão320

Produtiva da Vina Gestão de Resíduos Sólidos e Locação de Equipamentos’. Salvo melhor juízo, este é321

meu parecer”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Item dez:322

Processo no 23122.021747/2016-96 – Proposta de Adequação do Programa de Pós-graduação em323

Engenharia Mecânica ao regime quadrimestral. Interessado: PPMEC, relatado pelo conselheiro324

Roberto Pires Calazans Matos. O relator leu o mérito de seu parecer informando que trata da325

proposta de adequação do Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica (PPMEC) ao regime326

quadrimestral. Destacou que foram apresentadas 4 (quatro) propostas de modificações, a saber: 1)327

mudança do período das atividades de ensino de período semestral para o período quadrimestral; 2)328

redução da carga horária das disciplinas para 3 (três) horas-aula; 3) aumento da oferta do número de329

disciplinas; e 4) readequação de uma linha de pesquisa dentro do PPMEC, permitindo a entrada de330

mais docentes do Departamento de Engenharia Mecânica (DEMEC). Ressaltou que um dos primeiros331

benefícios que foi apontado para esta mudança é a possibilidade de os alunos dedicarem apenas o332

primeiro ano para as disciplinas, deixando o segundo ano para o desenvolvimento da pesquisa e da333

dissertação, o que acarreta um melhor aproveitamento do tempo e poderá levar a uma boa avaliação334

por parte da CAPES no quesito discentes. Destacou ainda que a modificação da linha de pesquisa335

“Simulação numérica do comportamento dos materiais e dos processos de fabricação” para “Análise336

estrutural” visa a agregar mais docentes com produção compatível com um programa de pós-337

graduação, o que permitirá melhorar o quesito orientação e produção do Programa. Porém, o relator338

ressaltou que dois aspectos devem ser apontados por serem problemáticos. O primeiro, que não é339

regulamentado por nenhuma normativa da CAPES, é o número de disciplinas ofertadas. Neste caso, o340

relator sugeriu a redução do número de disciplinas ofertadas durante o ano [57 créditos quando os341
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alunos necessitam somente de 20 créditos (fora os de orientação de dissertação)] para integralização. O342

segundo aspecto, informou que fere uma normativa da CAPES: o APCN indica que apenas áreas de343

concentração possam ter disciplinas obrigatórias, não linhas de pesquisa. Assim, recomendou que é344

necessário corrigir este equívoco, o que, ao ver do relator, não compromete a alteração proposta e sua345

possível aprovação neste Conselho. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu346

parecer: “Diante do exposto, sou de parecer favorável à aprovação da alteração da proposta”. Decisão347

do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade, dando origem à Resolução no 004348

(quatro), de 8 (oito) de fevereiro de 2017 (dois mil e dezessete), que passa a fazer parte do processo.349

Item onze: Processo no 23122.019467/2016-18 – Decisão Ad Referendum nº 016/2016, de350

17/10/2016, que aprova o convênio entre a UFSJ e o IFMG. Interessada: PROGP, relatado pela351

conselheira Josiane Nogueira e apresentado pelo conselheiro Marcelo Pereira de Andrade. O352

conselheiro leu o mérito do parecer da relatora informando que se trata de aprovação do acordo de353

cooperação técnico entre a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) e o Instituto Federal de354

Minas Gerais (IFMG) para suprir as necessidades da UFSJ – Campus Sete Lagoas (CSL), na área355

técnico-administrativa. Esclareceu que o Acordo consiste basicamente na cessão para a UFSJ, por um356

prazo de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por até 4 (quatro) anos, da servidora Simone Regina Luiz357

Gomes, Técnico-administrativo em Educação, ocupante do cargo de Secretária Executiva do quadro358

permanente do IFMG. Informou que a base legal que autoriza tal procedimento é a Lei n° 11.091/2005359

(onze mil e noventa e um / dois mil e cinco), a qual foi atendida em todos seus aspectos. Dessa forma,360

estando o processo devidamente instruído, destacou que este foi encaminhado para aprovação ad361

referendum do presidente do CONEP. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o conselheiro362

leu o parecer da relatora: “Com base no exposto, sou de parecer favorável à aprovação do Ad363

Referendum Nº 016/2016/CONEP, que aprova o acordo de colaboração técnica entre a Universidade364

Federal de São João del-Rei (UFSJ) e o Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG), salvo melhor juízo”.365

Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade, referendando a Decisão nº366

016 (dezesseis), de 17 (dezessete) de outubro de 2016 (dois mil e dezesseis). Item doze: Processo no367

23122.019871/2016-91 – Solicitação de alteração do regime de trabalho. Interessada: Profª368

Isabela Guimarães Ribeiro Baeta, relatado pela conselheira Stella Maris Resende. A relatora leu o369

mérito de seu parecer informando que o presente processo originou-se do interesse da professora370

Assistente Isabela Guimarães Ribeiro Baeta em alterar seu regime de trabalho de 20 (vinte) para 40371

(quarenta) horas semanais no Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO) da UFSJ, sob a justificativa de372

já exercer atividades administrativas no curso de Medicina, ter a intenção de ministrar uma disciplina373

optativa da sua área de formação, Dermatologia, e aumentar a carga horária do ambulatório de374

Dermatologia. Observou que, de acordo com a Lei Federal nº 12.772 (doze mil, setecentos e setenta e375

dois), artigo 22 (vinte e dois), o professor poderá solicitar a alteração de seu regime de trabalho376

mediante proposta submetida à sua unidade de lotação. Na UFSJ, informou que a matéria é regida pela377

Resolução/CONDS nº 006 (seis), de 16 (dezesseis) de dezembro de 1996 (mil, novecentos e noventa e378

seis). Diante disso, esclareceu que o processo foi iniciado em 10 (dez) de agosto de 2016 (dois mil e379
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dezesseis), por solicitação da interessada, constando um Plano de Trabalho para 3 (três) anos, no qual380

são propostos, além das atividades de ensino já mencionadas, a implantação de um projeto de extensão,381

denominado “Abordagem dermatológica das principais lesões dermatológicas dos moradores da Vila382

Vicentina, no município de Divinópolis/MG”, o desenvolvimento do projeto de pesquisa intitulado383

“Avaliação das dermatoses mais prevalentes em pacientes infectados pelo HIV atendidos no serviço de384

assistência especializada em Divinópolis/MG” e também a coordenação da disciplina Fundamentos da385

Clínica IV e a orientação da Liga Acadêmica de Dermatologia. Informou que a profa. Isabela também386

incluiu um requerimento contendo os horários de trabalho pretendidos e uma declaração de vínculo387

com a Clínica Dias Baeta Sociedade Simples, onde exerce atividades de atendimento médico, não388

superior a 24 (vinte e quatro) horas semanais. Informou que o processo tramitou na Congregação do389

CCO e foi aprovado em 15 (quinze) de setembro de 2016 (dois mil e dezesseis), com parecer favorável390

do relator, prof. Rafael Gonçalves Teixeira Neto, no qual enfatiza que é interesse da Instituição que os391

professores tenham maior envolvimento com os cursos nos quais lecionem. No entanto, ressaltou que,392

em 26 (vinte e seis) de outubro de 2016 (dois mil e dezesseis), a Pró-reitoria de Gestão e393

Desenvolvimento de Pessoas (PROGP) emitiu um parecer desfavorável à alteração, sob a alegação de394

impossibilidade de acúmulo de cargos, empregos, funções, proventos e outros vínculos com carga395

superior a 60 (sessenta) horas semanais. Em resposta, em 28 (vinte e oito) de outubro de 2016 (dois mil396

e dezesseis), a interessada propôs a redução de sua carga horária em atividade privada para 20 (vinte)397

horas semanais, de forma a se adequar ao exigido pela Lei. Diante disto, após esta adequação, a398

PROGP informou que há saldo suficiente no Banco de Professor Equivalente da UFSJ para a alteração399

pretendida. Em relação ao atendimento à Resolução/CONDS nº 006/1996 (seis / mil, novecentos e400

noventa e seis), a relatora ressaltou que não há comprovação da necessidade de atendimento da401

demanda mencionada pela referida professora, nem tampouco da inexistência de docentes efetivos para402

cumpri-la. Além disso, faltam a declaração justificada da requerente de que não pode assumir o regime403

de dedicação exclusiva e a documentação comprobatória de que a atividade exercida externamente se404

correlaciona com a atividade descrita em seu Plano de Trabalho. Portanto, embora entenda que a405

proposta possa trazer benefícios para a UFSJ pelo viés acadêmico, ressaltou que é necessária a sua406

comprovação e o ônus financeiro desta alteração para a UFSJ deve ser justificado. Desta forma,407

considerando que o processo não cumpre todas as exigências para aprovação, a relatora recomendou408

que este baixasse em diligência para que a documentação faltante fosse providenciada. Dados os409

esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Diante do exposto, sou de parecer410

que o processo baixe em diligência para que as exigências da Resolução CONDS nº 006, de 16 de411

dezembro de 2016, sejam cumpridas”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por412

unanimidade. Item treze: Processo no 23122.025097/2016-58 – Extinção/desativação do Curso de413

Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. Interessada: PROEN, Renata Carolina414

Zanetti Lofrano. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que o Bacharelado Interdisciplinar415

em Ciência e Tecnologia (BICT) é uma titulação intermediária presente no ciclo básico dos cursos de416

graduação em Engenharia oferecidos no Campus Alto Paraopeba (CAP) da Universidade Federal de417
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São João del-Rei e regulamentado pelas Diretrizes Gerais do Campus Alto Paraopeba, anexo à418

Resolução/CONSU nº 003 (três), de 18 (dezoito) de fevereiro de 2008 (dois mil e oito). Informou ainda419

que o BICT não possui forma de ingresso específica. Entretanto, é ofertado a todos os alunos420

ingressantes dos 5 (cinco) cursos de graduação em Engenharias do CAP. Esclareceu que o BICT está421

inserido nos 3 (três) primeiros anos dos 5 (cinco) cursos de eEgenharia oferecidos no Campus Alto422

Paraopeba, possui um núcleo comum de unidades curriculares e um conjunto de disciplinas de livre423

escolha, que permite ao aluno exercer e experimentar campos do conhecimento científico que o ajudem424

a construir sua trajetória ou adquirir um conjunto de conhecimentos que julgue adequado à sua425

formação de forma generalista e multidisciplinar. Para obter a titulação intermediária do BICT,426

destacou que o discente deverá totalizar 2.404 (duas mil, quatrocentas e quatro) horas de carga horária427

obrigatória. Todavia, em virtude da impossibilidade dessa dupla diplomação, ressaltou que se tornou428

necessária uma reestruturação desse curso de graduação. Assim, foram iniciadas as discussões quanto à429

cessão de vagas dos 5 (cinco) cursos de Engenharias do CAP para o curso de Bacharelado430

Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, e foram solicitados aos Colegiados dos 5 (cinco) cursos de431

graduação do CAP que se manifestassem em relação a esta questão. Nessa ocasião, informou que a432

coordenadora do Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, profa. Amanda Ottoni,433

apresentou aos Colegiados dos Cursos uma proposta, na qual cada curso de Engenharia do CAP cederia434

10 (dez) vagas para o curso de BICT. Em reunião realizada em 25 (vinte e cinco) agosto de 2016 (dois435

mil e dezesseis), com a presença dos coordenadores dos 5 (cinco) cursos de Engenharias do CAP, do436

pró-reitor de Ensino de Graduação, prof. Écio Antônio Portes, do pró-reitor Adjunto de Ensino de437

Graduação, prof. Valdir Mano, e do técnico em Assuntos Educacionais, senhor Márcio Eugênio Silva438

Moreira, e após ampla discussão da proposta apresentada pela coordenadora do BICT, informou que os439

coordenadores dos cursos de Engenharia Mecatrônica, Engenharia Química, Engenharia Civil e440

Engenharia de Telecomunicações expuseram que seus Colegiados decidiram pela não cessão de vagas441

para a reestruturação do BICT vigente, sob o argumento de que seus cursos estão estabelecidos e que442

tal cessão não lhes seria viável. Entretanto, informou que o curso de Engenharia de Bioprocessos443

aceitou ceder 10 (dez) vagas para o curso de BICT, mas afirmou não ter qualquer interesse em receber444

os graduados em BICT, que, por sua vez, tenham interesse em dar continuidade aos seus estudos445

cursando Engenharia de Bioprocessos. A partir deste contexto, ressaltou que se optou pela extinção do446

curso de Graduação Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia respeitando-se o direito à447

colação de grau no BICT aos ingressantes dos 5 (cinco) cursos de Engenharias do CAP até o segundo448

semestre de 2016 (dois mil e dezesseis) e o seguimento em seus cursos de origem. A relatora observou449

que vale ressaltar que, a partir da extinção do BICT, deixa de existir a Coordenação do respectivo curso.450

Dessa forma, as Coordenadorias dos cursos do CAP ficarão responsáveis pela diplomação dos451

discentes matriculados em seus cursos que tenham direito à titulação relativa ao curso de Bacharelado452

Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. Concluiu destacando que a proposta de extinção (desativação)453

do curso de BICT em sua atual concepção não impede que discussões acerca de uma nova proposta de454

BCIT para o CAP sejam realizadas, cuja proposição deste cabe aos Departamentos de acordo com o455
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Regimento Geral da UFSJ em seu artigo 40 (quarenta), inciso 14 (quatorze). Na fase de456

esclarecimentos, o presidente informou que estavam presentes à reunião o pró-reitor de Ensino de457

Graduação, prof. Écio Antônio Portes, os professores do Campus Alto Paraopeba, Moacir de Souza458

Junior, Edgar Campos Furtado e Marcos Tomio Kakitani, e um aluno (Iago), do Centro Acadêmico do459

Curso de Engenharia Mecatrônica. Solicitou permissão para que eles pudessem falar caso fosse460

necessário, o que foi acatado. O conselheiro Gustavo Leal Toledo deixou claro o seu estranhamento e a461

infelicidade pela ausência à reunião de qualquer docente da Coordenação, do Colegiado e do NDE do462

BCT. O conselheiro afirmou que, apesar de não estar lotado mais no CAP, continua defendendo o463

Bacharelado. Ressaltou ainda que discorda da opinião da relatora, de outros professores do campus,464

dos 5 (cinco) coordenadores dos cursos de Engenharia, bem como do próprio coordenador do BCT,465

que, em reunião realizada no dia 6 (seis) de fevereiro último, sugeriu uma entrada única para todos os466

estudantes do campus. Esclareceu que a sua defesa é pela criação de uma sexta entrada para o467

Bacharelado, que permitiria a existência do BCT e onde os seus alunos, depois de cumpridos os468

créditos, entraria com pedido para cursar a Engenharia que desejasse. E esta análise seria feita pelo469

Colegiado de cada curso como portador de diploma de curso superior. O conselheiro chamou a atenção470

ainda que se deve deixar clara também a diferença entre BCT, Ciclo Básico e Núcleo Comum: Ciclo471

Básico são as disciplinas básicas (não profissionalizantes) que todo curso tem; Núcleo Comum são472

disciplinas que, no CAP, são dadas igualmente para todos os 5 (cinco) cursos de Engenharia; e BCT é473

uma diplomação de um aluno que fez o Núcleo Comum como obrigatória e o resto como optativa.474

Segundo ele, estes três conceitos estão confundidos no CAP, mas são independentes de modo que é475

possível ter qualquer um sem ter os outros dois. Informou que, em 2010 (dois mil e dez) ou 2011 (dois476

mil e onze), já haviam feito uma sugestão na qual o aluno poderia obter o diploma do BCT sem477

diminuir em nada a autonomia das Engenharias em gerenciar seu ciclo básico. O conselheiro informou478

ainda que o BCT da Universidade Federal do ABC não só tem procura, como tem bons resultados em479

seus egressos, que são procurados pelo mercado de trabalho. Ressaltou ainda que por duas vezes, antes480

desta atual decisão, as Coordenações aceitaram liberar vagas para uma sexta entrada para o BCT,481

havendo até quem queria liberar mais de 10 (dez) vagas. O conselheiro salientou que o projeto482

pedagógico (PPC) do BCT, aprovado em 2012 (dois mil e doze) neste Conselho, não foi redigido ou483

discutido no CAP, sendo que tomaram conhecimento apenas quando ele apareceu na pauta do CONEP.484

O conselheiro destacou que defende o BCT desde antes de entrar como professor no CAP e julga um485

absurdo considerar que essas vagas são dos 5 (cinco) cursos de Engenharia do campus. Observou que a486

deliberação pela desativação do BCT se dá com justificativa de que 4 (quatro) coordenações não487

cederam vagas e apenas 1 (uma) cedeu, mas se recusou a receber o aluno. Todavia, salientou que isso é488

submeter o futuro de um curso a decisões de 5 (cinco) coordenações e colegiados de outros cursos, e489

que tal desativação está sendo feita sem o acordo da coordenação e colegiado do próprio curso490

envolvido e de seus docentes afetados. Informou que solicitou à Divisão de Acompanhamento e491

Controle Acadêmico (DICON) um levantamento dos diplomados do BCT e verificou-se que nestes492

anos todos do BCT tiveram 277 (duzentos e setenta e sete) diplomados, enquanto o curso de493
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Engenharia de Bioprocessos teve 79 (setenta e nove) e o curso de Engenharia de Telecomunicações494

teve 48 (quarenta e oito). Verificou ainda que há diplomados do BCT que entraram no mestrado,495

inclusive do próprio CAP, que mudaram para outros cursos por reingresso, inclusive um que se tornou496

professor substituto do CAP. Informou ainda que, embora não tenha apoio da maioria dos Centros497

Acadêmicos do CAP, o BCT tem apoio da maioria absoluta dos alunos em 3 (três) enquetes feitas pelo498

Diretório Acadêmico, no qual o apoio gira em torno de 90% (noventa por cento) ou mais, sendo que499

uma delas teve mais de 600 (seiscentas) respostas. Ressaltou que em 2015 (dois mil e quinze), último500

ano em que deu aula no CAP, nenhuma das 5 (cinco) turmas do primeiro período tinha 50 (cinquenta)501

alunos no total de matriculados. Se retirar os repetentes matriculados, informou que tinha os seguintes502

números: Química – 35; Civil – 33; Mecatrônica – 42; Bioprocessos – 36; e Telecomunicações – 42.503

Observou que há de se lembrar que nas disciplinas de primeiro período não pode haver exclusão. Então,504

este é o número total de entrada, havendo espaço para o BCT. Além disso, afirmou que, a partir do505

sexto período, quando os alunos da sexta entrada via BCT entrariam na Engenharia, são comuns turmas506

quase vazias. Portanto, haveria ainda o benefício de que este aluno, então, preenchesse uma vaga507

ociosa da Engenharia, diminuindo, assim, o número de tais vagas. Por fim, o conselheiro ressaltou que,508

sem a Coordenação do BCT, as disciplinas básicas não estarão vinculadas a qualquer curso, sendo509

complicado dirimir problemas no que diz respeito a estas. Por exemplo, se o docente de uma das 5510

(cinco) disciplinas de humanas quiser alterar algo em sua ementa ou forma de dar a aula, precisará511

consultar e ter o acordo de todos os 5 (cinco) coordenadores dos cursos de Engenharia. E os alunos512

também ficarão pulando de coordenação em coordenação procurando vagas. A conselheira Vanessa513

Maia Barbosa de Paiva pediu esclarecimentos para entender melhor sobre qual o problema de se514

manter ou não o BCT no CAP, lembrando que já foi relatora neste Conselho da extinção do515

Bacharelado em Letras. O presidente do Conselho esclareceu que a extinção do Bacharelado em Letras516

foi mais uma decisão burocrática que, por ordem do Governo Federal, foi necessário separar as517

Licenciaturas dos Bacharelados. Neste caso, lembrou que o Bacharelado em Letras não recebia mais518

alunos havia 3 (três) anos e que já havia sido concluído o processo de diplomação dos discentes519

anteriores. No caso do BCT, o conselheiro Marcelo Pereira de Andrade esclareceu que se trata de um520

problema legal, já que existe uma Portaria do MEC que diz que um aluno não pode ser inscrito em dois521

cursos ao mesmo tempo. No caso da UFSJ, observou que o BCT não foi aplicado no seu modelo puro,522

uma vez que houve na época de sua implantação linhas diferentes, o que modificou a sua estrutura.523

Inicialmente, informou que o curso não tinha coordenação, o aluno cursava três anos e, ao concluir o524

ciclo básico, podia requerer o diploma de Bacharel em Ciência e Tecnologia, sem prejuízo à525

continuidade de sua formação em uma das Engenharias. O conselheiro Marcelo esclareceu ainda que,526

no Sistema e-MEC, a UFSJ tem um curso que chama BICT e não tem aluno cadastrado, pois não tem527

entrada para ele. Neste caso, é como se a Instituição tivesse 500 (quinhentas) vagas ociosas. A relatora528

reforçou que se trata mesmo de uma questão legal, já que não se pode diplomar um aluno por duas529

vezes. O conselheiro José Roberto Ribeiro esclareceu ainda que não é permitido diplomar curso que530

não tem entrada de alunos. A relatora ressaltou ainda que não houve qualquer outra proposta para a531
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solução deste problema. Portanto, informou que são poucos alunos que requisitam a diplomação no532

BCT, mas a Instituição precisa resolver logo esta questão. O presidente do Conselho observou que533

realmente não chegou até a Reitoria qualquer outra proposta, como a criação de um novo curso como534

uma sexta entrada. Colocou que decidindo hoje pela extinção do Bacharelado, quem sabe abre-se a535

discussão para a criação de um novo Bacharelado. Afirmou que concorda com o conselheiro Gustavo,536

que talvez uma sexta entrada seja uma solução viável, mas ressaltou que isso precisa ser muito bem537

discutido. O pró-reitor de Ensino de Graduação esclareceu que fez uma discussão muito longa com o538

prof. Eduardo Sarquis Soares, vice-coordenador do BCT, e, posteriormente, se reuniu também com os539

5 (cinco) coordenadores dos cursos de Engenharia. Dessas discussões, informou que surgiram duas540

soluções: a liberação de 10 (dez) vagas para o curso do BCT ou a sua extinção. Concluiu, afirmando541

que não se tem qualquer perspectiva com BCT como ele está atualmente estruturado, pois ele542

compromete a matriz da Universidade perante o MEC. Em relação ao argumento de que não houve543

discussão deste assunto pela comunidade do campus, o conselheiro Marcelo destacou que, em544

novembro de 2015 (dois mil e quinze), foi realizado um seminário em que se discutiu o BCT. Foi dado545

então um prazo de mais ou menos 45 (quarenta e cinco) dias, até março de 2016 (dois mil e dezesseis),546

para que o assunto fosse debatido. Posteriormente, informou que foi prorrogado o debate por mais 45547

(quarenta e cinco) dias e depois prorrogado até o final de ano de 2016 (dois mil e dezesseis). O548

conselheiro Gustavo esclareceu que não defende que o BCT fique como está. Dado que há flagrante549

ilegalidade, afirmou que entende que esta deve ser resolvida, mas a solução não é apenas submeter a550

entrada do BCT à deliberação dos colegiados de Engenharia. Por fim, ressaltou que, embora tenha sido551

dito e repetido que houve grande debate no CAP sobre esta questão, ele reitera que não houve.552

Informou que até o fim de 2015 (dois mil e quinze), quando esteve nas comissões que trataram o BCT553

e também em seu primeiro colegiado, tais discussões sempre foram restritas a um grupo de554

representantes. Em 2016 (dois mil e dezesseis), informou que já não estava mais lá, mas se informou555

com os docentes do ciclo básico que conhece e o máximo que houve foram reuniões com556

representantes ou então reuniões abertas sem convite formal a todos os diretamente envolvidos. O557

presidente do Conselho esclareceu que o que se tem hoje é um campus que não aceita a entrada única e558

os colegiados que não aceitam ceder as vagas para o curso, o que torna inviável a continuidade do BCT.559

Afirmou ainda que isso não impede que haja discussão para a criação de um novo Bacharelado.560

Finalizando a discussão, o conselheiro Marcelo pontuou que o relato feito aqui de que não houve561

discussão no campus não condiz com a realidade, uma vez que houve ampla discussão no campus,562

onde coordenadores e professores participaram ativamente das discussões deste processo. Dados os563

esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Pelo exposto, meu voto é pela564

recomendação da extinção/desativação do curso de Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e565

Tecnologia ofertado no Campus Alto Paraopeba da Universidade Federal de São João del-Rei. Este é o566

voto da relatora, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por 9567

(nove) votos favoráveis, 1 (um) voto contrário do conselheiro Gustavo Leal Toledo e 1 (uma)568

abstenção, dando origem à Resolução no 005 (cinco), de 8 (oito) de fevereiro de 2017 (dois mil e569
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dezessete), que passa a fazer parte do processo. Item quatorze: Processo no 23122.014715/2016-34 –570

Recurso/Revisão. Interessada: Isabela Cristina Lopes de Assis, relatado pelo conselheiro José571

Roberto Ribeiro. O relator leu o mérito de seu parecer informando que o presente processo apresenta572

o requerimento 19.940/2016 (dezenove mil, novecentos e quarenta / dois mil e dezesseis), da aluna573

Isabella Cristina Lopes de Assis, curso de Engenharia de Alimentos, solicitando ao Colegiado de Curso574

que abone as faltas referentes à disciplina de Taxonomia de Alimentos, uma vez que foi reprovada por575

faltas e ter apresentado atestados odontológicos e ter participado de evento na 9ª Semana de Integração576

Tecnológica, na Embrapa Milho e Sorgo. Sendo tal pedido indeferido pelo Colegiado de curso, a aluna577

recorreu da decisão para a Pró-reitoria de Ensino de Graduação (PROEN), que encaminhou o pedido578

para análise do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEP). Esclareceu que, conforme extrato579

escolar da aluna, esta fora matriculada em 7 (sete) disciplinas no primeiro semestre de 2016 (dois mil e580

dezesseis), tendo sido aprovada em 5 (disciplinas); reprovada em 1 (uma) com menção igual a 5,2581

(cinco vírgula dois) e 2 (duas) faltas; e reprovada na disciplina de Toxicologia de Alimentos – 54h582

(cinquenta e quatro horas), com 17 (dezessete) faltas e menção de 7,9 (sete vírgula nove). De acordo583

com a ata da 9ª reunião do Colegiado do curso de Engenharia de Alimentos, o recurso acadêmico da584

aluna Isabela Cristina Lopes de Assis, referente ao indeferimento do pedido de abono de faltas para a585

disciplina Toxicologia de Alimentos cursada no primeiro semestre de 2016 (dois mil e dezesseis), foi,586

após consulta ao professor responsável pela disciplina, indeferido pelo Colegiado por não cumprir as587

regras estabelecidas, conforme o artigo 64 (sessenta e quatro) do Regimento Geral da UFSJ, com base588

no Decreto nº 57.654/1996 (cinquenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e quatro / mil, novecentos e589

noventa e seis) e na Lei nº 10.861/2004 (dez mil, oitocentos e sessenta e um / dois mil e quatro). O590

relator fez então uma análise da referida legislação e esclareceu que a disciplina de Toxicologia de591

Alimentos, oferecida pela Coordenadoria do curso de Engenharia de Alimentos, está registrada no592

Sistema de Controle Acadêmico (CONTAC), como tendo sido ofertada na segunda-feira de 10h (dez593

horas) às 11h50min (onze horas e cinquenta minutos) e na quinta-feira das 8h (oito horas) às 8h55min594

(oito horas e cinquenta e cinco minutos). Após o fechamento do diário, consta menção de 7,9 (sete595

vírgula nove) e 17 (dezessete) faltas para a aluna, motivo de sua reprovação. Da mesma forma,596

informou que a disciplina de Tratamento de Resíduos de Indústrias de Alimentos – 54h, também foi597

ofertada na segunda-feira de 13h15min (treze horas e quinze minutos) às 16h10min (dezesseis horas e598

dez minutos). Após o fechamento do diário, a aluna foi aprovada com 0 (zero) falta. Observou também599

que não consta no corpo do processo qualquer análise ou referência aos atestados odontológicos600

apresentados pela requerente, referentes aos dias 03 (três) e 10 (dez) de março de 2016 (dois mil e601

dezesseis). Na prática, ressaltou que se tem observado é que o atestado odontológico é utilizado e602

aceito como documento para segunda chamada de prova, trabalho escolar, exercício escolar e também603

para compensação de horas, para os discentes de outros cursos de graduação da UFSJ e também para os604

servidores tanto da esfera da administração privada quanto da pública, inclusive servindo de abono605

para ausências de funcionários que apresentem atestados odontológicos. E ainda, de acordo com o606

artigo 5º (quinto) da Constituição Federal, “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer607
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natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do608

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes...”. Para o609

relator, foi dado tratamento desigual para casos iguais, uma vez que os outros cursos de graduação da610

UFSJ acatam os atestados odontológicos, bem como os servidores da UFSJ podem usar o atestado611

médico para os mais diversos casos. Também, informou que não foi encontrada no processo a análise612

do certificado apresentado pela requerente sobre sua participação no curso “Processamento de balas de613

goma adicionadas de hortaliças não convencionais”, realizado na Embrapa Milho e Sorgo, no dia 19614

(dezenove) de maio de 2016 (dois mil e dezesseis), em Sete Lagoas/MG, perfazendo carga horária total615

de 8 (oito) horas, certificado assinado pela Embrapa Milho e Sorgo, como parte do evento – 9ª Semana616

de Integração Tecnológica – de 16 (dezesseis) a 20 (vinte) de maio de 2016 (dois mil e dezesseis).617

Ressaltou ainda que na ata do Colegiado apresentada não constam o nome e nem a assinatura do618

docente da disciplina em questão apesar de ter sido citado no item da pauta. Para a disciplina619

Toxicologia de Alimentos – 54h, esclareceu que foi proposto os seguintes critérios de avaliação pelo620

professor: A1 – Avaliação Teórica (18/04/2016) – 35 pontos; A2 – Trabalho em Grupo (09/05/2016) –621

30 pontos; A3 – Trabalho Individual (30/06/2016) – 35 pontos, não possuindo fórmula de avaliação.622

As menções finais da requerente foram os seguintes: A1 – 22,8 em 35; A2 – 28,5 em 30; A3 – 28 em623

35. Em um total de 100 (cem) pontos possíveis, a requerente alcançou 79 (setenta e nove) pontos,624

correspondente a 7,9 pontos na escala numérica, variando de 0 a 10 na UFSJ. Afirmou que este625

conceito é mais do que suficiente para aprovação, por rendimento, no caso específico da UFSJ, onde o626

mínimo exigido para aprovação é 6,0 (seis). Quanto às análises proferidas pela Coordenação e pelo627

Colegiado do curso de Engenharia de Alimentos, ressaltou que se verifica que foi utilizada para este628

caso a Lei na sua versão mais seca. Não existe abono de faltas e ponto. Mas quando a Lei não traz as629

especificidades, nem a UFSJ traz normas complementares para subsidiar este caso que é sempre630

polêmico. Afirmou que é preciso ao gestor público invocar os princípios fundamentais da Lei, quais631

sejam: o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, pelo exposto, e com base no inciso632

IX (nove) do artigo 15 (quinze) do Estatuto da UFSJ, o relator reforçou que ao CONEP cabe deliberar633

sobre os recursos de natureza acadêmica, que vai de encontro à solicitação da requerente. Dessa forma,634

concluiu que deve ser acatada a solicitação da discente da seguinte forma: os dois atestados635

odontológicos apresentados compensem as atividades desenvolvidas nos dias 03 (três) e 10 (dez) de636

março de 2016 (dois mil e dezesseis). E que o certificado do curso realizado na Embrapa de Sete637

Lagoas com 8 (oito) horas de duração, compense as atividades desenvolvidas no dia 19 (dezenove) de638

maio de 2016 (dois mil e dezesseis). E, também, que os órgãos envolvidos tomem as decisões cabíveis639

num prazo máximo de 5 (dias) úteis, após serem informados, pela Secretaria dos Conselhos Superiores.640

Por fim, ressaltou a necessidade de se elaborar uma norma complementar na UFSJ para subsidiar este641

assunto que é sempre muito polêmico. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o642

seu parecer: “Assim, e de acordo com o que foi agora exposto, a conclusão à que chego, e assim profiro643

meu voto, é no sentido de que seja deferido o recurso 19.940/2016 da acadêmica Isabella Cristina644

Lopes de Assis, do curso de Engenharia de Alimentos, atribuindo atividades compensatórias nos dias645
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03 e 10/03/2016 e no dia 19/05/2016, conforme documentação apresentada no Processo646

23122.014715/2016-34”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade.647

Item quinze: Processo no 23122.019336/2016-31 – Revisão de notas. Interessado: José Ibrahim El-648

Corab Neto, relatado pelo conselheiro José Roberto Ribeiro. O relator leu o mérito de seu parecer649

informando que o presente processo apresenta o requerimento 19.719/2016, do discente José Ibrahim650

El-Corab Neto, curso de Engenharia de Alimentos, solicitando ao Colegiado de Curso que abone as651

faltas referentes à disciplina de Nutrição e Qualidade Nutricional de Alimentos (AL032), uma vez que652

foi reprovado por 18 (dezoito) faltas e ter ficado com menção final de 7,2 (sete vírgula dois) e ter653

apresentado atestados médicos. Sendo tal pedido indeferido pelo Colegiado de Curso, o aluno recorreu654

da decisão para a Pró-reitoria de Ensino de Graduação (PROEN), que encaminhou o pedido para655

análise do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEP). De acordo com a ata da 8ª (oitava)656

reunião do Colegiado do curso de Engenharia de Alimentos, realizada no dia 24 (vinte e quatro) de657

junho de 2016 (dois mil e dezesseis), consta que o Colegiado abonou 1 (um) dia, 14 (quatorze) de658

março de 2016 (dois mil e dezesseis), referente ao atestado de doação de sangue – Fundação659

Hemominas. Por outro, a ata não apresenta qualquer referência aos atestados médicos, entregues pelo660

requerente, para abono de faltas nos seguintes dias: 11 (onze) de abril de 2016 (dois mil e dezesseis),661

21 (vinte e um) de março de 2016 (dois mil e dezesseis) e 29 (vinte e nove) de fevereiro de 2016 (dois662

mil e dezesseis). Após fazer uma análise da legislação sobre o assunto, o relator esclareceu ainda que663

não consta no corpo do processo qualquer análise ou referência aos atestados médicos apresentados664

pelo requerente referentes aos três dias citados acima. Na prática, ressaltou que se tem observado é que665

o atestado médico é utilizado e aceito como documento para segunda chamada de prova, trabalho666

escolar, exercício escolar e também para compensação de horas, para os discentes de outros cursos de667

graduação da UFSJ e também para os servidores tanto da esfera da administração privada quanto da668

pública, inclusive servindo de abono para ausências de funcionários que apresentem atestados médicos.669

Ressaltou ainda que na ata do Colegiado apresentada não constam o nome e nem a assinatura do670

docente da disciplina em questão. Para o relator, foi dado tratamento desigual para casos iguais, uma671

vez que os outros cursos de graduação da UFSJ acatam os atestados médicos, bem como os servidores672

da UFSJ podem usar o atestado médico para os mais diversos casos. Para a disciplina de Nutrição e673

Qualidade Nutricional de Alimentos (AL032) – 54h, oferecida pela Coordenadoria do curso de674

Engenharia de Alimentos, esclareceu que está registrado no Sistema de Controle Acadêmico675

(CONTAC) como tendo sido ofertada na segunda-feira de 13h15min (treze horas e quinze minutos) às676

16h10min (dezesseis horas e dez minutos). Para a referida disciplina, esclareceu que foram propostos677

os seguintes critérios de avaliação pelo professor: A1 – Avaliação Teórica (28/03/2016) – 10 pontos;678

A2 – Avaliação Teórica (23/05/2016) – 10 pontos; e A3 – Avaliação Teórica (20/06/2016) – 10 pontos,679

não possuindo fórmula de avaliação. As notas obtidas pelo discente requerente foram as seguintes:680

A1 – 6,5; A2 – 6,0; e A3 – 9,0. Após o fechamento do diário, ressaltou que o discente foi reprovado681

com 18 (dezoito) faltas e consta menção de 7,2 (sete vírgula dois). Afirmou que esse conceito é mais682

do que suficiente para aprovação, por rendimento, no caso específico da UFSJ, em que o mínimo683
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exigido para aprovação é 6,0 (seis). Quanto às análises proferidas pela Coordenação e pelo Colegiado684

do curso de Engenharia de Alimentos, ressaltou que se verifica que foi utilizado para este caso a Lei na685

sua versão mais seca. Não existem abono de faltas e ponto. Mas, quando a Lei, não traz as686

especificidades, nem a UFSJ traz normas complementares para subsidiar este caso que é sempre687

polêmico, afirmou que é preciso ao gestor público invocar os princípios fundamentais da Lei, quais688

sejam: o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, pelo exposto, e conforme689

solicitação do pró-reitor de Ensino de Graduação, com base no inciso IX (nove) do artigo 15 (quinze)690

do Estatuto da UFSJ, o relator reforçou que ao CONEP cabe deliberar sobre os recursos de natureza691

acadêmica, que vai de encontro à solicitação da requerente. Dessa maneira, concluiu que deve ser692

acatada a solicitação do discente da seguinte forma: os três atestados médicos apresentados devem693

compensar as atividades desenvolvidas nos seguintes dias 11 (onze) de abril de 2016 (dois mil e694

dezesseis), 21(vinte e um) de março de 2016 (dois mil e dezesseis) e 29 (vinte e nove) de fevereiro de695

2013 (dois mil e treze). E, também, que os órgãos envolvidos tomem as decisões cabíveis num prazo696

máximo de 5 (dias) úteis, após serem informados, pela Secretaria dos Conselhos Superiores. Por fim,697

ressaltou a necessidade de se elaborar uma norma complementar na UFSJ para subsidiar este assunto698

que é sempre muito polêmico. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu699

parecer: “Assim, e de acordo com o que foi agora exposto, a conclusão à que chego, e assim profiro700

meu voto, é no sentido de que seja deferido o recurso apresentado no requerimento eletrônico701

19.719/2016 do discente Ibrahim José El-Corab Neto, do curso de Engenharia de Alimentos, atribuindo702

atividades compensatórias nos seguintes dias 11/04/2016, 21/03/2016 e 29/02/2016, na disciplina de703

Nutrição e Qualidade Nutricional de Alimentos (AL032), 54h, conforme documentação apresentada no704

Processo 23122.019336/2016-31”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por705

unanimidade. Item dezesseis: Processo no 23122.022748/2015-77 – Atualização do Projeto706

Pedagógico Simplificado do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu – MBA Controladoria e707

Finanças e Celebração de Convênio entre a UFSJ e a FAUF. Interessado: DECAC, relatado pela708

conselheira Renata Carolina Zanetti Lofrano. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que709

o Projeto Pedagógico Simplificado do Curso de Pós-graduação Lato Sensu MBA Controladoria e710

Finanças Turma 2016/2017 (dois mil e dezesseis / dois mil e dezessete) foi aprovado por este Conselho711

em 4 (quatro) de maio de 2016 (dois mil e dezesseis). Entretanto, ressaltou que a oferta do respectivo712

curso não foi concretizada para o referido biênio. Assim, destacou que se trata no presente momento da713

apreciação do Projeto Pedagógico Simplificado do Curso de Pós-graduação Lato Sensu MBA714

Controladoria e Finanças Turma 2017/2018 (dois mil e dezessete / dois mil e dezoito). Informou que o715

Projeto Pedagógico Simplificado do Curso de Pós-graduação Lato Sensu MBA Controladoria e716

Finanças Turma 2017/2018 (dois mil e dezessete / dois mil e dezoito) trata da reoferta deste curso em717

2017 (dois mil e dezessete) e estará sob a responsabilidade do Departamento de Ciências718

Administrativas e Contábeis (DECAC) da UFSJ. Esclareceu que o prof. Pablo Luiz Martins será o719

coordenador do Projeto e a profa. Maria do Carmo Santos Neta será a fiscal do contrato, responsável720

pelo Convênio firmado entre a UFSJ e a FAUF para a gestão financeira e execução do respectivo721
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Projeto. Finalizou informando que o curso ocorrerá entre março de 2017 (dois mil e dezessete) a agosto722

de 2018 (dois mil e dezoito), totalizando 18 (dezoito) meses, estando envolvidos 14 (quatorze)723

docentes, responsáveis por 16 (dezesseis) disciplinas, em sua maioria docentes do quadro efetivo da724

UFSJ. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Pelo exposto, meu725

voto é pela aprovação do Projeto Pedagógico Simplificado do Curso de Pós-graduação Lato Sensu726

MBA Controladoria e Finanças Turma 2017/2018. Este é o voto da relatora, salvo melhor juízo”.727

Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade, dando origem à Resolução no728

006 (seis), de 8 (oito) de fevereiro de 2017 (dois mil e dezessete), que passa a fazer parte do processo.729

Item dezessete: Processo no 23122.022755/2015-79 – Atualização do Projeto Pedagógico730

Simplificado do Curso de Pós-graduação Lato Sensu – MBA Gestão de Pessoas e Celebração de731

Convênio entre a UFSJ e a FAUF. Interessado: DECAC, relatado pela conselheira Renata732

Carolina Zanetti Lofrano. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que o Projeto733

Pedagógico Simplificado do Curso de Pós-graduação Lato Sensu MBA Gestão Estratégica de Pessoas734

Turma 2016/2017 (dois mil e dezesseis / dois mil e dezessete) foi aprovado por este Conselho em 4735

(quatro) de maio de 2016 (dois mil e dezesseis). Todavia, ressaltou que a oferta do respectivo curso não736

foi concretizada para o referido biênio. Assim, destacou que se trata no presente momento da737

apreciação do Projeto Pedagógico Simplificado do Curso de Pós-graduação Lato Sensu MBA Gestão738

Estratégica de Pessoas Turma 2017/2018 (dois mil e dezessete / dois mil e dezoito). Informou que o739

Projeto Pedagógico Simplificado do Curso de Pós-graduação Lato Sensu MBA Gestão Estratégica de740

Pessoas Turma 2017/2018 (dois mil e dezessete / dois mil e dezoito) trata da reoferta deste curso em741

2017 (dois mil e dezessete) e estará sob a responsabilidade do Departamento de Ciências742

Administrativas e Contábeis (DECAC) da UFSJ. Esclareceu que o profa. Maria do Carmo Santos Neta743

será a coordenadora do Projeto e o prof. Pablo Luiz Martins será a fiscal do contrato, responsável pelo744

convênio firmado entre a UFSJ e a FAUF para a gestão financeira e execução do respectivo Projeto.745

Finalizou informando que o curso ocorrerá entre março de 2017 (dois mil e dezessete) a agosto de 2018746

(dois mil e dezoito), totalizando 18 (dezoito) meses, estando envolvidos 18 (dezoito) docentes,747

responsáveis por 24 (vinte e quatro) disciplinas, em sua maioria docentes do quadro efetivo da UFSJ.748

Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Pelo exposto, meu voto é749

pela aprovação do Projeto Pedagógico Simplificado do Curso de Pós-graduação Lato Sensu MBA750

Gestão Estratégica de Pessoas Turma 2017/2018. Este é o voto da relatora, salvo melhor juízo”.751

Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade, dando origem à Resolução no752

007 (sete), de 8 (oito) de fevereiro de 2017 (dois mil e dezessete), que passa a fazer parte do processo.753

Item dezoito: Processo no 23122.003104/2013-10 – Solicitação de alteração no plano de trabalho754

do Projeto Pedagógico Simplificado do Curso de Pós-graduação Lato Sensu – MBA Estratégica755

de Pessoas 2014/2015. Interessado: DECAC, relatado pela conselheira Stella Maris Resende. A756

relatora leu o mérito de seu parecer informando que trata este parecer da apreciação de solicitação de757

alteração do plano de trabalho do Projeto Pedagógico Simplificado do Curso de Pós-graduação Lato758

Sensu – MBA Gestão Estratégica de Pessoas. Esclareceu que o curso Lato Sensu MBA Gestão759
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Estratégica de Pessoas foi criado na UFSJ em 2014 (dois mil e quatorze), sob a coordenação760

pedagógica da professora Bernadete Oliveira Sidney Viana Dias. Desde então, informou que a gestão761

dos recursos financeiros tem sido realizada pela Fundação de Apoio à Universidade Federal de São762

João del-Rei (FAUF) por meio de convênio firmado em 4 (quatro) de agosto de 2014 (dois mil e763

quatorze). O convênio foi renovado em 2015 (dois mil e quinze) e 2016 (dois mil e dezesseis), sendo764

válido até 5 (cinco) de agosto de 2017 (dois mil e dezessete). No momento, informou que a solicitação765

em discussão é de alteração de rubricas e valores alocados. As alterações propostas são a transferência766

de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) da rubrica Prestação de Serviço para Pessoa Física (RPA) para a767

rubrica Material Permanente e de R$ 6.056,83 (seis mil e cinquenta e seis reais e oitenta e três centavos)768

da rubrica Rendimentos Financeiros para a rubrica Material de Consumo Nacional. Destacou que o769

pedido é justificado pelo fato de haver uma demanda significativa por móveis, equipamentos e material770

de consumo de laboratório no Departamento de Ciências Administrativas e Contábeis (DECAC) e por771

haver recursos não utilizados no Projeto, que podem ser aplicados em melhoria das condições de772

trabalho da própria pós-graduação até o final do convênio. A relatora observou que, segundo a773

Resolução/CONDI nº 007 (sete), de 29 (vinte e nove) de agosto de 2016 (dois mil e dezesseis), que774

dispõe sobre o relacionamento entre a UFSJ e fundações de apoio e que rege a matéria, o plano de775

trabalho dos projetos, o plano de aplicação dos recursos e a vigência do projeto, podem ser alterados776

durante sua execução, mediante justificativa apresentada pelo coordenador à Pró-reitoria de777

Planejamento e Desenvolvimento (PPLAN), devidamente aprovada pelas instâncias acadêmicas e/ou778

administrativas competentes que aprovaram o projeto inicial. No processo em questão, esclareceu que a779

solicitação foi aprovada ad referendum pela subchefe do DECAC, profa. Vânia Aparecida Rezende,780

em 12 (doze) de dezembro de 2016 (dois mil e dezesseis), em função da greve docente e considerando781

os benefícios esperados para o Departamento. Consta no processo também o despacho do diretor de782

Planejamento e Gestão, senhor Cláudio Sérgio Teixeira de Souza, datado de 20 (vinte) de dezembro de783

2016, constatando a veracidade das informações e a exequibilidade da solicitação. Desta maneira,784

afirmou que o processo cumpre as exigências para aprovação e utilização dos recursos da forma785

solicitada será benéfica para o DECAC e para a UFSJ. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria,786

a relatora leu o seu parecer: “Diante do exposto, sou de parecer favorável à alteração no plano de787

trabalho do Projeto Pedagógico Simplificado do Curso de Pós-graduação Lato Sensu – MBA em788

Gestão Estratégica de Pessoas”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por789

unanimidade. Item dezenove: Processo no 23122.003105/2013-65 – Solicitação de alteração no790

plano de trabalho do Projeto Pedagógico Simplificado do Curso de Pós-graduação Lato Sensu –791

MBA Controladoria e Finanças 2014/2015. Interessado: DECAC, relatado pela conselheira Stella792

Maris Resende. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que trata este parecer da apreciação793

de solicitação de alteração do plano de trabalho do Projeto Pedagógico Simplificado do Curso de Pós-794

graduação Lato Sensu – MBA Controladoria e Finanças. Esclareceu que o curso Lato Sensu MBA795

Controladoria e Finanças foi criado na UFSJ em 2014 (dois mil e quatorze), sob a coordenação796

pedagógica do professor Fabrício Molica de Mendonça. Desde então, informou que a gestão dos797
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recursos financeiros tem sido realizada pela Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João798

del-Rei (FAUF) por meio de convênio firmado em 4 (quatro) de agosto de 2014 (dois mil e quatorze).799

O convênio foi renovado em 2015 (dois mil e quinze) e 2016 (dois mil e dezesseis), sendo válido até 5800

(cinco) de agosto de 2017 (dois mil e dezessete). No momento, informou que a solicitação em801

discussão é de alteração de rubricas e valores alocados. As alterações propostas são a transferência de802

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) da rubrica Prestação de Serviço para Pessoa Física (RPA) e de R$803

13.223,97 (treze mil, duzentos e vinte e três reais e noventa e sete centavos) da rubrica Rendimentos804

Financeiros para a rubrica Material Permanente e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) da rubrica Prestação805

de Serviço de Pessoa Jurídica e de R$5.000,00 (cinco mil reais) da rubrica Serviços de Terceiros para a806

rubrica Material de Consumo Nacional. Destacou que o pedido é justificado pelo fato de haver uma807

demanda significativa por móveis, equipamentos e material de consumo de laboratório no808

Departamento de Ciências Administrativas e Contábeis (DECAC) e por haver recursos não utilizados809

no Projeto, que podem ser aplicados em melhoria das condições de trabalho da própria pós-graduação810

até o final do convênio. A relatora observou que, segundo a Resolução/CONDI nº 007 (sete), de 29811

(vinte e nove) de agosto de 2016 (dois mil e dezesseis), que dispõe sobre o relacionamento entre a812

UFSJ e fundações de apoio e que rege a matéria, o plano de trabalho dos projetos, o plano de aplicação813

dos recursos e a vigência do projeto, podem ser alterados durante sua execução, mediante justificativa814

apresentada pelo coordenador à Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento (PPLAN),815

devidamente aprovada pelas instâncias acadêmicas e/ou administrativas competentes que aprovaram o816

projeto inicial. No processo em questão, esclareceu que a solicitação foi aprovada ad referendum pela817

subchefe do DECAC, profa. Vânia Aparecida Rezende, em 12 (doze) de dezembro de 2016 (dois mil e818

dezesseis), em função da greve docente e considerando os benefícios esperados para o Departamento.819

Consta no processo também o despacho do diretor de Planejamento e Gestão, senhor Cláudio Sérgio820

Teixeira de Souza, datado de 20 (vinte) de dezembro de 2016 (dois mil e dezesseis), constatando a821

veracidade das informações e a exequibilidade da solicitação. Desta forma, afirmou que o processo822

cumpre as exigências para aprovação e utilização dos recursos da maneira solicitada será benéfica para823

o DECAC e para a UFSJ. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer:824

“Diante do exposto, sou de parecer favorável à alteração no plano de Trabalho do Projeto Pedagógico825

Simplificado do Curso de Pós-graduação Lato Sensu – MBA em Controladoria e Finanças”. Decisão826

do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade. Item vinte: Processo no827

23122.010065/2015-77 – Contrato de Cotitularidade sobre pedido de patente – UFSJ-UNB.828

Interessados: NIT/CCO, relatado pelo conselheiro Roberto Pires Calazans Matos. O relator leu o829

mérito de seu parecer informando que se trata da aprovação da minuta de contrato de cotitularidade de830

patente entre a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) e a Universidade de Brasília (UnB)831

do produto “Proteína Multiepítoto Recombinante, seu processo de obtenção e suas aplicações832

relacionadas ao Citomegalovirus”. Esclareceu que este pedido foi realizado pelo prof. Alexsandro833

Sobreira Galdino devido ao resultado do projeto de pesquisa Inovação Tecnológica para o834

Desenvolvimento de Insumos para Kits de Diagnóstico de Citomegalovírus, em parceria com o prof.835
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Fernando Araripe Gonçalves Torres da Universidade de Brasília. Informou que o processo obedece ao836

que é estipulado pela Resolução/CONSU nº 058/2006 (cinquenta e oito / dois mil e seis), que837

regulamenta a celebração de contrato, acordo, convênio, ajuste, protocolo, compromisso ou de838

qualquer outro termo de natureza administrativa ou acadêmica, e pela Resolução/CONSU nº 028/2016839

(vinte e oito / dois mil e dezesseis), que institui a Política de Inovação Tecnológica da UFSJ, que cria o840

Núcleo de Empreendedorismo e Inovação Tecnológica e dá outras providências. Concluindo, destacou841

os seguintes pontos da minuta de contrato: 60% (sessenta por cento) para a UFSJ em direitos da842

cotitularidade, e todos os pagamentos serão, a princípio, feitos pela UnB para posterior reembolso pela843

UFSJ na mesma proporção da titularidade; a UFSJ ficará responsável por liderar os procedimentos844

necessários para a exploração comercial da tecnologia, sendo que a decisão final sobre as condições845

negociadas será acordada previamente entre as cotitulares, que figurarão como partes nos contratos a846

serem firmados; as cláusulas de sigilo, vigência, extinção, penalidades e do estabelecimento do foro847

estão de acordo com a política de inovação tecnológica da UFSJ. Dados os esclarecimentos e discutida848

a matéria, o relator leu o seu parecer: “Diante do exposto, sou de parecer favorável à celebração do849

contrato de cotitularidade”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade.850

Item vinte e um: Processo no 23122.013473/2016-61 – Contrato de Cotitularidade sobre pedido de851

Patente – UFSJ-UFMG. Interessados: NIT/CCO, relatado pelo conselheiro Roberto Pires852

Calazans Matos. O relator leu o mérito de seu parecer informando que se trata da aprovação da minuta853

de contrato de cotitularidade de patente entre a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) e a854

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) do produto “Sequência geneticamente modificada de855

Enzima Fitase de Yersina Intermedia, Enzima Fitase Recombinante e Bactéria Geneticamente856

Modificada que expressa a Enzima Fitase Recombinante”. Esclareceu que este pedido foi realizado857

pelo prof. Alexsandro Sobreira Galdino devido ao resultado do projeto de pesquisa desenvolvimento de858

processo de produção de Fitase Recombinante como Insumo para Ração Animal em parceria com os859

professores Daniel Bonoto Gonçalves (UFSJ) e William James Nogueira Lima (UFMG). Informou que860

o processo obedece ao que é estipulado pela Resolução/CONSU nº 058/2006 (cinquenta e oito / dois861

mil e seis), que regulamenta a celebração de contrato, acordo, convênio ajuste, protocolo, compromisso862

ou de qualquer outro termo de natureza administrativa ou acadêmica, e pela Resolução/CONSU nº863

028/2016 (vinte e oito / dois mil e dezesseis), que institui a Política de Inovação Tecnológica da UFSJ,864

que cria o Núcleo de Empreendedorismo e Inovação Tecnológica e dá outras providências. Concluindo,865

destacou os seguintes pontos da minuta de contrato: 65% (sessenta e cinco por cento) para a UFSJ866

tanto em direitos da cotitularidade quanto em custos de proteção e manutenção da proteção e também867

nos resultados econômicos e resultados da exploração comercial; todos os pagamentos serão, a868

princípio, feitos pela UFSJ para posterior reembolso pela UFMG; a UFSJ ficará responsável por liderar869

os procedimentos necessários para a exploração comercial da tecnologia, sendo que a decisão final870

sobre as condições negociadas será acordada previamente entre as cotitulares, que figurarão como871

partes nos contratos a serem firmados; as cláusulas de sigilo, vigência, extinção, penalidades e do872

estabelecimento do foro estão de acordo com a política de inovação tecnológica da UFSJ. Dados os873
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esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Diante do exposto, sou de parecer874

favorável à celebração do contrato de cotitularidade”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi875

aprovado por unanimidade. Item vinte e dois: Processo no 23122.019734/2016-57 – Decisão Ad876

Referendum nº 017/2016, de 08/11/2016, que aprova o convênio entre a UFSJ e a FAUF para877

gestão administrativa do Projeto “29o Inverno Cultural da UFSJ”. Interessada: PROEX,878

relatado pela conselheira Vanessa Maia Barbosa de Paiva. A relatora leu o mérito de seu parecer879

informando que trata este processo de apreciação de Ad Referendum que aprova a celebração de880

convênio entre Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) e a Fundação de Apoio à881

Universidade Federal de São João del-Rei ( FAUF) para gestão administrativa e financeira do maior882

projeto de extensão da UFSJ, o Inverno Cultural. Esclareceu que o projeto recebeu uma verba de R$883

242.000,00 (duzentos e quarenta e dois mil reais) a partir de captação de emenda parlamentar.884

Destacou que estes recursos, em tempos de cortes e contenção das despesas federais, serão885

fundamentais para a execução do referido projeto. Esclareceu que a idealização da 29a (vigésima nona)886

versão do Inverno Cultural foi totalmente reformulada de suas versões anteriores. Pela nova proposta,887

que foi gerada a partir da impossibilidade da realização da edição do projeto em 2016 (dois mil e888

dezesseis), informou que o evento foi reestruturado e redimensionado às condições financeiras da Casa889

e realidade do País. Ainda, de acordo com o projeto do 29o Inverno Cultural constante do processo,890

informou que o evento será centrado no município de São João del-Rei. Contudo, esclareceu que o891

projeto não descarta a expansão para outros campi e/ou municípios limítrofes se houver necessidade e892

desde que estes partícipes possam contribuir para a experiência de readequação. Ressaltou que a893

modalidade de “mostra cultural” ficará em segundo plano e, segundo a nova reformulação do projeto, o894

evento buscará explorar o aspecto de laboratório e de formação de artistas e plateias para o exercício895

das atividades de arte e cultura a serem executadas nas localidades de moradia, como um fomento para896

a realização do lazer, do trabalho e da dinamização econômica do local. Para que isso aconteça,897

esclareceu que a Pró-reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (PROEX) abriu, pela primeira vez,898

edital para a implantação de 10 (dez) oficinas que serão realizadas em caráter continuado e não apenas899

nos dias do festival. Ou seja, planeja-se criar uma cultura de formação de público e de superação de900

dificuldades de sobrevivência a partir e com a arte, uma vez que os locais escolhidos para que as901

oficinas aconteçam são lugares considerados como comunidades em situação de vulnerabilidade social.902

Levando-se em consideração este aspecto, as comunidades escolhidas foram: Tijuco, Senhor dos903

Montes e Matosinhos. As oficinas têm duração prevista para um semestre. Ou seja, deverão começar904

em março deste ano, culminando com a apresentação dos resultados nos palcos e espaços do Inverno905

Cultural, atividade considerada como ponto alto do evento. Para as próximas edições, destacou que a906

ideia é que o número das oficinas-formação aumente, assim como o tempo de duração destas.907

Ressaltou que a PROEX justifica que as gestões anteriores da FAUF no Projeto Inverno Cultural foram908

experientes e que este novo convênio para a gestão do próximo evento será de fundamental909

importância, pois a FAUF já tem expertise na execução. Esclareceu que o projeto em tela no referido910

processo tem o nome de FASE 01 porque a PROEX foi orientada pela Divisão de Planejamento e911
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Gestão (DPLAG), da Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento (PPLAN), para que os912

convênios fossem elaborados em separado conforme as fontes de fomento. No referido convênio,913

informou que o prazo de execução do projeto é de 12 (doze) meses a partir da assinatura do convênio,914

podendo ser prorrogado por mais 12 (doze) meses. A PROEX ficará responsável por executar o projeto915

e a FAUF ficará responsável por gerenciar os recursos provenientes da emenda parlamentar, no valor916

de R$ 242.000 (duzentos e quarenta e dois mil reais), para o 29o Inverno Cultural. Destacou que o917

processo está instruído com plano de execução financeira, com despesas cotadas e pormenorizadas; o918

cronograma de execução detalhado por fases/etapas e a especificação das despesas. O processo está919

documentado com cartas de anuência do pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários, prof. Ivan920

Vasconcelos, nomeando 5 (cinco) servidores da PROEX para compor a equipe técnica do projeto.921

Consta ainda manifestação favorável à gestão administrativa e financeira do projeto do presidente da922

FAUF, professor Bezamat de Souza Neto. Finalizando, informou ainda que todo o processo está923

montado em conformidade com a Resolução/CONDI nº 007 (sete), de 29 (vinte e nove) de agosto de924

2016 (dois mil e dezesseis), que dispõe sobre o relacionamento entre a Universidade Federal de São925

João del-Rei e a Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei (FAUF). Dados os926

esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Pelo que no mérito conta, sou de927

parecer favorável ao ad referendum que autoriza a celebração de convênio entre a Universidade928

Federal de São João del-Rei e a Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei929

(FAUF) para a gestão administrativa e financeira do maior projeto de extensão da Casa, o 29o Inverno930

Cultural da UFSJ”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade,931

referendando a Decisão no 017 (dezessete), de 8 (oito) de novembro de 2016 (dois mil e dezesseis), que932

faz parte do processo. Item vinte e três: Processo no 23122.018010/2016-96 – Decisão Ad933

Referendum nº 021/2016, de 24/11/2016, que aprova o projeto de extensão “UFSJ - 30 anos” e o934

contrato entre a UFSJ e a FAUF para a gestão administrativa e financeira dos recursos do935

referido projeto. Interessada: PROEX, relatado pela conselheira Vanessa Maria Barbosa de936

Paiva. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que trata de apreciação de ad referendum que937

aprova a celebração de convênio entre a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) e a938

Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei (FAUF) para gestão administrativa e939

financeira do projeto de extensão “UFSJ – 30 anos”, que será celebrado com um dia de prática940

esportivo-recreativa, com a VI Corrida UFSJ e um evento artístico-cultural. Esclareceu que a Corrida941

UFSJ já é realizada há 6 (seis) anos e tem por objetivo, além de celebrar o aniversário da Instituição,942

incentivar a prática esportiva e abrir mais espaços de recreação para a comunidade local, constituindo943

uma mostra de interação do público interno com o externo. Na edição de 2016 (dois mil e dezesseis),944

destacou que a corrida teve 550 (quinhentos e cinquenta) inscritos, com uma lista de espera de 60945

(sessenta) pessoas, além da modalidade infantil. Ao todo, informou que a corrida comporta 34 (trinta e946

quatro) categorias. Esclareceu que o projeto esportivo – Corrida UFSJ – envolve alunos dos cursos de947

Artes Aplicadas que são os responsáveis pela confecção das medalhas e dos troféus que serão948

entregues aos atletas. Já o evento cultural contará com atividades artísticas, tais como aulas abertas,949



26

performances e apresentações teatrais, circenses e musicais. Destacou que a proposta das atividades950

esportivas/culturais da UFSJ integrem o público da universidade e a comunidade local permitindo que951

pessoas que não são usuárias habituais do campus compareçam à Universidade. Os eventos serão952

totalmente gratuitos. O prazo de execução do evento – UFSJ 30 anos – será de 10 (dez) meses a partir953

da assinatura do convênio e o valor total alocado para a realização do projeto foi de R$ 90.324,00954

(noventa mil, trezentos e vinte e quatro reais). Destacou que caberá à FAUF administrar estes projetos955

e os recursos, pagando todas as despesas e partícipes e à UFSJ desenvolver conjuntamente à Fundação956

o Plano de Trabalho projetado, bem como fiscalizar a execução dos contratos e obrigações assumidas,957

propostas no Plano. Para tanto, informou que existe no processo a anuência do pró-reitor de Extensão e958

Assuntos Comunitários, prof. Ivan Vasconcelos, que nomeou servidores para compor a equipe de959

trabalho deste projeto e servidores para a fiscalização do plano de trabalho, bem como o cumprimento960

dos contratos. Consta ainda do processo manifestação favorável à gestão administrativa e financeira do961

projeto do presidente da FAUF, prof. Bezamat de Souza Neto. Finalizando, informou que todo o962

processo está montado em conformidade com a Resolução/CONDI nº 007 (sete), de 29 (vinte e nove)963

de agosto de 2016 (dois mil e dezesseis), que dispõe sobre o relacionamento entre a Universidade964

Federal de São João del-Rei e a Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei965

(FAUF). Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Pelo que no966

mérito consta, sou de parecer favorável ao ad referendum que autoriza a celebração de convênio entre a967

Universidade Federal de São João del-Rei e a Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João968

del-Rei (FAUF) para a gestão administrativa e financeira do evento “UFSJ – 30 anos”. Decisão do969

Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade, referendando a Decisão no 021 (vinte e970

um), de 24 (vinte e quatro) de novembro de 2016 (dois mil e dezesseis), que faz parte do processo.971

Item vinte e quatro: Processo no 23122.001808/2015-18 – Proposta de Resolução que modifica a972

Resolução/CONEP nº 009, de 18/03/2015, que regulamenta o Programa de Iniciação Científica da973

UFSJ. Interessada: PROPE, relatado pela conselheira Andrea Lúcia Teixeira Charbel. A relatora974

leu o mérito de seu parecer informando que foram apresentadas pela Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-975

graduação (PROPE) as seguintes modificações na Resolução/CONEP nº 009 (nove), de 18 (dezoito) de976

março de 2015 (dois mil e quinze), que regulamenta o Programa de Iniciação Científica da UFSJ: 1)977

dar nova redação ao artigo 5º (quinto), com o objetivo de aumentar o mandato dos membros da Câmara978

de Iniciação Científica. A PROPE argumenta que o tempo mais longo permitirá que a renovação dos979

membros seja feita de forma mais suave, evitando as substituições da maioria do grupo de uma só vez,980

o que pode comprometer a memória e o andamento dos trabalhos; 2) acrescentar um parágrafo único ao981

artigo 13 (treze), permitindo que o encerramento do projeto possa ser antecipado. Tal inclusão é982

justificada, uma vez que, segundo a PROPE, não existe regulamentação específica a respeito na983

Instituição e é uma situação que ocorre com frequência; 3) dar nova redação ao inciso VI (seis) do984

artigo 17 (dezessete), suprimindo do texto a palavra qualificação. A redação anterior especificava985

apenas o afastamento para qualificação e é necessário incorporar outros casos de afastamento durante a986

vigência do projeto; 4) incluir o seguinte inciso III (três) no artigo 23 (vinte e três), com o objetivo de987
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garantir mais um direito ao orientando. O inciso justifica-se, já que é necessário garantir ao aluno o988

direito de desligar-se do projeto; 5) dar nova redação ao parágrafo 2º (segundo) do artigo 24 (vinte e989

quatro) que trata do casos de quando ocorrer substituição de orientando. A nova redação é justificada,990

uma vez que é necessário regulamentar a situação em que o aluno substituído não entrega o relatório991

parcial; 6) dar nova redação ao inciso IV (quatro) do artigo 25 (vinte e cinco), suprimindo novamente992

do texto a palavra qualificação. Na Resolução, especifica-se novamente o afastamento do orientador993

para qualificação e é necessário incorporar outros casos de afastamento durante a vigência do projeto; 7)994

dar nova redação ao artigo 29 (vinte e nove), substituindo no texto a palavra “chamada” por “demanda”.995

Na redação desse artigo da Resolução, houve um erro de edição; 8) dar nova redação ao inciso II (dois)996

do artigo 31 (trinta e um), acrescentando também os casos de não envio do relatório parcial. A nova997

redação inclui a situação em que o aluno substituído não entrega o relatório parcial conforme exigido; 9)998

dar nova redação ao artigo 32 (trinta e dois), que trata dos casos de inadimplência. De acordo com a999

PROPE, é necessária uma melhor regulamentação da aplicação da inadimplência; e 10) incluir um1000

parágrafo primeiro no mesmo artigo 32 (trinta e dois). Tal parágrafo também é justificado devido à1001

necessidade de uma melhor regulamentação da aplicação da inadimplência. Dados os esclarecimentos e1002

discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Diante do exposto, sou de parecer favorável à1003

Proposta de Resolução que modifica a Resolução 009/CONEP, de 18 de março de 2015, que1004

Regulamenta o Programa de Iniciação Científica da UFSJ. Este é meu voto, salvo melhor juízo”.1005

Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade, dando origem à Resolução no1006

008 (oito), de 8 (oito) de fevereiro de 2017 (dois mil e dezessete), que passa a fazer parte do processo.1007

Item vinte e cinco: Processo no 23122.021329/2016-07 – Proposta de Programa de Pós-graduação1008

Stricto Sensu em Filosofia - nível Mestrado. Interessado: DFIME, relatado pela conselheira1009

Andrea Lúcia Teixeira Charbel. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que se trata de1010

proposta de implementação do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Filosofia. Destacou que a1011

proposta está clara e bem redigida apresentando os seguintes tópicos: 1) Identificação do Programa; 2)1012

Requisitos para inscrição e critérios de seleção; 3) Justificativa; 4) Descrição preliminar da área e das1013

linhas de pesquisa; 5) Objetivos; 6) Corpo docente proponente: breve caracterização; 7) Estrutura1014

curricular do curso de Mestrado Acadêmico em Filosofia; 8) Prazo máximo para integralização do1015

curso; 9) Estrutura necessária para oferta do curso; 10) Anexo I – Regimento Interno do Programa de1016

Pós-graduação Stricto Sensu em Filosofia (Mestrado); 11) Ementário Completo; 12) Anexo III –1017

Fluxograma e Cronograma 2018-2019; e 13) Carta de anuência das respectivas Unidades Acadêmicas1018

dos Docentes que integram a proposta. Informou que o Programa, que terá como coordenador o prof.1019

Gustavo Leal Toledo, do Departamento de Filosofia e Métodos (DFIME), tem Filosofia como Área de1020

Concentração, subdividida em duas linhas de pesquisa: Ética e Filosofia Política e Metafísica e Mente.1021

Como áreas afins, destacou que se têm Ciências Sociais, Ciência Política, Direito, Economia, Educação,1022

História e Psicologia. As unidades acadêmico-administrativas envolvidas são o Departamento de1023

Filosofia e Métodos (DFIME), o Departamento de Ciências da Educação (DECED), o Departamento e1024

Psicologia (DPSIC) e o Departamento de Tecnologia e Engenharia Civil, Computação e Humanidades1025
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(DTECH/CAP). O Programa contará com 16 (dezesseis) docentes, sendo 14 (quatorze) permanentes –1026

10 (dez) do DFIME, 2 (dois) do DTECH, 1 (um) do DPSIC e 1 (um) do DECED – e 2 (dois)1027

colaboradores, ambos da UFRJ. Os docentes permanentes perfazem 87,5% (oitenta e sete vírgula cinco1028

por cento) do total, atendendo, assim, ao requisito de 80% (oitenta por cento) recomendado pela1029

CAPES. Destacou que a distribuição dos docentes entre as Linhas de Pesquisa propostas é bastante1030

harmônica contando uma das linhas com 7 (sete) docentes permanentes e um colaborador e a outra1031

linha com 8 (oito) docentes permanentes e também um docente colaborador. O credenciamento, o1032

recredenciamento e o descredenciamento de docentes permanentes e colaboradores, segundo o artigo1033

9o (nono) do Regimento Interno (Anexo I da proposta), serão feitos pelo Colegiado do Curso e1034

obedecerão ao disposto em instrução normativa própria do Programa, considerando os critérios1035

elaborados pela CAPES quanto à produtividade em pesquisa, publicações e projetos, número de1036

orientações, atividades administrativas, bem como a média da carga horária em disciplinas do1037

Programa. Informou que a previsão para início do curso é fevereiro/março de 2018 (dois mil e dezoito)1038

e o número inicial de vagas é de até 18 (dezoito), considerando que, dos 16 (dezesseis) docentes, 71039

(sete) já têm experiência de orientação em pós-graduação. Informou que a proposta de implementação1040

do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Filosofia foi avaliada pelos pareceristas prof. Plínio1041

Junqueira Smith (UNIFESP) e prof. Nelson Gonçalves Gomes, que foram favoráveis à implementação1042

do Programa e fizeram considerações quanto a diversos pontos que poderiam ser melhorados ou1043

corrigidos, considerações estas que foram atendidas e resultaram na proposta que é aqui avaliada.1044

Quanto à estrutura curricular, informou que o estudante deverá cumprir o número mínimo de 24 (vinte1045

e quatro) créditos, sendo 4 (quatro) créditos em unidade curricular obrigatória para o Programa, 41046

(quatro) créditos em unidade curricular obrigatória para a Linha de Pesquisa, 8 (oito) créditos em1047

unidades curriculares optativas, 4 (quatro) créditos referentes a Atividades Orientadas ou, no caso de1048

bolsistas CAPES: 3 (três) créditos como Atividades Orientadas e 1 (um) crédito como Atividades1049

Supervisionadas – Estágio docência) e 4 (quatro) créditos na unidade curricular Exame de Qualificação.1050

Por fim, a relatora observou que, uma vez que as disciplinas cursadas no âmbito da Linha de Pesquisa1051

não podem ser obrigatórias, o termo “obrigatória” deve ser retirado do texto. Questionou ainda porque1052

somente os bolsistas CAPES deverão fazer Atividade Supervisionada de estágio em docência e se não1053

está criando categorias diferentes de alunos com esta proposta. Afinal, afirmou que o diploma de todos1054

os alunos serão certificados pela CAPES, que é quem credencia o Programa. Desse modo, sugeriu que1055

todos os alunos, bolsistas CAPES ou não, façam 3 (três) créditos como Atividades Orientadas e 1 (um)1056

crédito como Atividade Supervisionada. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu1057

o seu parecer: “Do exposto, considero que o projeto segue as orientações dadas pelas CAPES para1058

propostas de cursos de mestrado acadêmico e possui todos os pré-requisitos para aceitação e futura1059

implantação. Desta forma, sou favorável à submissão para avaliação da CAPES, do projeto de1060

Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Filosofia (Mestrado Acadêmico). Este é meu voto, salvo1061

melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade, dando origem1062

à Resolução no 009 (nove), de 8 (oito) de fevereiro de 2017 (dois mil e dezessete), que passa a fazer1063
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parte do processo. Às 17 (dezessete) horas e 45 (quarenta e cinco) minutos, tendo se chegado ao teto da1064

reunião, o Conselho decidiu por encerrá-la e continuar os outros itens da pauta em uma próxima1065

reunião. Assim, nada mais havendo a tratar, o presidente do Conselho encerrou a reunião. E para1066

constar, eu, Maria da Penha Resende Rodrigues, secretária, lavrei a presente ata que, se aprovada, será1067

assinada por todos os conselheiros presentes à reunião. São João del-Rei, 8 (oito) de fevereiro de 20171068

(dois mil e dezessete).1069
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