
1

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

Federal de São João del-Rei.2

Aos 10 (dez) dias do mês de maio de 2017 (dois mil e dezessete), às 14 (quatorze) horas, estavam3

presentes para a reunião extraordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONEP, da4

Universidade Federal de São João del-Rei, na sala de Reuniões dos Conselhos Superiores, Campus5

Santo Antônio, os seguintes conselheiros: professor Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira, Reitor6

e presidente do Conselho; professor Marcelo Pereira de Andrade, Vice-Reitor; os docentes que atuam7

no ensino da graduação: Ana Flávia Neves Mendes Castro, Carlos Alberto da Silva Junior, Carolina8

Ribeiro Xavier, Márcio Falcão Santos Barroso, Marconi de Arruda Pereira, Moacyr Comar Junior e9

Rafael Silva Brandão; os docentes que atuam no ensino de pós-graduação: Andrea Lúcia Teixeira10

Charbel e Hérica de Lima Santos; o membro do corpo técnico-administrativo: José Roberto Ribeiro; e o11

membro do corpo discente do ensino de pós-graduação, João Paulo Viana. Havendo quorum, o12

presidente do Conselho deu início à reunião, dando posse aos professores: Ana Flávia Neves Mendes13

Castro, Carlos Alberto da Silva Junior, Carolina Ribeiro Xavier, Hérica de Lima Santos, Márcio Falcão14

Santos Barroso, Marconi de Arruda Pereira, Moacyr Comar Junior e Rafael da Silva Brandão. Na15

sequência, apresentou a justificativa de ausência da conselheira Josiane Nogueira, por estar de licença16

maternidade. Aceita a justificativa, foi aprovada, por unanimidade, a ata da extraordinária ocorrida em 817

(oito) de fevereiro de 2017 (dois mil e dezessete). Aprovada a ata, o presidente prestou alguns18

esclarecimentos acerca das restrições orçamentárias impostas à UFSJ pelo Governo Federal para o ano19

de 2017 (dois mil e dezessete) e reforçou que será um ano de muita dificuldade e terá que fazer um20

esforço muito grande para conseguir administrar a Universidade com um orçamento tão restrito. Na21

sequência, o Vice-Reitor e conselheiro Marcelo Pereira de Andrade comunicou que no dia anterior fez22

uma reunião com representantes de dois departamentos da UFSJ, o Departamento de Engenharia de23

Biossistemas (DEPEB) e o Departamento de Matemática e Estatística (DEMAT), e o coordenador do24

Curso de Engenharia Elétrica. Esclareceu que o Curso de Engenharia Elétrica está sem professor para25

lecionar as disciplinas de Cálculo 1, Cálculo Vetorial e Equações Diferenciais até a presente data.26

Diante disso, destacou que o objetivo daquela reunião foi resolver a questão acerca da oferta dessas27

disciplinas para o primeiro semestre letivo de 2017 para o referido curso. Esclareceu ainda que, com a28

criação do curso de Biotecnologia, foi feito um acordo em que o DEPEB passou os encargos didáticos29

de algumas disciplinas para o DEMAT. Porém, nesse acordo, foi acertado também que essas disciplinas30

seriam de responsabilidade do DEPEB até o final do primeiro semestre letivo de 2017. Informou31

também que havia a expectativa de contratação de uma professora substituta pelo DEMAT, a qual seria32

responsável por ministrar 14 (quatorze) horas/aulas no Curso de Engenharia Elétrica Integral, porém a33

contratação não ocorreu porque a docente não foi aprovada no exame médico. Diante disso, informou34

que nessa reunião ficou acordado que o DEPEB, como já estabelecido no projeto pedagógico do Curso35

de Engenharia Elétrica, irá assumir a responsabilidade dessas disciplinas para este semestre letivo.36

Informou também que ficou acertada a necessidade de se averiguar de quem foi a responsabilidade37
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deste problema ocorrido. Sugeriu, então, que fosse composta uma comissão ad hoc do CONEP para38

fazer esse trabalho. Acatada a sugestão, a comissão foi composta pelos seguintes conselheiros: Carolina39

Ribeiro Xavier (Presidente), Márcio Falcão Santos Barroso e Rafael da Silva Brandão. O prof. Marcelo40

ressaltou ainda que há alguns cursos da Instituição que têm feito a sua grade horária concentrando as41

aulas de terça a quinta-feira, não priorizando as segundas e sextas, e isso tem ocasionado uma série de42

problemas como, por exemplo, falta de espaço físico e filas grandes nos restaurantes universitários43

durante esses dias. Dessa forma, indicou também a necessidade de se criar uma comissão para verificar44

esta situação. Sobre este assunto, decidiu-se que a comissão será criada posteriormente. Decididos os45

itens do expediente do dia, foi então colocada em discussão a pauta. No momento da aprovação, o46

conselheiro Márcio Falcão Santos Barroso solicitou a exclusão do item 4 (quatro), cujo processo47

relataria e que trata do recurso contra resultado de estágio probatório final do prof. Luis Alberto48

Montijo Vasques, o que foi acatado. Ainda, a conselheira Andrea Lúcia Teixeira Charbel solicitou a49

exclusão dos itens 7 (sete) e 9 (nove), cujos processos relataria e que tratam de decisões ad referenduns50

que aprovam, respectivamente, alterações no plano de trabalho do projeto de extensão51

“Desenvolvimento Técnico e Artístico da Orquestra Jovem de Divinópolis” e a segunda fase do projeto52

de extensão “Desenvolvimento Técnico e Artístico 2ª Fase da Orquestra Jovem de Divinópolis”, ambos53

de interesse do prof. Modesto Flavio Chagas (DMUSI), o que também foi acatado. Aprovada a pauta,54

iniciaram-se os trabalhos. Item um: Processo no 23122.019871/2016-91 – Solicitação de alteração do55

regime de trabalho. Interessada: Profª Isabela Guimarães Ribeiro Baeta, relatado pela56

conselheira Carolina Ribeiro Xavier. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que o57

presente processo originou-se do interesse da profa. Isabela Guimarães Ribeiro Baeta em alterar seu58

regime de trabalho de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais no Campus Centro-Oeste Dona59

Lindu (CCO) da UFSJ, sob a justificativa de já exercer atividades administrativas no Curso de Medicina60

e ter a intenção de ministrar uma disciplina optativa da sua área de formação, Dermatologia, e de61

aumentar a carga horária do ambulatório de Dermatologia. De acordo com a Lei Federal nº 12.772/201262

(doze mil, setecentos e setenta e dois / dois mil e doze), artigo 22 (vinte e dois), esclareceu que o63

professor poderá solicitar a alteração de seu regime de trabalho mediante proposta submetida à sua64

unidade de lotação. Na UFSJ, informou que a matéria é regida pela Resolução CONDS nº 006 (seis), de65

16 (dezesseis) de dezembro de 1996 (mil, novecentos e noventa e seis). Esclareceu que o processo foi66

iniciado em 10 (dez) de agosto de 2016 (dois mil e dezesseis), por solicitação da interessada, constando67

um Plano de Trabalho para 3 (três) anos, no qual são propostos, além das atividades de ensino já68

mencionadas, a implantação de um projeto de extensão, denominado “Abordagem dermatológica das69

principais lesões dermatológicas dos moradores da Vila Vicentina, no município de Divinópolis/MG”; o70

desenvolvimento do projeto de pesquisa intitulado “Avaliação das dermatoses mais prevalentes em71

pacientes infectados pelo HIV atendidos no serviço de assistência especializada em Divinópolis/MG; e72

também a coordenação da disciplina Fundamentos da Clínica IV e a orientação da Liga Acadêmica de73

Dermatologia. A profa. Isabela também incluiu um requerimento contendo os horários de trabalho74

pretendidos e uma declaração de vínculo com a Clínica Dias Baeta Sociedade Simples, na qual exerce75
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atividades de atendimento médico não superior a 24 (vinte e quatro) horas semanais. Após apresentar76

um breve histórico do andamento do referido processo, a relatora lembrou que, em 8 (oito) de fevereiro77

de 2017 (dois mil e dezessete), este processo foi relatado neste Conselho e foi constatado que ele não78

atendia à Resolução CONDS nº 006 (seis), de 16 (dezesseis) de dezembro de 1996 (mil, novecentos e79

noventa e seis), pois não era instruído da comprovação da necessidade de atendimento da demanda80

mencionada pela referida professora, nem tampouco da inexistência de docentes efetivos para cumpri-la.81

Além disso, faltava a declaração justificada da requerente de que não pode assumir o regime de82

dedicação exclusiva e a documentação comprobatória de que a atividade exercida externamente se83

correlaciona com a atividade descrita em seu Plano de Trabalho. Portanto, o processo baixou em84

diligência. Assim, para atender à diligência, informou que o diretor do CCO solicitou à Coordenação do85

Curso de Medicina que instruísse o processo com os documentos faltantes. Diante disso, a docente86

interessada declarou a sua impossibilidade de assumir dedicação exclusiva devido a compromissos87

profissionais em sua clínica privada, e o coordenador do Curso listou as disciplinas do Projeto88

Pedagógico do Curso de Medicina que estavam sendo ministradas ou coordenadas pela docente, um89

total de 131 (cento e trinta e uma) horas semestrais, e solicitou complementação ao Grupo de Atuação90

Docente (GAD) em que a professora é lotada. O GAD informou que a referida professora possui uma91

carga horária de 177 (cento e setenta e sete) horas semestrais, coordena a Unidade Curricular de92

Fundamentos de Clínica IV e orienta a Liga Acadêmica de dermatologia do Curso, e ressaltou ainda que93

não há outro médico em dermatologia no CCO e que estes conteúdos não poderiam ser supridos por94

outro docente. Dando prosseguimento ao processo, a Congregação de Centro do CCO, então,95

encaminhou toda a documentação listando os documentos que atenderiam a cada item da diligência: a96

declaração da requerente (feito pela requerente) afirmando não poder assumir DE; a comprovação da97

necessidade de atendimento da demanda e inexistência de docente para assumir os encargos (emitido98

pelo GAD); a comprovação de que a docente atua externamente em atividade correlata não está99

presente, no entanto é a especialidade da docente e a área de atendimento clínico dela; a professora se100

propõe a desenvolver projetos de extensão e pesquisa; e justifica-se o ônus financeiro da UFSJ com os101

seguintes argumentos: a professora é a única docente da área de dermatologia, não existe outro docente102

que possa assumir os conteúdos específicos da área de dermatologia, a atividade exercida externamente103

se correlaciona com a atividade descrita no Plano de Trabalho, o interesse da professora em ministrar104

disciplina optativa e a possibilidade de ampliação da produção científica. Todavia, para a relatora, o105

processo não está instruído corretamente, pois a aprovação na Congregação do CCO é baseada em outra106

Resolução diferente da Resolução em vigor na UFSJ atualmente e o horário proposto pela docente não107

atende à Resolução CONDS nº 006/1996 (seis / mil, novecentos e noventa e seis), em seu artigo 3o (b),108

disponibilidade de tempo para cumprir, integralmente, a jornada de 40 (quarenta) horas semanais, na109

UFSJ, em dois turnos diários de 4 (quatro) horas. Ainda, informou que o Plano de Trabalho apresentado110

pela professora é de 3 (três) anos e a Resolução permite a alteração do regime por apenas um ano. Na111

fase de esclarecimentos, a relatora chamou a atenção para o fato de que a norma da Casa em vigor que112

trata sobre este assunto é antiga e precisa ser revista. O presidente do Conselho esclareceu que a Pró-113
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reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (PROGP) já encaminhou à Reitoria uma nova114

proposta de Resolução para regulamentar este assunto. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria,115

a relatora leu o seu parecer: “Diante do exposto, não há informações suficientes para apreciação do116

processo na forma em que ele está instruído. Voto que o processo seja corrigido em sua origem117

conforme legislação vigente na UFSJ”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por118

unanimidade. Item dois. Processo no 23122.019845/2015-82 – Solicitação de troca de disciplina no119

Curso de Especialização em Educação Empreendedora. Interessada: PROPE, relatado pelo120

conselheiro Moacyr Comar Júnior. O relator leu o mérito de seu parecer informando que o Curso de121

Especialização em Educação Empreendedora está atualmente em sua sexta turma, tendo número de 330122

(trezentas e trinta) vagas distribuídas em cidades dos estados de São Paulo e Minas Gerais. O curso123

conta com 360 (trezentas e sessenta) horas/aula, distribuídas em 18 (dezoito) meses de duração,124

iniciando em março de 2017 (dezessete) e finalizando em agosto de 2018 (duzentos e dezoito).125

Coordenado pelo prof. Geraldo Roberto de Sousa, conta com a participação de 9 (nove) docentes e tem126

como público-alvo profissionais da Educação interessados no tema do curso, Educação Empreendedora;127

ou seja, aqueles educadores que estejam interessados em pedagogia empreendedora. Durante o128

andamento do curso, informou que foi observado que a disciplina “Trabalho e Saúde na Educação”129

apresentava relativa taxa de evasão. Assim, o grupo proponente do curso decidiu por trocar esta130

disciplina por uma que apresentasse uma introdução às tecnologias de informação e sua aplicabilidade131

na educação, e solicitou a alteração no projeto pedagógico à Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação132

(PROPE), que encaminhou a proposta à Comissão de Pós-graduação Lato Sensu, na qual ela foi133

aprovada. O relator esclareceu ainda que a troca da disciplina não altera a carga horária do curso. Por134

fim, pelas justificativas apresentadas e pelas análise anteriores apresentadas no processo em questão, o135

relator entendeu que a troca da disciplina solicitada pode trazer melhorias para o aproveitamento do136

curso, sem, no entanto, desconsiderar a importância da disciplina “Trabalho e Saúde na Educação”.137

Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Frente ao exposto no138

Mérito, sou de parecer FAVORÁVEL à troca da disciplina “Trabalho e Saúde na Educação” pela139

disciplina “Introdução às TICs” no Curso de Especialização em Educação Empreendedora. Salvo140

melhor juízo, este é o meu voto”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por141

unanimidade, dando origem à Resolução no 010 (dez), de 10 (dez) de maio de 2017 (dois mil e142

dezessete), que passa a fazer parte do processo. Item três: Processo no 23122.002301/2017-43 –143

Proposta de Mestrado Profissional em Engenharia da Computação (PROEC). Interessado: Prof.144

Rone Ilídio da Silva, relatado pela conselheira Hérica de Lima Santos. A relatora leu o mérito de145

seu parecer informando que o presente processo trata da proposta de implementação do Mestrado146

Profissional em Engenharia da Computação. Esclareceu que a proposta do mestrado profissional está147

consolidada na mesma área de estudos dos cursos de graduação em Engenharia Mecatrônica e148

Engenharia de Telecomunicações ofertados no Campus Alto Paraopeba da UFSJ (CAP/UFSJ). As149

linhas de pesquisa propostas são: Redes de Telecomunicações e Sistemas Mecatrônicos. A proposta do150

mestrado profissional visa a ofertar formação sólida em Engenharia da Computação, com o propósito de151
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qualificar profissionais graduados em Computação, Engenharias e áreas afins. O objetivo é a152

capacitação/formação de profissionais destinados a promover o desenvolvimento tecnológico,153

principalmente da Região do Alto Paraopeba, atendendo à demanda brasileira de profissionais de154

tecnologia da informação. Afirmou que se destaca nesta proposta a cooperação Universidade e indústria,155

afirmando que esta interação propiciará a criação de inovações tecnológicas, com intuito de alavancar o156

desenvolvimento tecnológico da região. Além disso, será de grande importância para contribuir na157

formação de mão de obra especializada. Informou que o mestrado profissional em Engenharia da158

Computação terá periodicidade anual de seleção, sendo ofertadas 15 (quinze) vagas por seleção e tempo159

previsto de conclusão de 24 (vinte e quatro) meses. O corpo docente permanente é composto por 15160

(quinze) docentes (sendo estes 100% doutores até o início das atividades do mestrado profissional161

previsto para março de 2018). Dentre estes docentes permanentes, informou que 14 (quatorze) possuem162

regime de dedicação exclusiva com a UFSJ e um pertence à empresa GERDAU. Destacou que estes163

docentes se distribuem de forma bastante harmônica entre as duas linhas de pesquisa propostas. Além164

disso, o corpo docente colaborador equivale a 20% (vinte por cento) do corpo docente permanente165

proposto. Observou que o corpo docente, em sua maioria, é composto por jovens doutores com boa166

produção científica e com formação correlacionada à proposta do curso e ao conteúdo programático da167

grade curricular proposta. Porém, como já evidenciado pelos pareceristas externos, ressaltou que a falta168

de experiência em orientações poderá fazer desta proposta um indutor na aquisição desta experiência169

por parte dos docentes. Todavia, afirmou que esta constatação não deve, de forma alguma, ser170

considerada impeditiva à aprovação da proposta. Informou ainda que há documentos assinados pelas171

chefias de Departamentos declarando anuência para a participação de todos os docentes relacionados.172

Destacou que a proposta será encaminhada à área de Avaliação de Engenharias IV, na área de173

Engenharia Elétrica, na qual estão inseridos os cursos de pós-graduação na área de Engenharia da174

Computação. Com relação ao Regimento apresentado, informou que ele obedece ao disposto na175

legislação vigente na UFSJ (Regimento Geral e Resolução/CONSU nº 062/2011). Entretanto, observou176

que se nota que o RI do Mestrado Profissional em Engenharia da Computação reproduz estas177

legislações, quando poderia apenas citá-las e deixar para o RI apenas as particularidades do Programa.178

Quanto à estrutura curricular, informou que o estudante deverá cumprir 32 (trinta e dois) créditos, sendo179

20 (vinte) relativos a disciplinas e 12 (doze) relativos à dissertação. Dos 20 (vinte) créditos de180

disciplinas, 8 (oito) créditos podem ser substituídos por Atividades Complementares. Informou que a181

proposta de implementação do Mestrado Profissional em Ciências da Computação foi avaliada por dois182

pareceristas externos, que apresentaram pareceres favoráveis à implementação do Programa e fizeram183

considerações e sugestões importantes, a maioria já atendidas na proposta. A relatora destacou que, no184

Regimento Interno proposto, é previsto que o discente de mestrado deverá submeter-se a um exame de185

qualificação (até 18 meses do mês da matrícula com apresentação de seus resultados preliminares) e,186

sendo aprovado, deverá passar posteriormente à entrega de dissertação e exame de defesa pública da187

mesma, sendo este formato descrito mais condizente à proposta de um mestrado acadêmico. Porém,188

segundo a Resolução/CONSU nº 062/2011 (sessenta e dois / dois mil e onze), artigo 35, ressaltou que189
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se tem: “§ 2º No mestrado profissional, para obtenção do título, o discente defende um trabalho de190

conclusão do curso”. Além disso, a relatora destacou que a Portaria Normativa nº 17 (dezessete), de 28191

(vinte e oito) de dezembro de 2009 (dois mil e nove), da Capes, que regulamenta o Mestrado192

Profissional, evidencia que o trabalho de conclusão de curso poderá ser apresentado em diferentes193

formatos: dissertação, artigos, patentes ou registros de propriedade intelectual, dentre outros, a se194

verificar de acordo com a natureza da área e os fins do curso. Neste sentido, sendo a proposta de um195

mestrado profissional e seu objetivo desenvolver pesquisas voltadas para criação de inovações196

tecnológicas que solucionem problemas enfrentados pela indústria, salientou que seria de grande197

importância avaliar a possibilidade de inclusão destes outros formatos distintos de trabalho de198

conclusão, ponto este também colocado por um dos pareceristas externos e que não foi considerado.199

Para a relatora, isto poderia trazer ganhos ao Programa, principalmente no que diz respeito ao aumento200

da produção de patentes ou registros de propriedade intelectual, ponto crucial considerado nas201

avaliações pela Capes dos mestrados profissionais e considerado por um dos pareceristas externos. Na202

fase de esclarecimentos, o conselheiro Marconi de Arruda Pereira, que faz parte do grupo proponente,203

prestou alguns esclarecimentos, destacando que o corpo docente que compõe a proposta está bastante204

empolgado e observou que agora está havendo uma interação melhor entre a Gerdau e a UFSJ, o que205

não se via antes. Considerando a colocação da relatora de que o formato da proposta em discussão está206

mais condizente com a proposta de um mestrado acadêmico, o presidente do Conselho observou que se207

poderia sugerir à PROPE que fizesse uma norma específica para as propostas de mestrados208

profissionais. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Frente ao209

exposto no mérito, sou de parecer que o referido processo baixe em diligência para que no Regimento210

Interno o termo Dissertação seja trocado para Trabalho de Conclusão de Curso, para que atenda ao211

Regimento Geral, Resolução 062-CONSU-2011, artigo 35 (§ 2º No mestrado profissional, para212

obtenção do título, o discente defende um trabalho de conclusão do curso). Além disso, para que seja213

revista a defesa de dissertação colocada no Regimento Interno como formato único de Trabalho de214

Conclusão de Curso podendo, portanto, serem acrescentados outros formatos como descrito pela215

Portaria Normativa nº 17, de 28 de dezembro de 2009, da Capes, que regulamenta o Mestrado216

Profissional. Este é meu voto, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi217

aprovado por unanimidade. Item quatro: Processo no 23122.006327/2017-61 – Solicitação de218

Prestação de Serviço Voluntário para lecionar disciplina no Curso de Farmácia. Interessada:219

Ludmila Silva Brighenti, relatado pelo conselheiro José Roberto Ribeiro. O relator leu o mérito de220

seu parecer informando que o presente processo trata do Termo de Adesão e Compromisso de Serviço221

Voluntário da senhora Ludmila Silba Brighenti junto ao Curso de Farmácia/Bioquímica do Campus222

Centro-Oeste Dona Lindu da Universidade Federal de São João del-Rei (CCO/UFSJ). Quanto às223

questões legais, informou que todos os itens foram cumpridos e atende à Resolução/CONSU nº 023224

(vinte e três), de 7 (sete) de julho de 2008 (dois mil e oito), que regulamenta o serviço voluntário no225

âmbito da UFSJ. Dessa forma, destacou que o processo originou-se dentro de um órgão da UFSJ; a226

prestação de serviço voluntário da senhora Ludmila Silva Brighenti, para lecionar a disciplina optativa227
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Delineamento Experimental para o curso de Farmácia, foi aprovada na assembleia do Colegiado do228

Curso de Farmácia em reunião ordinária realizada no dia 15 (quinze) de março de 2017 (dois mil e229

dezessete) e foi aprovada na reunião da Congregação do CCO no dia 20 (vinte) de abril de 2017 (dois230

mil e dezessete). Na fase de esclarecimentos, o relator chamou a atenção para o fato de que a Resolução231

que regulamenta o serviço voluntário é de 2008 (dois mil e oito), por isso acredita que ela encontra-se232

defasada e precisa ser revista. Sugeriu, então, que a Instituição discutisse o assunto e, principalmente,233

discutisse regras para prestação de serviço voluntário para lecionar disciplinas na graduação. O234

presidente concordou com o relator, afirmando que também se preocupa com esta situação e que a235

Resolução precisa mesmo ser revista, mas ainda não foi possível fazer este tipo de trabalho. O236

conselheiro Carlos Alberto da Silva Júnior colocou ainda que até concorda com o serviço voluntário na237

pós-graduação, mas que na graduação fica difícil de entender. Dados os esclarecimentos e discutida a238

matéria, o relator leu o seu parecer: “Assim, e de acordo com o que foi agora exposto, a conclusão à que239

chego, e assim profiro meu voto, é no sentido da aprovação da Solicitação de Prestação de Serviço240

Voluntário da Sra. LUDMILA SILVA BRIGHENTI junto ao curso de Farmácia do CCO, em241

conformidade com o Termo de Adesão e Compromisso, conforme documentos constantes do Processo242

23122.006327/2017-61”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por 11 (onze) votos243

favoráveis e 1 (um) voto contrário. Às 17 (dezessete) horas e 25 (vinte e cinco) minutos, tendo se244

chegado ao teto da reunião, o Conselho decidiu por encerrá-la e continuar os outros itens da pauta em245

uma próxima reunião. Assim, nada mais havendo a tratar, o presidente do Conselho encerrou a reunião.246

E para constar, eu, Maria da Penha Resende Rodrigues, secretária, lavrei a presente ata que, se aprovada,247

será assinada por todos os conselheiros presentes à reunião. São João del-Rei, 10 (dez) de maio de 2017248

(dois mil e dezessete).249
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