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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 9 (nove) dias do mês de novembro de 2016 (dois mil e quinze), às 9 (nove) 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,6

Reitor e presidente do Conselho; professor Marcelo Pereira de Andrade, Vice-Reitor; os docentes que7

atuam no ensino da graduação: Cláudia Di Lorenzo Oliveira, Gustavo Leal Toledo, Moacyr Comar8

Júnior, Renata Carolina Zanetti Lofrano, Stella Maris Resende, Túlio Hallak Panzera e Vanessa Maia9

Barbosa de Paiva; os docentes que atuam no ensino de pós-graduação: Andrea Lúcia Teixeira Charbel10

e Roberto Pires Calazans Matos; os membros do corpo técnico-administrativo: José Roberto Ribeiro e11

Josiane Nogueira; e o membro do corpo discente do ensino da pós-graduação, João Paulo Viana.12

Havendo quorum, o presidente do Conselho deu início à reunião comunicando que recebeu há alguns13

dias um memorando da Procuradoria Jurídica da UFSJ, no qual se faz uma explanação sobre a greve14

dos servidores públicos federais, bem como orienta, de acordo com decisão do Supremo Tribunal15

Federal (STF), pelo corte do ponto dos servidores que aderirem à greve na Instituição mesmo antes da16

publicação do “Acórdão” do STF sobre esta decisão. Esclareceu que o texto deste memorando foi17

escrito pelo procurador federal de uma Universidade Federal, o qual foi repassado aos procuradores18

federais das demais universidades, e que a sua posição é de que nada seria feito até a publicação do19

Acórdão. Informou que na última sexta-feira, dia 4 (quatro) de novembro, participou em Brasília de20

uma reunião da Andifes, e um dos assuntos tratados foi esta questão. Houve um entendimento entre21

os reitores de que, enquanto não fosse publicado o Acórdão pelo STF, nenhuma atitude seria tomada22

em relação ao corte do ponto. Porém, a partir de momento da publicação do Acórdão, a decisão do23

STF terá que ser acatada. Observou, no entanto, que entende que há a possibilidade de se fazerem24

outras negociações como, por exemplo, a compensação do horário de trabalho pelos servidores25

grevistas ao invés do corte do ponto. Sobre a greve estudantil deliberada contra a PEC 241 (agora26

PEC 55) e a reforma do Ensino Médio, os conselheiros fizeram alguns questionamentos em relação às27

atividades acadêmicas. Inclusive, em relação a esse assunto, o presidente do Conselho esclareceu que28

recebeu um memorando do chefe do Departamento de Física e Matemática (DEFIM), prof. Maurício29

Reis e Silva Júnior, em que este solicita o posicionamento do CONEP quanto à greve estudantil e suas30

consequências em relação ao cumprimento do calendário acadêmico. Porém, o presidente ressaltou31

que entende que ainda não é o momento de este Conselho se posicionar, uma vez que o Conselho32

Universitário já manifestou seu apoio à greve estudantil e que, em reunião do dia 7 (sete) de33

novembro, foi elaborada uma carta à comunidade acadêmica. Nesta carta, informou que o CONSU34

reiterou sua preocupação com a Proposta de Emenda Constitucional 241/2016 (agora 55/2016) do35

Governo Federal e manifestou seu apoio aos discentes e aos técnicos-administrativos em greve na36

Instituição. O CONSU reiterou ainda seu respeito às atividades grevistas determinadas em cada37
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núcleo discente e recomendou que fosse essencial que os docentes mantivessem o diálogo com seus38

discentes a respeito das atividades letivas considerando o período de greve. O presidente esclareceu39

ainda que o Conselho entendeu que pode haver por parte de cada docente uma posição individual e40

por isso foi sugerido que houvesse diálogo e compreensão por parte dos docentes, principalmente no41

que se refere às atividades avaliativas. Decididos os itens do expediente do dia, foi então colocada em42

discussão a pauta. No momento da aprovação, o presidente do Conselho solicitou a inclusão dos43

processos que tratam da aprovação dos projetos pedagógicos dos cursos de Engenharia de Produção,44

de Engenharia Agronômica e de Engenharia Florestal e de decisão ad referendum, que aprova45

convênio entre a UFSJ e a FAUF para gestão administrativa do Projeto do 29º Inverno Cultural, o que46

foi acatado. O presidente solicitou ainda a exclusão da proposta de calendário escolar para o ano de47

2017, observando que não seria recomendável discutir este assunto neste momento de greve e de48

manifestação das universidades públicas, o que também foi acatado. Ainda, a pedido das conselheiras49

relatoras Stella Maris Resende e Andréa Lúcia Teixeira Charbel, foram excluídos, respectivamente, os50

processos que tratam da aprovação do projeto pedagógico do curso de Engenharia Química e da51

proposta do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Filosofia – nível Mestrado. Aprovada a52

pauta, iniciaram-se os trabalhos. Item um: Processo no 23122.002240/2016-33 – Proposta de53

criação do Curso de Graduação em Biotecnologia e aprovação do seu projeto pedagógico.54

Interessado: DEPEB, relatado pelo conselheiro Moacyr Comar Júnior. O relator leu o mérito de55

seu parecer informando que o parecer inicial deste processo foi apresentado na reunião extraordinária56

do CONEP do dia 4 (quatro) de maio de 2016 (dois mil e dezesseis), quando, naquele momento, o seu57

parecer foi pela aprovação do curso. No entanto, ressaltou que a conselheira Stella Maris Resende58

solicitou vista ao processo para que pudesse realizar uma análise particular deste. Dessa forma, o59

relatório do pedido de vista da conselheira foi juntado ao processo, e, adicionalmente, como relator,60

informou que solicitou junto ao Departamento de Engenharia de Biossistemas (DEPEB) algumas61

informações sobre os questionamentos feitos pela conselheira e outros membros do CONEP no dia da62

apresentação do parecer inicial, sendo as respostas também juntadas ao processo. Dessa maneira,63

destacou que a criação do curso de Bacharelado em Biotecnologia tenta reverter uma situação atípica64

de um grupo de professores que não estão vinculados a um curso específico de graduação da UFSJ.65

Em que pese o momento atual do País, ressaltou que qualquer exercício de prever os acontecimentos66

está além das suas capacidades. Por isso, observou que ateve o seu parecer aos argumentos levantados67

pela conselheira para negar a criação do curso em seu relato. Esclareceu que o primeiro argumento68

levantado pela conselheira é aquele que sugere “problemas futuros” no uso de laboratórios69

construídos para pós-graduação para exercícios de graduação. Na sua visão, ressaltou que tal70

intercomunicação é salutar para a construção de um corpo discente conectado desde o início do curso71

com as práticas da pós-graduação. Além disso, de um total 2.198 (duas mil, cento e noventa e oito)72

horas-aula de disciplinas obrigatórias, esclareceu que 278 (duzentas e setenta e oito) horas-aula são73

práticas, o que corresponde a 12,65% (doze vírgula sessenta e cinco por cento) da carga horária do74
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curso. E, ainda, que existem cursos na Instituição nos quais ocorre o processo inverso; ou seja,75

laboratórios construídos para abrigar aulas práticas da graduação são usados, com muito sucesso, para76

atividades de pós-graduação. O relator esclareceu também que não há previsão de financiamento para77

construção de laboratórios adicionais. Nesse sentido, na sua visão, esse argumento não deve ser78

considerado para negar a abertura do curso. Informou que outro argumento levantado diz respeito à79

contratação de docentes para o curso, sobre o qual a conselheira fez uma análise detalhada. Os80

argumentos levantados em sua análise têm fundamento, e, após várias reuniões nas quais foi discutido81

esse quesito, informou que se chegou à conclusão de que, para melhor viabilizar a proposta, optou-se82

por não haver a solicitação, no momento, de contratação de docente e, caso ela venha a existir, que o83

docente deva ir para o departamento melhor adequado às disciplinas das quais será responsável. Com84

relação ao número de ingressantes, no relato inicial, esclareceu que fora apontado que o número de85

ingressantes estava aquém da capacidade de acolhimento, além de pressionar a relação86

discente/docente para baixo. Assim, acordou-se em elevar o número de ingressantes para 40 (quarenta)87

anuais. Outro fato levantado pela conselheira é o da sobreposição de cursos. Para o relator, tal fato88

não procede, pois, a despeito de a Resolução nº 227 (duzentos e vinte e sete), de 18 (dezoito) de89

agosto de 2010 (dois mil e dez), do Conselho Federal de Biologia, colocar a Biotecnologia como área90

de atuação do biólogo, ela não é sua exclusividade, visto que existem diversas universidades91

espalhadas pelo Brasil que oferecem cursos de Bacharelado em Biotecnologia vinculados ao92

Conselho Federal de Química. Dessa forma, o relator concluiu que não há razão para a negação da93

abertura do curso também por este motivo. Na fase de esclarecimentos, o presidente do Conselho94

informou que estavam presentes à reunião o chefe e o subchefe do Departamento de Engenharia de95

Biossistemas (DEPEB), professores Wellington Garcia Campos e Rogério Martins Maurício, para96

esclarecimentos. Solicitou permissão para que eles pudessem falar quando necessário, o que foi97

acatado. Na sequência, considerando o parecer do relator, a conselheira Stella Maris Resende prestou98

alguns esclarecimentos aos questionamentos que foram levantados por ela em seu relatório de99

conclusão de vista, considerando-se os aspectos pedagógicos, os encargos didáticos, as contratações100

previstas e os respectivos perfis, os quais a levaram a ser contrária à proposta de criação do curso de101

graduação em Biotecnologia. Por fim, ressaltou que o curso de Biotecnologia não possui registro e102

por isso é um curso que ainda não tem uma identidade. Ressaltou ainda que a justificativa usada para103

a resolução dos encargos didáticos da graduação dos professores do DEPEB não se resolverá com a104

contratação de novos docentes, uma vez que a carga horária baixa será mantida. E caso o curso seja105

aprovado, afirmou que o seu projeto pedagógico deverá ser totalmente revisto para que seja adequado106

às normas internas. O presidente do Conselho observou que a proposta de criação do curso foi revista107

e está agora bem melhor do que foi inicialmente apresentado. Em relação aos encargos didáticos, caso108

haja necessidade, afirmou que a Reitoria se compromete em suprir esses encargos. Observou também109

que não vê qualquer problema a respeito da utilização dos laboratórios da pós-graduação pelos alunos110

da graduação. Reforçando a fala do presidente do Conselho, o conselheiro Marcelo Pereira de111
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Andrade observou que, aprovando a criação do curso, ele deixa de ser do Departamento e passa a ser112

de responsabilidade da Instituição. E de acordo com a proposta revista, ressaltou que está prevista113

agora a contratação de 4 (quatro) docentes, sendo 3 (três) da área de Matemática e 1 (um) da área de114

Química.. Caso essas contratações sejam efetivadas, esclareceu que os docentes não serão lotados no115

DEPEB, mas sim no Departamento de Matemática e Estatística (DEMAT) e no Departamento de116

Ciências Naturais (DCNAT). Após outros questionamentos e esclarecimentos dados pelo relator e117

pelos interessados, o presidente finalizou afirmando que os principais pontos positivos com a criação118

desse novo curso é a abertura de novas vagas discentes e o aproveitamento de recursos humanos119

ociosos na Instituição. Assim, considerando que o curso está previsto para iniciar no primeiro120

semestre de 2017 (dois mil e dezessete), sugeriu que o Conselho aprovasse a proposta e que os121

proponentes revissem o PPC antes da apreciação do processo pelo CONSU. Dados os esclarecimentos122

e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Pelo exposto no Mérito, meu parecer é a favor da123

criação do Curso de Biotecnologia. Salvo melhor juízo do Conselho, este é meu voto. Por fim, os124

proponentes devem adequar o texto enviado às normas da Resolução/CONEP nº 027, de 11/09/2013,125

e às considerações feitas por este Conselho com respeito às adequações referentes às cargas horárias126

dos docentes (alteração da Tabela 4 – retirada da atribuição de disciplinas a docentes – inclusão da127

Tabela 5 na Tabela 4 e exclusão dos técnicos a serem contratados da Tabela 6) e demais alterações128

propostas por este Conselho (número de ingressantes) descritas no Projeto Pedagógico em 15 dias, a129

partir da aprovação, antes de prosseguir para o CONSU”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi130

aprovado por 11 (onze) votos favoráveis, 2 (dois) votos contrários e 1 (uma) abstenção, dando origem131

à Resolução no 028 (vinte e oito), de 9 (nove) de novembro de 2016 (dois mil e dezesseis), que passa a132

fazer parte do processo. A conselheira Stella Maris Resende justificou o seu voto contrário à criação133

do curso de graduação em Biotecnologia: “Voto contrário à criação do curso de graduação em134

Biotecnologia por entender que a proposta não estabelece adequadamente os aspectos pedagógicos e135

acadêmicos da formação pretendida, considerando o alto custo de manutenção do curso e a falta de136

definição do perfil do profissional no mercado de trabalho, o que poderá comprometer a qualidade do137

curso ministrado e o futuro profissional do egresso. A conselheira ressaltou, ainda, que também138

embasou seu voto no fato de que o termo Biotecnologia é legalmente uma área de atuação do biólogo,139

além de demandar um expressivo conteúdo de Química, de forma que a criação deste curso poderá140

gerar sobreposição com os cursos de Ciências Biológicas e de Química, já existentes na UFSJ e no141

mesmo Campus”. Item dois: Processo no 23122.0022830/2016-82 – PPC do Curso de Engenharia142

de Produção. Interessadas: PROEN/COENP, relatado pela conselheira Stella Maris Resende. A143

relatora leu o mérito de seu parecer informando que o Curso de Engenharia de Produção da UFSJ144

recebeu a primeira turma no ano de 2009 (dois mil e nove), tendo sido reconhecido pelo MEC em145

2014 (dois mil e quatorze). Em função da modificação da duração da hora-aula na UFSJ, determinada146

pela Resolução/CONEP nº 022 (vinte e dois), de 31 (trinta e um) de julho de 2013 (dois mil e treze), e147

da aprovação da Resolução/CONEP nº 027 (vinte e sete), de 11 (onze) de setembro de 2013 (dois mil148
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e treze), ressaltou que se tornou necessária a revisão dos Projetos Pedagógicos de todos os cursos de149

graduação da UFSJ. Na oportunidade, destacou que foram feitas modificações na estrutura curricular150

com os objetivos de se ampliar a formação tecnológica dos discentes e de se agregar ao currículo151

disciplinas com maior ênfase na formação de conceitos relacionados à Engenharia de Produção. Neste152

contexto, destacou que foi apresentado o novo Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Engenharia de153

Produção para apreciação. De acordo com o PPC, informou que o curso é oferecido na modalidade154

presencial, em turno noturno, com ingresso anual e oferta de 60 (sessenta) vagas. Depois de formado,155

o profissional obterá o grau de bacharel em Engenharia de Produção. Os prazos mínimo e padrão de156

integralização são de 10 (dez) semestres (5 anos) e o prazo máximo é de 15 (quinze) semestres (7,5157

anos) em concordância com a legislação brasileira e com as normas da UFSJ. Informou que a matriz158

curricular é organizada em três núcleos, atendendo à Resolução CNE/CES nº 11 (onze), de 11 (onze)159

de março de 2002 (dois mil e dois), que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de160

Graduação em Engenharia. O Núcleo de Formação Básica corresponde a uma carga horária de 1.419161

(um mil, quatrocentas e dezenove) horas e tem o objetivo de desenvolver raciocínio lógico, constituir162

a base para a formação tecnológica e formar habilidades e posturas necessárias, como capacidade de163

comunicação escrita e oral, domínio de ferramentas matemáticas, estatísticas, computacionais e de164

conceitos fundamentais de Física, de Química e de Materiais. Este núcleo corresponde a 39% (trinta e165

nove por cento) da carga horária total, em conformidade com a Resolução CNE/CES nº 11 (onze), de166

11 (onze) de março de 2002 (dois mil e dois). O Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes é composto167

de disciplinas, cujos conteúdos deverão cobrir a base técnica dos principais processos produtivos, de168

modo a fornecer ao graduando os conhecimentos técnicos requeridos para a compreensão adequada169

dos diversos tipos de produção e para a intervenção do profissional no projeto e na operação desses170

sistemas. A carga horária deste núcleo é de 825 (oitocentas e vinte e cinco) horas, ou seja, 23% (vinte171

e três por cento) da carga horária total, o que também está de acordo com a Resolução CNE/CES nº172

11 (onze), de 11 (onze) de março de 2002 (dois mil e dois). O Núcleo de Formação Específica se173

constitui de extensões e aprofundamentos dos conteúdos profissionalizantes, bem como de outros174

conteúdos destinados a caracterizar a Engenharia de Produção. Ele contempla disciplinas obrigatórias175

e optativas, o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), as Atividades Complementares e o estágio176

curricular obrigatório. A relatora destacou ainda que a carga horária de disciplinas obrigatórias é de177

2.640 (duas mil, seiscentas e quarenta) horas, o que equivale a 2.880 (duas mil, oitocentas e oitenta)178

horas-aula, e a de disciplinas optativas é de 396 (trezentas e noventa e seis) horas, equivalente a 432179

(quatrocentas e trinta e duas) horas-aula. Para integralização do curso, informou que é necessário180

ainda o cumprimento de 160 (cento e sessenta) horas de Atividades Complementares, 360 (trezentas e181

sessenta) horas de Estágio Obrigatório e 66 (sessenta e seis) horas de Trabalho de Conclusão de Curso.182

Desta forma, a carga horária total proposta é de 3.622 (três mil, seiscentas e vinte e duas) horas, em183

acordo com a Resolução/CONEP nº 027 (vinte e sete), de 11 (onze) de setembro de 2013 (dois mil e184

treze), e com a Resolução CNE/CES nº 11 (onze), de 11 (onze) de março de 2002 (dois mil e dois).185
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Esclareceu que as unidades curriculares que compõem o curso são apresentadas em tabelas, por186

período, indicando-se, também, a carga horária e os pré-requisitos. O ementário contém informações187

sobre todas as disciplinas obrigatórias e optativas do curso, como determinado pela188

Resolução/CONEP nº 027/2013 (vinte e sete / dois mil e treze). A disciplina Libras está presente na189

forma de optativa, conforme determina a legislação brasileira para cursos de grau acadêmico190

bacharelado. Os conteúdos de Educação Ambiental, de Educação para as Relações Étnico-raciais e191

para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana e de Educação em Direitos Humanos,192

como também os critérios para promoção de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência ou193

com mobilidade reduzida e o atendimento à política nacional de proteção dos direitos da pessoa com194

transtorno do Espectro Autista são abordados tanto em disciplinas específicas como transversalmente.195

A conceituação e as normas gerais para realização das Atividades Complementares, do Estágio196

Obrigatório e do Trabalho de Conclusão de Curso estão bem estabelecidas na proposta e há previsão197

de regulamentação dos critérios de inscrição, execução e avaliação por meio de norma própria do198

Colegiado do Curso. Contudo, a relatora recomendou que esta regulamentação seja realizada logo199

após a aprovação do PPC. Destacou que a equivalência entre as unidades curriculares do currículo200

2009 (dois mil e nove) com o de 2017 (dois mil e dezessete) está apresentada claramente e a migração201

para o novo currículo será realizada compulsoriamente para todos os discentes ingressantes a partir do202

ano de 2014 (dois mil e quatorze). Um plano de adaptação também é apresentado de forma a garantir203

que a migração de todos os discentes já matriculados para o novo currículo ocorra em, no máximo, 3204

(três) semestres letivos. Os discentes ingressantes até 2013 (dois mil e treze) continuarão no currículo205

2009 (dois mil e nove) e a situação dos não concluintes em 2017 (dois mil e dezessete) será analisada206

individualmente para determinação do melhor procedimento de adaptação. Informou que as anuências207

quanto ao atendimento dos encargos didáticos do curso estão anexadas, para todos os Departamentos208

envolvidos, DEMEC, DCNAT, DCTEF, DCOMP, DECIS, DELAC, DEMAT, DEPEL e DCECO,209

inclusive para provimento de disciplinas optativas em número maior do que o exigido, como também210

os pareceres favoráveis da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEN) quanto à adequação das211

práticas pedagógicas previstas no PPC aos objetivos pedagógicos da UFSJ e atendimento à legislação,212

e da Divisão de Acompanhamento e Controle Acadêmico (DICON) quanto à adequação aos213

procedimentos de controle acadêmico da UFSJ. Por fim, ressaltou que há alguns pontos no texto que214

necessitam de revisão, os quais foram então destacados por ela. No entanto, afirmou que estes215

detalhes não tiram o mérito do Projeto, mas a correção deve ser realizada no prazo máximo de 10 (dez)216

dias. Na fase de esclarecimentos, o presidente do Conselho informou que estavam presentes à reunião217

o coordenador e vice-coordenador do curso de Engenharia de Produção, professores Flávio218

Napolitano e Wilson Trigueiro de Souza Júnior, e o professor Lincoln Cardoso Brandão, para219

esclarecimentos. Solicitou permissão para que eles pudessem falar quando necessário, o que foi220

acatado. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Diante do221

exposto, sou de parecer favorável à aprovação do Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia de222
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Produção com as correções indicadas no mérito”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi223

aprovado por 13 (treze) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção, dando origem à Resolução no 029224

(vinte e nove), de 9 (nove) de novembro de 2016 (dois mil e dezesseis), que passa a fazer parte do225

processo. Item três: Processo no 23122.021531/2016-21 – Projeto Pedagógico do Curso de226

Engenharia de Alimentos. Interessadas: PROEN/CEALI, relatado pela conselheira Stella Maris227

Resende. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que o presente processo originou-se da228

necessidade de atualização dos Projetos Pedagógicos da Universidade Federal de São João del-Rei229

(UFSJ) em razão da modificação da duração da hora-aula na Instituição, determinada pela230

Resolução/CONEP nº 022 (vinte e dois), de 31 (trina e um) de julho de 2013 (dois mil e treze), e da231

aprovação da Resolução/CONEP nº 027 (vinte e sete), de 11 (onze) de setembro de 2013 (dois mil e232

treze). No entanto, ressaltou que nem todas as exigências para aprovação foram cumpridas na versão233

do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Engenharia de Alimentos que foi relatada em 26 (vinte e234

seis) de outubro, de forma que o processo baixou em diligência. Destacou que o processo retorna235

agora com uma nova versão do PPC, na qual todas as solicitações elencadas no relato anterior foram236

atendidas. Desta forma, afirmou que a versão atual do Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia de237

Alimentos cumpre todas as exigências para aprovação. Dados os esclarecimentos e discutida a238

matéria, a relatora leu o seu parecer: “Diante do exposto, sou de parecer favorável à aprovação do239

Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia de Alimentos”. Decisão do Plenário: o parecer da240

relatora foi aprovado por 13 (treze) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção, dando origem à Resolução241

no 030 (trinta), de 9 (nove) de novembro de 2016 (dois mil e dezesseis), que passa a fazer parte do242

processo. Item quatro: Processo no 23122.0022819/2016-12 – PPC do Curso de Engenharia243

Agronômica. Interessadas: PROEN/CEAGR, relatado pelo conselheiro José Roberto Ribeiro. O244

relator leu o mérito de seu parecer informando que o presente processo trata da discussão do novo245

Projeto Pedagógico do curso de Engenharia Agronômica, Campus Sete Lagoas, para sua adequação à246

Resolução/CONEP nº 027 (vinte e sete), de 11 (onze) de setembro de 2013 (dois mil e treze).247

Esclareceu que o curso de Engenharia Agronômica iniciou suas atividades em 2 (dois) de março de248

2009 (dois mil e nove) e com entrada também no segundo semestre desse mesmo ano. O curso foi249

reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), por meio da Portaria nº 308 (trezentos e oito), de 20250

(vinte) de maio de 2014 (dois mil e quatorze) – DOU de 21/05/2014, e a renovação deste251

reconhecimento se deu pela Portaria nº 823 (oitocentos e vinte e três), de 30 (trinta) de dezembro de252

2014 (dois mil e quatorze), SERES/MEC – DOU de 02/01/2015. Esclareceu que o curso possui hoje253

399 (trezentos e noventa e nove) alunos, sendo o número de alunos formados até a presente data de 78254

(setenta e oito) alunos. A média de candidatos/vagas nos últimos quatro semestres foi de 31 (trinta e255

um) candidatos por vaga. Informou que o curso de Engenharia Agronômica da UFSJ tem como base256

legal a Resolução CNE/CES nº 1 (um), de 2 (dois) de fevereiro de 2006 (dois mil e seis), que institui257

as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os cursos de graduação em Engenharia Agronômica.258

De acordo com as DCN, destacou que os cursos de graduação em Engenharia Agronômica ou259
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Agronomia devem apresentar conteúdos curriculares distribuídos em três Núcleos: (i) Núcleo de260

Conteúdos Básicos, composto dos campos de saber que forneçam o embasamento necessário para que261

o futuro profissional possa desenvolver seu aprendizado; (ii) Núcleo de Conteúdos Profissionais262

Essenciais, composto por campos de saber destinados à caracterização de identidade do profissional; e263

(iii) Núcleo de Conteúdos Profissionais Específicos, visando a contribuir para o aperfeiçoamento da264

habilitação profissional do formando. Segundo o PPC, informou que o objetivo geral do curso é: “O265

Curso de Engenharia Agronômica da UFSJ é voltado para formar profissionais com formação266

multidisciplinar e com excelente embasamento teórico-prático, capacitados em promover, orientar e267

administrar a utilização dos fatores de produção, com vistas a racionalizar a produção vegetal e268

animal, em harmonia com o ecossistema. Planejar, pesquisar e aplicar técnicas, métodos e processos269

adequados à solução de problemas relacionados ao desenvolvimento qualitativo e quantitativo dos270

produtos agropecuários, no contexto agrário regional e nacional.” E o objetivo específico é:271

“Formar cidadãos profissionais com visão holística da realidade, com capacidade de compreensão272

ampla dos problemas, relacionando-os às suas dimensões técnicas, políticas, econômicas, sociais,273

ambientais, culturais e éticas”. Quanto ao perfil do curso, informou que está descrito no PPC que “O274

Curso de Engenharia Agronômica da UFSJ no CSL foi criado com o objetivo de fomentar o275

desenvolvimento científico e tecnológico dos municípios da mesorregião metalúrgica de Sete Lagoas.276

Esta região tem como principais atividades econômicas a agropecuária e indústrias do setor de277

metalurgia e de alimentos, dentre outras”. Dentre as competências e habilidades listadas, destacou278

que está descrito: “Planejar, projetar, coordenar, analisar, fiscalizar, assessorar, supervisionar e279

especificar, técnica e economicamente, projetos agroindustriais e do agronegócio, aplicando padrões,280

medidas e controle de qualidade”. No que se refere ao perfil do egresso, está descrito que: “O281

profissional formado no âmbito do Campus de Sete Lagoas da UFSJ deverá ter sua formação282

permeada pela ética profissional, associada a uma sólida formação técnica, indispensável ao283

exercício da Agronomia. Para tanto, o futuro Engenheiro Agrônomo terá formação multidisciplinar284

sobre as tecnologias disponíveis e sobre outras áreas do conhecimento, baseada em aulas teóricas e285

práticas que atendem às atuais exigências curriculares. Ao longo do seu curso de graduação,286

desenvolverá, ainda, capacidades no campo da informática, nas áreas de gerenciamento e287

administração de recursos, na biotecnologia e, sobretudo, desenvolverá sensibilidade para as288

questões humanísticas, sociais, ambientais e legais”. Quanto ao oferecimento do curso, informou que289

o PPC traz as seguintes discriminações: Grau Acadêmico – Bacharelado em Engenharia Agronômica;290

Modalidade – Educação Presencial (EDP); Titulação – Bacharel em Engenharia Agronômica;291

Linhas de Formação Específica (ênfases): não se aplica; Regime Curricular: Progressão linear;292

Turno: Integral; Periodicidade: Semestral; Número de vagas oferecidas pelo curso: Este PPC do293

curso de Engenharia de Agronômica, bacharelado, modalidade presencial, mantém o turno integral,294

com a oferta de 80 (oitenta) vagas por ano, sendo 40 (quarenta) vagas por semestre. O número de295

vagas para ingresso no curso no PPC de 2009 (dois mil e nove) era de 100 (cem) alunos por ano e foi296
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reduzido em 20% (vinte por cento) a partir da entrada em vigor do PPC 2012 (dois mil e doze);297

Carga Horária Total: 3.782,5 (três mil, setecentas e oitenta e duas vírgula cinco) horas-relógio;298

Prazos de Integralização: Padrão: 5 (cinco) anos, Máximo: 7,5 (sete e meio) anos e Mínimo: 5299

anos (cinco) – conforme anexo I; Equivalência hora-aula: A duração da hora-aula (DHA) para as300

disciplinas do curso é de 55 (cinquenta e cinco) minutos, conforme Resolução nº 022 (vinte e dois),301

de 31 (trinta e um) de julho de 2013 (dois mil e treze), que regulamenta a duração da hora-302

aula, e Resolução/CONEP nº 027 (vinte e sete), de 11 (onze) de setembro de 2013 (dois mil e303

treze) . Para atingir o que foi proposto no PPC, o relator destacou que a matriz curricular apresenta o304

seguinte resumo: “Para conclusão do Curso de Engenharia Agronômica na UFSJ, os discentes são305

obrigados a integralizar 3.782,5 (três mil, setecentas e oitenta e duas vírgula cinco) horas de curso,306

compostas da seguinte maneira: Disciplinas do Núcleo Básico Intermediário – 2.161,5 (duas mil,307

cento e sessenta e uma vírgula cinco) horas, somadas ao Núcleo Profissionais Essenciais e308

Específicos – 1.621 (um mil, seiscentas e vinte e uma) horas, perfazendo 3.634 (três mil, seiscentas e309

trinta e quatro) horas de disciplinas obrigatórias, mais 148,5 (cento e quarenta e oito vírgula cinco)310

horas de disciplinas optativas, totalizando 3.782,5 (três mil, setecentas e oitenta e duas vírgula cinco)311

horas”. Quanto aos recursos humanos, informou que consta que: “O curso de Engenharia312

Agronômica da UFSJ conta atualmente com 30 (trinta) docentes, em Regime de Dedicação Exclusiva.313

Do total, 17 (dezessete) dos docentes pertencem ao Departamento de Ciências Agrárias (DCIAG) e314

13 (treze) docentes ao Departamento de Ciências Exatas e Biológicas (DECEB). O curso conta com315

apoio de um técnico-administrativo, técnicos de laboratório e técnicos em agropecuária”. Quanto à316

infraestrutura, informou que o PPC apresenta uma relação de laboratórios mais os laboratórios de317

campo e uma fazenda experimental em implantação. O PPC define que a infraestrutura atual atende à318

demanda do curso. Com base nos incisos IV (quatro) e V (cinco) do artigo 7º (sétimo) da319

Resolução/CONEP nº 027/2013 (vinte e sete / dois mil e treze), destacou que o PPC apresenta ainda320

pareceres favoráveis da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEN) quanto à adequação das321

práticas pedagógicas previstas no PPC aos objetivos pedagógicos da UFSJ e atendimento à legislação,322

e da Divisão de Acompanhamento e Controle Acadêmico (DICON) quanto à adequação aos323

procedimentos de controle acadêmico da UFSJ. Por fim, seguindo a legislação vigente, destacou que324

este é o PPC final que deve ser analisado pelo Conselho. No que se refere à infraestrutura de325

laboratórios, o Conselho recomendou que fosse suprimido o texto e que fossem citados apenas os326

laboratórios que atendem ao curso de Engenharia Agronômica. O presidente do Conselho reforçou327

que a aprovação deste PPC não representa compromisso da Reitoria com a instalação de novos328

laboratórios ou a contratação de novos docentes. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o329

relator leu o seu parecer: “Assim, e de acordo com o que foi agora exposto, a conclusão à que chego,330

e assim profiro meu voto, pela aprovação do novo Projeto Pedagógico do curso de Engenharia331

Agronômica anexo a este Processo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por332

unanimidade, dando origem à Resolução no 031 (trinta e um), de 9 (nove) de novembro de 2016 (dois333
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mil e dezesseis), que passa a fazer parte do processo. Às 12 (doze) horas e 40 (quarenta) minutos,334

tendo se chegado ao teto da reunião, o presidente do Conselho decidiu por encerrá-la e continuar os335

outros itens da pauta em uma próxima reunião. Assim, nada mais havendo a tratar, o presidente do336

Conselho encerrou a reunião. E, para constar, eu, Maria da Penha Resende Rodrigues, secretária,337

lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por todos os conselheiros presentes à reunião. São338

João del-Rei, 9 (nove) de novembro de 2016 (dois mil e dezesseis).339

Prof. Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira340

Prof. Marcelo Pereira de Andrade341

Profª Andrea Lúcia Teixeira Charbel342

Profª Cláudia Di Lorenzo Oliveira343

Prof. Gustavo Leal Toledo344

Prof. Moacyr Comar Júnior345

Profª Renata Carolina Zanetti Lofrano346

Prof. Roberto Pires Calazans Matos347

Profª Stella Maris Resende348

Prof. Túlio Hallak Panzera349

Profª Vanessa Maia Barbosa de Paiva350

Tec.-adm. José Roberto Ribeiro351

Tec.-adm. Josiane Nogueira352

Disc. João Paulo Viana353


