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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 7 (sete) dias do mês de junho 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, Reitor e6

presidente do Conselho; professor Marcelo Pereira de Andrade, Vice-Reitor; os docentes que atuam no7

ensino da graduação: Ana Flávia Neves Mendes Castro, Carlos Alberto da Silva Junior, Carolina Ribeiro8

Xavier, Gustavo Leal Toledo, Márcio Falcão Santos Barroso, Marconi de Arruda Pereira e Rafael Silva9

Brandão; os docentes que atuam no ensino de pós-graduação: Andrea Lúcia Teixeira Charbel e Hérica10

de Lima Santos; e o membro do corpo técnico-administrativo: José Roberto Ribeiro. Havendo quorum, o11

presidente do Conselho deu início à reunião apresentando as justificativas de ausência dos conselheiros:12

Moacyr Comar Júnior, por estar em São Carlos (SP) realizando experimentos na USP São Carlos;13

Josiane Nogueira, por estar de licença maternidade; e João Paulo Viana, por ter atividades acadêmicas14

no doutorado. Aceitas as justificativas, foi aprovada, por unanimidade, a ata da extraordinária ocorrida15

em 10 (dez) de maio de 2017 (dois mil e dezessete). Aprovada a ata, o presidente comunicou que esteve16

em Brasília na semana passada em reunião dos Reitores com a secretária executiva do MEC, senhora17

Maria Helena Guimarães de Castro. Ressaltou que a situação em Brasília está meio apática e, pela fala18

da secretária executiva, eles entenderam que a presença dela no Ministério da Educação não é tida mais19

como certa. Uma informação dada pela secretária executiva é que houve uma piora na execução20

orçamentária das Universidades Federais, o que implica uma redução ainda maior nos limites21

orçamentários em comparação a 2016 (dois mil e dezesseis). Informou ainda que participou também de22

uma reunião sobre a pós-graduação e percebeu que a situação da CAPES e do CNPq também é crítica.23

Se continuar assim, ressaltou que a Reitoria não terá capacidade financeira nem orçamentária para24

executar tudo o que deve ser feito. Finalizou pedindo aos conselheiros que divulguem isso para os seus25

colegas ressaltando que a crise é grave e não se sabe como será o próximo ano, ainda mais que começa a26

vigorar a Emenda Constitucional que limita os gastos públicos. Decididos os itens do expediente do dia,27

foi então colocada em discussão a pauta. No momento da aprovação, o presidente do Conselho solicitou28

a exclusão do item vinte e um, que trata das normas e procedimentos acadêmicos, justificando que, por29

se tratar de um assunto de alcance maior, que se fizesse uma reunião específica para discuti-lo. Acatada30

a sugestão, o conselheiro Rafael da Silva Brandão, relator do referido processo, observou que o seu31

parecer estava pronto e que havia feito apenas pequenas alterações na proposta. Contudo, o conselheiro32

Marcelo Pereira de Andrade chamou a atenção para o fato de que a versão na qual o relator trabalhou foi33

uma segunda versão encaminhada pela atual Pró-reitoria de Ensino de Graduação (PROEN) e que34

acabou por resultar em uma terceira proposta, que não foi discutida na Congregação. Dessa forma, caso35

o CONEP opte por analisar esta proposta, e não a versão original que foi elaborada e aprovada pela36
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Congregação após quase um ano de trabalho, o conselheiro indicou que a nova proposta retorne37

novamente àquela instância em respeito a todo trabalho feito. Também, a pedido dos conselheiros38

relatores, foram excluídos os itens: cinco (Decisão Ad Referendum nº 022/2016, de 24/11/2016, que39

aprova projeto de ensino e contrato entre a UFSJ e a FAUF), seis (Decisão Ad Referendum nº 023/2016,40

de 24/11/2016, que aprova projeto de ensino e contrato entre a UFSJ e a FAUF), sete (Decisão Ad41

Referendum nº 001/2017, de 02/01/2017, que aprova Convênio de Cooperação Técnico-Científica entre42

a UFSJ, a GEOMINAS e a FAUF), oito (Decisão Ad Referendum nº 002/2017, de 06/03/2017, que43

aprova projeto de extensão e celebração de convênio que celebram entre si a UFSJ, a Prefeitura de Ouro44

Branco e a FAUF), doze (Decisão Ad Referendum nº 006/2017, de 25/05/2017, que aprova Termo de45

Credenciamento entre a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e a UFSJ), quatorze (Criação de46

doutorado do Programa de Pós-graduação em Psicologia), dezoito (Convênio de Cooperação Científico-47

tecnológica entre a UFSJ e a Gerdau Açominas S.A.) e dezenove (Contrato entre a UFSJ e a Escola48

Pública do Estado de MG). Aprovada a pauta, iniciaram-se os trabalhos. Item um: Processo no49

23122.012743/2016-17 – Decisão Ad Referendum nº 013/2016, de 20/07/2016, que aprova o projeto50

intitulado “Análise do cenário da Farmácia Hospitalar Brasileira frente aos padrões51

internacionais recomendados pela Federação Internacional Farmacêutica”. Interessada:52

Congregação/CCO, relatado pelo conselheiro José Roberto Ribeiro. O relator leu o mérito de seu53

parecer informando que o presente processo trata da Decisão Ad Referendum nº 013 (treze), de 20 (vinte)54

de julho de 2016 (dois mil e dezesseis), que aprova o projeto intitulado “Análise do Cenário da Farmácia55

Hospitalar Brasileira frente aos Padrões Internacionais e recomendados pela Federação Internacional56

Farmacêutica”. Desta forma, esclareceu que foi proposto um convênio entre a Universidade Federal de57

São João del-Rei (UFSJ) e a Federação Internacional Farmacêutica (FIP) visando à realização do58

referido projeto. Na UFSJ, informou que o convênio é regulamentado pela Resolução/CONSU nº 05859

(cinquenta e oito), de 27 (vinte e sete) de novembro de 2006 (dois mil e dezesseis) – modificada pela60

Resolução/CONSU nº 038/2012 – que regulamenta a celebração de contrato, acordo, convênio, ajuste,61

protocolo, compromisso ou de qualquer outro termo de natureza administrativa e acadêmica. Destacou62

que o processo em análise traz os seguintes elementos dentro do Plano de Trabalho: 1) Objeto:63

Realização da análise do cenário da Farmácia Hospitalar Brasileira visando à melhoria frente aos64

padrões internacionais recomendados pela FIP; 2) Proponente: Universidade Federal de São João del-65

Rei (UFSJ), sendo responsável pelo projeto a profa. Cristina Sanches Giraud, Campus Centro-Oeste66

Dona Lindu (CCO). a) Partícipe: International Pharmaceutical Federation (FIP). b) Partícipe: Fundação67

de Apoio a Universidade Federal de São João del-Rei (FAUF); 3) Período de Execução: 31 (trinta e um)68

de dezembro de 2016 (dois mil e dezesseis) a 31 (trinta e um) de dezembro de 2017 (dois mil e69

dezessete); 4) Justificativa da Proposição: a partir de um diagnóstico situacional, usando a versão mais70

atualizada do Basel Statements, é possível a criação de um guia para implementação dos padrões71

mínimos e, além disso, a utilização dos dados como recursos importantes para nortear tal implementação72

no Brasil e em outros países, contribuindo para a continuidade científica; 5) Resultados Esperados:73
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pretende-se traçar um perfil da Farmácia Hospitalar Brasileira evidenciando pontos críticos e estratégias74

de melhoria frente às recomendações sugeridas pela FIP; 6) Obrigações das partes: Proponente: conduzir75

a pesquisa científica dentro dos prazos estabelecidos na proposta, apresentar os resultados da pesquisa76

no congresso FIP de 2017 (dois mil e dezessete) e publicar os resultados da pesquisa. Partícipe: prover77

auxílio financeiro e logístico para a realização da pesquisa; 7) Envolverá propriedade intelectual: não; 8)78

Possibilidade de inovação tecnológica: não; 9) Unidade acadêmica responsável: Campus Centro-Oeste79

Dona Lindu; 10) Equipe Técnica: quatro professores do CCO, um aluno bolsista PIBIC e dois membros80

da FIP (a equipe técnica não receberá bolsa ou qualquer remuneração); 11) Plano de aplicação dos81

recursos: total geral de três mil euros. Informou ainda que a Procuradoria Jurídica da UFSJ emitiu82

parece favorável pelo prosseguimento do convênio, destacando que não foram objeto de análise a83

conveniência e oportunidade de contratação, nem aspectos técnicos e de quantidades inerentes ao objeto84

a ser contratado. Por fim, em relação à aprovação do Ad Referendum, o presidente do Conselho ressaltou85

que se pode dizer é que ela está calcado nos procedimentos legais, evitando o perigo da demora às86

informações referentes ao convênio proposto. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator87

leu o seu parecer: “Assim, e de acordo com o que foi agora exposto, a conclusão à que chego, e assim88

profiro meu voto, é no sentido de que seja referendada a Decisão Ad Referendum nº 013/2016, de89

20/07/2016, que aprova o projeto intitulado ‘Análise do Cenário da Farmácia Hospitalar Brasileira frente90

aos Padrões Internacionais e recomendados pela Federação Internacional Farmacêutica’, conforme91

documentos constantes do Processo nº 23122.012743/2016-17”. Decisão do Plenário: o parecer do92

relator foi aprovado por unanimidade referendando a Decisão no 013 (treze), de 20 (vinte) de julho de93

2016 (dois mil e dezesseis), que faz parte do processo. Item dois: Processo no 23122.015386/2015-68 –94

Decisão Ad Referendum nº 018/2016, de 24/11/2016, que aprova alterações no Plano de Trabalho95

do Projeto de Extensão “Desenvolvimento Técnico e Artístico da Orquestra Jovem de Divinópolis”.96

Interessado: DMUSI (prof. Modesto Flávio Chagas Fonseca), relatado pela conselheira Andrea97

Lúcia Teixeira Charbel. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que se trata da solicitação98

de alteração no plano de trabalho do projeto de extensão “Desenvolvimento Técnico e Artístico da99

Orquestra Jovem de Divinópolis”. Esclareceu que o projeto é uma iniciativa do Departamento de Música100

(DMUSI) e da Pró-reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (PROEX) no sentido de oferecer101

condições para o desenvolvimento técnico e artístico da Orquestra Jovem de Divinópolis, criada e102

coordenada pelo “Instituto Orquestra Jovem de Divinópolis” daquela cidade. Dessa forma, para103

atendimento ao artigo 14 (quatorze) da Resolução/CONDI no 007/2016 (sete / dois mil e dezesseis), o104

processo retornou a este Conselho para apreciação do novo plano de trabalho. Esclareceu que tais105

alterações foram aprovadas em assembleia do DMUSI, estão listadas e justificadas no processo e106

contemplam modificações na sua planilha orçamentária sem alterar, no entanto, o valor final de R$107

320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) anteriormente acordado pelas partes. Em razão da data limite108

para fechamento de empenhos de processos, a relatora ressaltou que foi solicitada a aprovação ad109

referendum deste Conselho, gerando a Decisão Ad Referendum nº 018/2016 (dezoito / dois mil e110
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dezesseis), que aprovou, no dia 24 (vinte e quatro) de novembro de 2016 (dois mil e dezesseis), as111

referidas alterações no Plano de Trabalho. Após tal aprovação, destacou que foi providenciado o112

Primeiro Termo Aditivo ao Convênio no 194/2015 (cento e noventa e quatro / dois mil e quinze), tendo113

como objeto alterar o Plano de Trabalho e, consequentemente, prorrogar o prazo de vigência do projeto114

por 8 (oito) meses, a partir de 22 (vinte e dois) de dezembro de 2016 (dois mil e dezesseis) até 22 (vinte115

e dois) de agosto de 2017 (dois mil e dezessete), para compatibilização. Tal Termo Aditivo teve parecer116

favorável da Procuradoria Jurídica e foi celebrado entre a UFSJ e a FAUF. Em razão desta prorrogação,117

informou que uma segunda planilha de aplicação dos recursos foi proposta para atender às demandas e118

encaminhadas a ela posteriormente para avaliação. Esclareceu que tais alterações se devem em razão do119

aumento da remuneração dos professores, que agora terão suas funções estendidas por mais oito meses,120

não havendo, no entanto, alteração no montante dos recursos. Dados os esclarecimentos e discutida a121

matéria, a relatora leu o seu parecer: “Considerando a necessidade de adequação da Planilha122

Orçamentária do projeto de forma a atender ao Art. 14 da Resolução/CONDI no 007/2016, estou de123

acordo com a Decisão Ad Referendum no 018/2016, de 24 de novembro de 2016, que aprova tais124

alterações no Plano de Trabalho do projeto ‘Desenvolvimento Técnico e Artístico da Orquestra Jovem125

de Divinópolis’. Tendo em vista, ainda, o primeiro Termo Aditivo que prorroga o prazo de vigência do126

projeto, o meu parecer é favorável às novas alterações do Plano de Trabalho que contemplam o tempo127

estendido do projeto. É o meu voto”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por128

unanimidade referendando a Decisão no 018 (dezoito), de 24 (vinte e quatro) de novembro de 2016 (dois129

mil e dezesseis), que faz parte do processo. Item três: Processo no 23122.023351/2016-83 – Decisão130

Ad Referendum nº 019/2016, de 24/11/2016, que aprova o contrato entre a UFSJ e a FAUF para a131

realização da Gestão Administrativa e Financeira referente ao Projeto de Ensino “PROFIAP -132

Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede Nacional”. Interessado: Gustavo Melo133

Silva (PROFIAP), relatado pela conselheira Andrea Lúcia Teixeira Charbel. A relatora leu o mérito134

de seu parecer informando que este processo trata da aprovação do contrato entre a Universidade Federal135

de São João del-Rei (UFSJ) e a Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei (FAUF)136

para a realização da gestão administrativa e financeira referente ao Projeto de Ensino “PROFIAP –137

Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede Nacional”. Informou que o PROFIAP é um138

Programa reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e139

tem como público-alvo servidores técnico-administrativos das Instituições Federais de Ensino Superior140

(IFES) e a demanda social. Dessa forma, destacou que o referido contrato tem como objeto a141

administração pela FAUF dos recursos provenientes da CAPES, os quais serão utilizados para custeio e142

qualificação do PROFIAP e contemplam passagens aéreas, diárias e material de consumo. Informou que143

o contrato atribui a coordenação do Projeto em questão ao prof. Gustavo Melo Silva e vigorará pelo144

prazo de 36 (trinta e seis) meses. Ainda, as partes concordam que os custos totais do Projeto não deverão145

exceder o montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) conforme estabelecido no Plano de Trabalho.146

Por fim, esclareceu que, diferentemente dos outros Programas de Pós-graduação que recebem recursos147
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por meio do Programa de Apoio à Pós-graduação (PROAP), os recursos para o PROFIAP são148

disponibilizados de uma só vez e têm previsão de alocação por quatro anos. Assim, para melhor149

administração desses recursos, foi elaborado este contrato com a FAUF, que, segundo a relatora, torna150

mais eficiente e mais dinâmica a aplicação dos recursos. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria,151

a relatora leu o seu parecer: “Considerando a necessidade de aplicação dos recursos da CAPES e de sua152

descentralização pelo PROFIAP; considerando a proposta de contrato elaborada e celebrada entre a153

UFSJ e a FAUF; considerando a importância desse convênio para dar mais celeridade ao processo de154

alocação de recursos para desenvolvimento do PROFIAP; considerando, por fim, que não há nenhum155

impeditivo apontado pela Procuradoria Jurídica, sou de parecer favorável à aprovação da Decisão Ad156

Referendum nº 019/2016, de 24 de novembro de 2016. É o meu voto”. Decisão do Plenário: o parecer da157

relatora foi aprovado por unanimidade referendando a Decisão no 019 (dezenove), de 24 (vinte e quatro)158

de novembro de 2016 (dois mil e dezesseis), que faz parte do processo. Item quatro: Processo no159

23122.023104/2016-87 – Decisão Ad Referendum nº 020/2016, de 24/11/2016, que aprova o projeto160

de extensão “Desenvolvimento Técnico e Artístico 2ª Fase da Orquestra Jovem de Divinópolis” e a161

celebração de Contrato entre a UFSJ e a FAUF para a gestão administrativa e financeira dos162

recursos do referido projeto. Interessado: DMUSI (prof. Modesto Flávio Chagas Fonseca),163

relatado pela conselheira Andrea Lúcia Teixeira Charbel. A relatora leu o mérito de seu parecer164

informando que este processo trata da aprovação de Decisão Ad Referendum que aprova o contrato entre165

a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), a Fundação de Apoio à Universidade Federal de166

São João del-Rei (FAUF) e o Instituto Orquestra Jovem de Divinópolis, para a realização da gestão167

administrativa e financeira dos recursos referentes ao projeto de extensão “Desenvolvimento Técnico e168

Artístico 2ª fase da Orquestra Jovem de Divinópolis”. Informou que o referido projeto é uma iniciativa169

do Departamento de Música (DMUSI), sob a Coordenação Pedagógica do prof. Modesto Flávio Chagas170

Fonseca, e da Pró-reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (PROEX) da UFSJ, o qual visa a171

oferecer condições para o desenvolvimento técnico e artístico da Orquestra Jovem de Divinópolis, criada172

e coordenada pelo “Instituto Orquestra Jovem de Divinópolis” daquela cidade. Entre outras atividades,173

esclareceu que o projeto oferece aos alunos a possibilidade de assistirem a grandes espetáculos de174

música através de viagens a Belo Horizonte e também do intercâmbio musical, implantado em 2016175

(dois mil e dezesseis), quando os alunos visitam, trocam experiências e tocam com orquestras jovens das176

cidades vizinhas. Além de um maior grau de consolidação e aprimoramento das práticas musicais e177

pedagógicas propostas, observou que se espera que sejam ampliadas as relações entre a UFSJ e a cidade178

de Divinópolis, mediante fomento nas áreas musical e cultural, contribuindo para o desenvolvimento179

social da cidade e região. Destacou que, tendo em vista uma primeira etapa promissora, foi proposta essa180

2ª etapa, que deverá ser realizada entre 21 (vinte e um) de dezembro de 2016 (dois mil e dezesseis) e nos181

12 (doze) meses subsequentes, podendo ser prorrogada por iguais períodos por meio de termos aditivos.182

Concluindo, informou que as partes concordam que os custos totais do aporte ao Projeto não deverão183

exceder R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), sendo o pagamento efetuado conforme o Plano de184
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Trabalho apresentado. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer:185

“Considerando a 1ª fase bem-sucedida do projeto; considerando os objetivos e a importância de se186

avançar ainda mais no desenvolvimento das atividades de prática e ensino musical aplicadas;187

considerando a proposta de contrato elaborada e celebrada entre UFSJ-FAUF-Instituto Orquestra Jovem188

de Divinópolis; e, por fim, considerando que não há nenhum impeditivo apontado pela Procuradoria189

Jurídica, estou de acordo com a Decisão Ad Referendum nº 020/2016, que aprova o Projeto de Extensão190

‘Desenvolvimento Técnico e Artístico 2ª fase da Orquestra Jovem de Divinópolis’, assim como a191

celebração do contrato entre UFSJ-FAUF-Instituto Orquestra Jovem de Divinópolis. É o meu voto”.192

Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade referendando a Decisão no 020193

(vinte), de 24 (vinte e quatro) de novembro de 2016 (dois mil e dezesseis), que faz parte do processo.194

Item cinco: Processo no 23122.004864/2017-76 – Decisão Ad Referendum nº 003/2017, de195

14/03/2017, que aprova o Termo de Adesão e Compromisso de Prestação de Serviço Voluntário da196

profa. Paula Karen Mota. Interessado: DCIAG, relatado pelo conselheiro José Roberto Ribeiro. O197

relator leu o mérito de seu parecer informando que o presente processo trata da solicitação de Prestação198

de Serviço Voluntário da senhora Paula Karen Mota, no Departamento de Ciências Agrárias (DCIAG),199

nos termos da Resolução/CONSU nº 023 (vinte e três), de 7 (sete) de junho de 2008 (dois mil e oito),200

para ministrar a disciplina “Gênese e Propriedades e Classificação do Solo”, do curso de Engenharia201

Agronômica do Campus Sete Lagoas (CSL). Quanto às questões legais, informou que todos os itens202

foram cumpridos e atendem à legislação em vigor supracitada, ou seja, o processo originou-se dentro de203

um órgão da UFSJ; a solicitação da requerente foi aprovada ad referendum pela Coordenação do curso204

de Engenharia Agronômica e pelo chefe do Departamento de Ciências Agrárias em 8 (oito) de março de205

2017 (dois mil e dezessete); e o Termo de Adesão e Compromisso contém as assinaturas necessárias, a206

cópia da apólice de seguro e o encaminhamento para o egrégio Conselho. Na fase de esclarecimentos, o207

conselheiro Carlos Alberto da Silva Junior questionou se a disciplina que a professora vai ministrar é208

obrigatória ou optativa. O relator esclareceu que ela é optativa para o curso de Engenharia Agronômica.209

O conselheiro ressaltou, então, que a Universidade precisa pensar até onde isso vai ser permitido. Para210

ele, é aceitável o serviço voluntário na pós-graduação, mas para a graduação é necessário que se211

discutam melhor as regras para esse tipo de serviço. A conselheira Ana Flávia Neves Mendes Castro212

esclareceu ainda que a disciplina em questão é optativa para o curso de Engenharia Agronômica, mas é213

obrigatória para o curso de Engenharia Florestal. O relator destacou que, de acordo com o Termo de214

Adesão e Compromisso em questão, o serviço voluntário é específico para ministrar a disciplina no215

curso de Engenharia Agronômica. Em relação ao curso de Engenharia Florestal, não consta nada no216

processo. O presidente do Conselho concordou com a preocupação levantada pelo conselheiro Carlos217

Alberto, mas lembrou que hoje existe uma norma na Instituição que permite a prestação de serviço218

voluntário da maneira como está sendo proposta neste processo. Dessa forma, observou que o Conselho219

não pode negar algo que é permitido pela Instituição e ressaltou que o que pode ser feito é avaliar esta220

questão daqui para a frente. Sugeriu, assim, que se montasse uma comissão para revisar a norma em221
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vigor e propor ao CONSU novas regras para o serviço voluntário. Acatada a sugestão, a comissão foi222

composta pelos conselheiros: Marcelo Pereira de Andrade (Presidente), Carlos Alberto da Silva Junior,223

Márcio Falcão Santos Barroso e José Roberto Ribeiro. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o224

relator leu o seu parecer: “Assim, e de acordo com o que foi agora exposto, a conclusão à que chego, e225

assim profiro meu voto, é no sentido da aprovação da Decisão Ad Referendum nº 003/2017, que aprova226

o Termo de Adesão e Compromisso de Prestação de Serviço Voluntário da Profa. Paula Karen Mota ao227

Departamento de Ciências Agrárias (DCIAG), para ministrar a disciplina ‘Gênese e Propriedades e228

Classificação do Solo’, do curso de Engenharia Agronômica do Campus Sete Lagoas (CSL), por um229

período de seis meses, conforme documentos constantes do Processo 23122.106594/2014-94”. Decisão230

do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por 9 (nove) votos favoráveis, 1 (um) voto contrário e 1231

(uma) abstenção referendando a Decisão no 003 (três), de 14 (quatorze) de março de 2017 (dois mil e232

dezessete), que faz parte do processo. Item seis: Processo no 23122.106594/2014-94 – Decisão Ad233

Referendum nº 004/2017, de 03/04/2017, que aprova o Termo de Adesão e Compromisso de234

Prestação de Serviço Voluntário do prof. Marco Túlio Raposo. Interessado: DCNAT, relatado235

pelo conselheiro José Roberto Ribeiro. O relator leu o mérito de seu parecer informando que o236

presente processo trata da continuação do Termo de Adesão de Compromisso de Serviço Voluntário do237

prof. Marco Túlio Raposo no Departamento de Ciências Naturais (DCNAT). Informou que a238

Resolução/CONSU nº 023 (vinte e três), de 7 (sete) de junho de 2008 (dois mil e oito), regulamenta o239

serviço voluntário no âmbito da UFSJ. Assim sendo, após a análise da referida Resolução, o relator240

destacou que, quanto às questões legais, todos os itens foram cumpridos e atendem à legislação em vigor241

supracitada, ou seja, o processo originou-se dentro de um órgão da UFSJ e o Termo de Adesão e242

Compromisso foi aprovado na assembleia departamental e também dentro da área de Física do243

Departamento, contém as assinaturas necessárias, a cópia da apólice de seguro e o encaminhamento para244

o egrégio Conselho. Concluindo, o relator ressaltou que o prestador de serviço voluntário em questão foi245

professor do DCNAT, ocupou funções de gestão na UFSJ e continua prestando seu serviço e246

contribuindo com o Departamento. Afirmou que, por meio de seu trabalho voluntário, o servidor poderá247

contribuir com sua experiência e, conforme descrito no processo, a qual mostrou-se de grande248

importância para as atividades desenvolvidas no DCNAT. Dados os esclarecimentos e discutida a249

matéria, o relator leu o seu parecer: “Assim, e de acordo com o que foi agora exposto, a conclusão à que250

chego, e assim profiro meu voto, é no sentido da aprovação da Decisão Ad Referendum nº 004/2017, que251

aprova o Termo de Adesão e Compromisso de Prestação de Serviço Voluntário do prof. Marco Túlio252

Raposo no Departamento de Ciências Naturais (DCNAT) conforme documentos constantes do Processo253

nº 23122.106594/2014-94”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade254

referendando a Decisão no 004 (quatro), de 3 (três) de abril de 2017 (dois mil e dezessete), que faz parte255

do processo. Item sete: Processo no 23122.007921/2017-79 – Decisão Ad Referendum nº 005/2017, de256

05/05/2017, que aprova a adesão da UFSJ ao Memorando de Entendimento do Living Lab257

Biobased Brazil. Interessada: ASSIN, relatado pelo conselheiro Carlos Alberto da Silva Junior. O258
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relator leu o mérito de seu parecer informando que a política de internacionalização da Universidade259

Federal de São João del-Rei (UFSJ), como pode ser vista na página da Assessoria para Assuntos260

Internacionais (ASSIN), reconhece a importância da cooperação internacional no contexto educacional,261

econômico, social e político do século XXI (vinte e um), elegendo a internacionalização como uma das262

áreas de enfoque de seu planejamento estratégico. Assim, dentre as metas de política de263

internacionalização da UFSJ, destaca-se a de desenvolver acordos e parcerias com instituições264

internacionais de reconhecido prestígio acadêmico. Em 2014 (dois mil e quatorze), destacou que os265

parceiros holandeses e brasileiros se uniram num programa chamado Living Lab Biobased Brazil,266

constituído de universidades, empresas e órgãos governamentais de ambos os países, no qual se destaca267

a participação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal de Viçosa268

(UFV), Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-Minas), The Hague University, Has269

University, University of Applaided Sciences, Fundação das Indústrias do Estado de Minas Gerais270

(FIEMG) e Fundação de Amparo à Pesquisa (FAPEMIG), entre outros parceiros. O objetivo do271

programa é internacionalizar ainda mais o ensino superior em ambos os países. Na UFSJ, informou que272

a celebração de convênios e contratos está regulamentada pela Resolução nº 058 (cinquenta e oito), de273

27 (vinte e sete) de novembro de 2006 (dois mil e seis), modificada pela Resolução nº 038 (trinta e oito),274

de 24 (vinte e quatro) de setembro 2012 (dois mil e doze), ambas do Conselho Universitário (CONSU).275

Na referida Resolução, esclareceu que estão estabelecidas as principais regras de celebração de contrato,276

acordo, convênio, ajuste, protocolo, compromisso ou de qualquer outro termo de que participe a UFSJ e277

qualquer um de seus órgãos. Sendo assim, destacou que o presente pedido de adesão da UFSJ ao278

Memorando de Entendimento do Living Lab Biobased Brazil precisa ser fundamentado pela Instituição.279

Para atender ao artigo 5º (quinto) da referida Resolução, informou que o prof. Marcelo da Silva Batista280

foi indicado como sendo o coordenador ou fiscal pela UFSJ ao Memorando de Entendimento. E, para281

atender ao artigo 6º (sexto), informou que os seus itens estão explicitados no plano de trabalho, no qual282

se destaca o Órgão Proponente, que é a ASSIN, o prazo de duração, que é até 2018 (dois mil e dezoito),283

e o impacto orçamentário, no qual é ressaltado que os recursos devem vir da rede privada ou, se pública,284

de programas de financiamento brasileiro, holandês ou europeu, sendo que, para visitas, viagens de285

negócios ou participação em reuniões, cada instituição se responsabilizará pelos seus custos. O relator286

destacou ainda que itens como sanções, propriedade intelectual ou fórum para dirimir conflitos devem287

estar estabelecidos nos projetos dos quais a UFSJ participar, pois o Memorando de Entendimento visa a288

construir laços bilaterais para preparar projetos conjuntos acadêmicos e de ciências aplicadas e pesquisa,289

entre outros, contribuindo para a construção de facilitadores para o desenvolvimento da comunidade290

científica. Informou também que a minuta foi aprovada pela Procuradoria Jurídica, cujo parecer destaca291

que foi cumprido o disposto da Lei nº 8.666 (oito mil, seiscentos e sessenta e seis), de 21 (vinte e um) de292

junho de 1993 (mil, novecentos e noventa e três), que regulamenta contratos e convênios no âmbito da293

legislação federal. O parecer ressalta ainda a não disposição de despesa pela UFSJ, sendo que, em caso294

de necessidade de realização de alguma despesa, deverá ser juntada ao processo a comprovação de295
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disponibilidade orçamentária. Informou ainda que, devido ao adiamento da reunião do CONEP, prevista296

para 3 (três) de maio de 2017 (dois mil e dezessete), e à presença dos representantes do Linving Lab297

Biobased Brazil em Belo Horizonte na semana desta reunião, a fim de participarem do Seminário de298

Cooperação Científica organizado pelo Governo de Minas Gerais e pela FAPEMIG e posterior visita à299

São João del-Rei, a ASSIN solicitou a aprovação ad referendum do Convênio para dar andamento à300

assinatura do Memorando de Entendimento. Para o relator, foi justificável a necessidade do pedido de301

ad referendum antes da apreciação do processo na reunião. Contudo, sugeriu ao Conselho que se pense302

numa campanha de conscientização entre as diversas instâncias da UFSJ para que pessoa alguma ou303

órgão desta Universidade conte com uma aprovação “certa” de um processo numa reunião de alguns dos304

seus Conselhos, esperando uma implementação imediata dos pedidos aprovados nos processos, visto que305

qualquer processo pode ser baixando em diligência, pode haver pedido vista ou mesmo que o processo306

pode não ser relatado na reunião como previsto e, por isso, prazos como o apresentado neste processo307

não devem se tornar regra, nem mesmo exceção. Por fim, parabenizou a preocupação de consulta ao308

relator do processo sobre o ad referendum, principalmente pelo fato de o processo já estar distribuído309

para relato. Além disso, o relator afirmou que não há mais a necessidade de aprovar a adesão da UFSJ310

ao Memorando de Entendimento do Living Lab Biobased Brazil, e sim de aprovar o ad referendum da311

adesão. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Pelo o que consta312

no mérito, sou de parecer favorável à aprovação do Ad Referendum do Conselho de Ensino, Pesquisa e313

Extensão aprovando a adesão da UFSJ ao Memorando de Entendimento do Living Lab Biobased Brazil.314

Esse é o meu voto”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade315

referendando a Decisão no 005 (cinco), de 5 (cinco) de maio de 2017 (dois mil e dezessete), que faz316

parte do processo. Item oito: Processo no 23122.002301/2017-43 – Proposta de Mestrado317

Profissional em Engenharia da Computação (PROEC). Interessado: prof. Rone Ilídio da Silva,318

relatado pela conselheira Hérica de Lima Santos. A relatora leu o mérito de seu parecer informando319

que o presente processo trata da proposta de implementação do Mestrado Profissional em Engenharia da320

Computação. Esclareceu que a proposta do Mestrado Profissional está consolidada na mesma área de321

estudos dos cursos de graduação em Engenharia Mecatrônica e Engenharia de Telecomunicações322

ofertados no Campus Alto Paraopeba da UFSJ (CAP/UFSJ). As linhas de pesquisa propostas são: Redes323

de Telecomunicações e Sistemas Mecatrônicos. A proposta do Mestrado Profissional visa a ofertar324

formação sólida em Engenharia da Computação, com o propósito de qualificar profissionais graduados325

em Computação, Engenharias e áreas afins. O objetivo é a capacitação/formação de profissionais326

destinados a promover o desenvolvimento tecnológico, principalmente da Região do Alto Paraopeba,327

atendendo à demanda brasileira de profissionais de tecnologia da informação. Afirmou que se destaca328

ainda nesta proposta a cooperação Universidade e indústria. Informou que o Mestrado Profissional em329

Engenharia da Computação terá periodicidade anual de seleção, sendo ofertadas 15 (quinze) vagas por330

seleção e tempo previsto de conclusão de 24 (vinte e quatro) meses. O corpo docente permanente é331

composto por 15 (quinze) docentes (sendo estes 100% doutores até o início das atividades do Mestrado332
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Profissional previsto para março de 2018). Dentre estes docentes permanentes, informou que 14333

(quatorze) possuem regime de dedicação exclusiva com a UFSJ e um pertence à empresa GERDAU.334

Destacou que estes docentes se distribuem de forma bastante harmônica entre as duas linhas de pesquisa335

propostas. Além disso, o corpo docente colaborador equivale a 20% (vinte por cento) do corpo docente336

permanente proposto. Observou que o corpo docente, em sua maioria, é composto por jovens doutores337

com boa produção científica e com formação correlacionada à proposta do Mestrado e ao conteúdo338

programático da grade curricular proposta. Porém, como já evidenciado pelos pareceristas externos,339

ressaltou que a falta de experiência em orientações poderá fazer desta proposta um indutor na aquisição340

desta experiência por parte dos docentes. Todavia, afirmou que esta constatação não deve, de forma341

alguma, ser considerada impeditiva à aprovação da proposta. Informou ainda que há documentos342

assinados pelas Chefias de Departamentos declarando anuência para a participação de todos os docentes343

relacionados. Destacou que a proposta será encaminhada à área de Avaliação de Engenharias IV, na área344

de Engenharia Elétrica, na qual estão inseridos os cursos de pós-graduação na área de Engenharia da345

Computação. Com relação ao Regimento apresentado, informou que ele obedece ao disposto na346

legislação vigente na UFSJ (Regimento Geral e Resolução/CONSU nº 062/2011). Quanto à estrutura347

curricular, informou que o estudante deverá cumprir 32 (trinta e dois) créditos, sendo 20 (vinte) relativos348

a disciplinas e 12 (doze) relativos à dissertação. Dos 20 (vinte) créditos de disciplinas, 8 (oito) créditos349

podem ser substituídos por Atividades Complementares. O Mestrado não conta com disciplinas350

obrigatórias e é apresentado na proposta um quadro de 22 (vinte e duas) disciplinas. Informou que a351

proposta de implementação do Mestrado Profissional em Ciências da Computação foi avaliada por dois352

pareceristas externos, que apresentaram pareceres favoráveis à implementação do Programa e fizeram353

considerações e sugestões importantes, a maioria já atendidas na proposta. Por fim, em atendimento ao354

parecer que baixou este processo em diligência, de 10 (dez) de maio de 2017 (dois mil e dezessete), a355

relatora destacou que foram alterados a proposta do Programa e o Regimento Interno. Nestes356

documentos, informou que o formato de conclusão e defesa do trabalho do discente foi definido como357

Trabalho de Conclusão de Curso, atendendo ao Regimento Geral, à Resolução/CONSU nº 062/2011358

(sessenta e dois / dois mil e onze), bem como à Portaria Normativa no 17 (dezessete), de 28 (vinte e oito)359

de dezembro de 2009 (dois mil e nove), da CAPES, que regulamenta o Mestrado Profissional. Assim,360

conforme disposto na nova proposta do Programa, o Trabalho de Conclusão de Curso poderá ser361

apresentado em um dos formatos: dissertação, registro de patente, registro de software ou artigo362

científico. Neste sentido, afirmou que acredita que a proposta possa contemplar seu objetivo de363

desenvolver pesquisas voltadas para criação de inovações tecnológicas que solucionem problemas364

enfrentados pela indústria, além de trazer ganhos ao Programa, principalmente no que diz respeito ao365

aumento da produção de patentes ou registros de propriedade intelectual, ponto importante considerado366

nas avaliações pela CAPES dos mestrados profissionais e considerado também pelos pareceristas367

externos. Na fase de esclarecimentos, o conselheiro Marconi de Arruda Pereira, que faz parte do grupo368

proponente da proposta em discussão, esclareceu que ele e o coordenador da proposta, prof. Rone Ilídio369
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da Silva, consultaram outros Programas de Mestrados Profissionais de outras Instituições e verificaram370

que a maioria adota a dissertação como trabalho final. Por isso, afirmou que julgou interessante a371

sugestão da relatora de se adotarem outras formas de Trabalho de Conclusão de Curso, como artigo e372

patente, já que isso deve ser um procedimento novo adotado pela CAPES. Dados os esclarecimentos e373

discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Frente ao exposto no mérito, sou de parecer favorável à374

aprovação da proposta de criação do Mestrado Profissional em Engenharia da Computação (PROEC).375

Este é meu voto, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por376

unanimidade dando origem à Resolução no 011 (onze), de 7 (sete) de junho de 2017 (dois mil e377

dezessete), que passa a fazer parte do processo. Item nove: Processo no 23122.002589/2017-56 –378

Recurso contra resultado de estágio probatório final. Interessado: Prof. Luis Alberto Montijo379

Vasques, relatado pelo conselheiro Márcio Falcão Santos Barroso. O relator leu o mérito de seu380

parecer e, às 17 (dezessete) horas e 50 (cinquenta) minutos, tendo se chegado ao teto da reunião, o381

Conselho decidiu por encerrá-la e continuar a discussão deste item e dos demais itens da pauta em uma382

próxima reunião. Assim, nada mais havendo a tratar, o presidente do Conselho encerrou a reunião. E383

para constar, eu, Maria da Penha Resende Rodrigues, secretária, lavrei a presente ata que, se aprovada,384

será assinada por todos os conselheiros presentes à reunião. São João del-Rei, 7 (sete) de junho de 2017385

(dois mil e dezessete).386
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