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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 30 (trinta) dias do mês de novembro de 2016 (dois mil e quinze), 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,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; a docente que atua no ensino de pós-graduação: Andrea Lúcia Teixeira Charbel; os10

membros do corpo técnico-administrativo: José Roberto Ribeiro e Josiane Nogueira; e o membro do11

corpo discente: do ensino da pós-graduação: João Paulo Viana. Havendo quorum, o presidente do12

Conselho deu início à reunião apresentando a justificativa de ausência do conselheiro Roberto Pires13

Calazans Matos, por estar no Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO) participando de reunião com14

o Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde. Aceita a justificativa, foram aprovadas, por15

unanimidade, as atas da 90ª (nonagésima) reunião ordinária ocorrida em 26 (vinte e seis) de outubro16

de 2016 (dois mil e dezesseis) e da reunião extraordinária ocorrida em 9 (nove) de novembro de 201617

(dois mil e dezesseis). Aprovadas as atas, o presidente comunicou que na última reunião do Conselho18

Universitário, realizada em 21 (vinte e um) de novembro, os estudantes em greve solicitaram àquele19

Conselho a suspensão do calendário acadêmico a partir do dia 24 (vinte e quatro) de outubro. O20

assunto foi discutido e houve um entendimento por parte do Conselho de que o que deve ser feito é a21

recomposição do calendário. Dessa forma, em cumprimento ao inciso VIII (oito) do artigo 15 (quinze)22

do Estatuto da UFSJ e em atendimento aos movimentos grevistas e solidário aos estudantes em greve,23

informou que o Conselho Universitário publicou uma Moção orientando o Conselho de Ensino,24

Pesquisa e Extensão que proceda ao final dos movimentos à recomposição do calendário e que esse25

calendário tenha como base o dia 24 (vinte e quatro) de outubro, data de início das paralisações26

estudantis e dos técnicos-administrativos, e contemple o conjunto dos estudantes, garantindo os27

direitos dos que estão em greve. O CONSU recomendou ainda que a data limite para fechamento de28

Diários e Atas de Resultados Finais seja suspensa desde já. Comunicou ainda que naquela manhã29

recebeu comunicado do Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPOG) a respeito30

do corte de ponto dos servidores públicos federais em greve. De acordo com a nota, o MPOG31

informa que o Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu que o desconto dos dias não trabalhados em32

razão da greve de servidor público é constitucional, devendo a administração pública fazer o corte de33

ponto dos grevistas. Informou que no dia seguinte haverá reunião da Andifes e que provavelmente34

esse assunto será tratado. A respeito do calendário acadêmico, ressaltou que o CONSU foi muito35

cuidadoso em não suspendê-lo, conforme solicitado pelos estudantes, deixando que este assunto seja36
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tratado por este Conselho. Na sequência, os estudantes do Movimento Ocupa UFSJ presentes à37

reunião solicitaram permissão para fazer a leitura de uma carta ao Conselho de Ensino, Pesquisa e38

Extensão. Permitida a leitura, passou-se a palavra a uma das estudantes. Na carta, os estudantes e39

técnicos, com apoio dos professores do Comando de Greve Unificado da sede, solicitaram ao40

Conselho a paralisação parcial das atividades da Instituição. Informaram que, a partir do Comando de41

Greve Unificado, formado por esses três segmentos, foi decidida a proposta de paralisação do42

calendário a partir do dia 24 (vinte e quatro) de outubro de 2016 (dois mil e dezesseis). Esclareceram43

que a data foi marcada pelo início da greve dos técnicos e da ocupação do prédio da Reitoria pelos44

estudantes contra a PEC 55 (antiga PEC 241), contra a reforma do Ensino Médio, contra a Escola45

Sem Partido e contra o corte de bolsas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e46

Tecnológico (CNPq). A partir desta data, ressaltaram que foram deflagradas greves em 21 (vinte e47

um) dos 25 (vinte e cinco) cursos dos campi da sede, bem como em todos os cursos do Campus Alto48

Paraopeba, do Campus Sete Lagoas e do Campus Centro-Oeste Dona Lindu. Em relação aos49

professores, informaram que no dia 9 (nove) de novembro estes também aderiram e deflagraram a50

greve da sua categoria com 279 (duzentos e setenta e nove) votos favoráveis. Destacaram que essas51

iniciativas tiveram adesão e apoio da comunidade universitária e do CONSU, que aprovou moção52

favorável ao movimento em uma de suas últimas reuniões. Enquanto usuários do sistema público de53

ensino, destacaram que assumem o compromisso de lutar pela manutenção e ampliação da54

universidade pública, gratuita e de qualidade, defendendo a importância do tripé ensino, pesquisa e55

extensão. Dessa forma, apelaram para que os conselheiros levassem em consideração o inciso II (dois)56

do artigo 6º (sexto) do Estatuto vigente, que assume o compromisso de “estudar os problemas do57

mundo contemporâneo, em particular os nacionais e regionais, com o propósito de contribuir para a58

busca de soluções para os mesmos”. Atentaram que a não paralisação do calendário de atividades,59

além de limitar a participação de muitos nesta luta, está colocando em risco a idoneidade da60

avaliação da maioria dos estudantes, que está em greve, pelo lançamento de faltas e notas,61

provenientes de atividades avaliativas e do decorrer do plano de ensino. Ressaltaram que entendem a62

greve como um instrumento de luta legítimo, principalmente devido às graves consequências das63

iniciativas que tramitam atualmente no Poder Legislativo. Diante disso, reivindicaram a paralisação64

das atividades acadêmicas, com as seguintes exceções: projetos de pesquisa e extensão e prestação de65

serviços à comunidade; e apresentação de trabalhos de conclusão de curso e análise de relatórios de66

estágio supervisionado, desde que a continuidade tenha sido acordada previamente. Por fim,67

reivindicaram ainda que o Conselho atenda ao pedido dos três segmentos da UFSJ. Terminada a68

leitura, passou-se a palavra ao Presidente do Diretório Acadêmico das Engenharias do CAP, José69

Carlos Banes, também presente à reunião. O Presidente do DA esclareceu que veio à reunião porque70

os estudantes do Campus Alto Paraopeba querem um melhor esclarecimento sobre esta questão do71

calendário escolar. Informou que depois do posicionamento do CONSU em sua última reunião,72

alguns professores usaram esta decisão para retornarem às suas atividades acadêmicas e disseram que73
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não vão repor as aulas dadas. Observou ainda que os estudantes daquele campus discordam da data74

do dia 24 (vinte e quatro) de outubro, indicada para o início da suspensão do calendário escolar, pois75

a deflagração da greve no CAP se deu em 8 (oito) de novembro. Finalizou pedindo aos conselheiros76

que pensem com carinho no campus, pois muitos de seus professores voltaram a dar aulas e os77

estudantes estão temerosos quanto a isso. Continuando, o presidente passou a palavra aos78

conselheiros, que debateram amplamente o assunto. Em relação à greve discente, o conselheiro79

Gustavo Leal Toledo ressaltou que isso precisa ser regulamentado, já que trata de um situação80

diferente e que poderá ocorrer em outros momentos daqui para frente. O conselheiro ressaltou ainda81

que esta decisão de recompor ou não o calendário a partir da greve discente deveria ter sido tomada82

na reunião anterior, como ele sugeriu quando este tema também foi debatido. Sugeriu ainda que, após83

o término da greve, se crie uma comissão de docentes e discentes para estudar o rito da greve84

discente, dado que esta greve levantou algumas questões procedimentais importantes e que podem85

gerar um precedente perigoso. Enfatizou a necessidade de se regulamentar algumas questões, como86

por exemplo: se a greve pode ser deflagrada de Centro Acadêmico em Centro Acadêmico; se o87

quorum de greve deve ser o mesmo quorum de deliberações gerais; se a pauta da greve deve ser88

protocolada antes da deflagração; se é razoável sair da assembleia de deflagração já oficialmente em89

greve; e quais são os métodos razoáveis de se fazer a convocação para a assembleia de deflagração90

de greve. A conselheira Renata Carolina Zanetti Lofrano observou que a situação está totalmente91

indefinida e dificilmente o Conselho chegará num consenso que atenda a toda a comunidade92

acadêmica. A conselheira Cláudia Di Lorenzo Oliveira informou que no CCO alguns professores93

decidiram por dar aula e que respeita esta decisão, mas foi acertado de que não houvesse atividades94

avaliativas. Porém, em relação à suspensão do calendário escolar, ressaltou que entende que isso não95

cabe a este Conselho, já que greve é enfrentamento. Afirmou que o que o Conselho pode é garantir96

que aluno algum será prejudicado. Discutido o assunto, o presidente finalizou afirmando que o97

CONEP precisa neste momento é assegurar ao estudante que está em greve o direito de reposição do98

calendário. Observou ainda que esta reposição pode ser repensada por campus. Dessa forma,99

solicitou a concordância dos conselheiros para emitir um ad referendum do Conselho dentro dos100

termos discutidos nesta reunião, de forma que garanta aos estudantes a reposição do calendário101

escolar. Diante disso, o Conselho autorizou a emissão de uma Resolução ad referendum seguindo as102

seguintes orientações: que as atividades acadêmicas dos cursos de graduação sejam repostas ao final103

das greves dos três segmentos; que as faltas às aulas a partir da data de deflagração de greve dos104

discentes em seus campi não sejam lançadas no Sistema de Controle Acadêmico (Contac); que os105

discentes não reprovados por falta antes da data de deflagração de greve em seus campi possam106

solicitar a exclusão de disciplinas no curso de graduação; e que seja suspensa a data limite para107

fechamento dos diários e atas de resultados finais. Decididos os itens do expediente do dia, foi então108

colocada em discussão a pauta. No momento da aprovação, o presidente do Conselho solicitou a109

exclusão dos itens 8 (oito) e 9 (nove) da pauta, que tratam de contratos de cotitularidade sobre pedido110
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de patente, devido à justificativa de ausência do conselheiro relator Roberto Pires Calazans Matos, o111

que foi acatado. Aprovada a pauta, iniciaram-se os trabalhos. Item um: Processo no112

23122.022396/2016-31 – Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Química. Interessadas:113

COENQ/PROEN, relatado pela conselheira Stella Maris Resende. A relatora leu o mérito de seu114

parecer informando que a Engenharia Química é um dos cinco cursos de graduação ofertados no115

Campus Alto Paraopeba (CAP) da UFSJ, tendo recebido a primeira turma no ano de 2008 (dois mil e116

oito). Destacou que a primeira versão do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) foi aprovada em 2008117

(dois mil e oito), com oferta inicial de 50 (cinquenta) vagas, no período noturno. A partir de 2009118

(dois mil e nove), iniciou-se a oferta de mais 50 (cinquenta) vagas para o turno integral. Em 2010119

(dois mil e dez), houve modificação da estrutura curricular e o PPC passa agora por mais uma120

reformulação, para adequação às Resoluções/CONEP nº 022 (vinte e dois), de 31 (trinta e um) de121

julho de 2013 (dois mil e treze), e nº 027 (vinte e sete), de 11 (onze) de setembro de 2013 (dois mil e122

treze). Além disso, observou que foram realizadas outras modificações, como alteração de nomes de123

disciplinas, deslocamento de disciplinas no fluxograma curricular, desmembramento de disciplinas124

teórico-práticas em disciplinas teóricas e práticas independentes, alterações em co e pré-requisitos e125

ampliação na carga horária de Atividades Complementares. De acordo com o PPC, esclareceu que o126

curso é oferecido na modalidade presencial em dois turnos: noturno, com ingresso no primeiro127

semestre letivo, e integral (vespertino e noturno), com ingresso no segundo semestre letivo, ambos128

com oferta de 50 (cinquenta) vagas. O discente concluinte obterá o grau de bacharel em Engenharia129

Química. Os prazos mínimo e padrão de integralização são de 10 (dez) semestres (5 anos) e o prazo130

máximo é de 15 (quinze) semestres (7,5 anos) em concordância com a legislação brasileira e com as131

normas da UFSJ. Destacou que a matriz curricular é organizada em três núcleos, atendendo à132

Resolução CNE/CES nº 11 (onze), de 11 (onze) de março de 2002 (dois mil e dois), que institui as133

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia. O Núcleo de Conteúdos134

Básicos corresponde a uma carga horária de 1.287 (um mil, duzentas e oitenta e sete) horas e é135

constituído de disciplinas que abordam conceitos fundamentais de Matemática, Física, Química,136

Computação, Humanidades e Engenharia Química. Este Núcleo corresponde a 35% (trinta e cinco137

por cento) da carga horária total em conformidade com a Resolução CNE/CES nº 11 (onze), de 11138

(onze) de março de 2002 (dois mil e dois). O Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes é formado por139

disciplinas, cujos conteúdos versam sobre a área de Engenharia Química. A carga horária deste140

Núcleo é de 1.188 (um mil, cento e oitenta e oito) horas, correspondente a 32% (trinta e dois por141

cento) da carga horária total, o que também está de acordo com a Resolução CNE/CES nº 11 (onze),142

de 11 (onze) de março de 2002 (dois mil e dois). O Núcleo de Conteúdos Específicos tem por143

objetivo preparar o profissional para atuação mais específica na área de processos químicos144

industriais e também na pesquisa e no desenvolvimento em qualquer segmento industrial e/ou145

atividade acadêmica em nível superior. Neste Núcleo também está inserida uma carga horária de146

disciplinas optativas, que tem por objetivo tornar o currículo mais flexível, permitindo um perfil147
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multidisciplinar individualizado ao discente. Ele contempla também o Trabalho de Conclusão de148

Curso (TCC), as Atividades Complementares e o Estágio Curricular Obrigatório. Dessa maneira,149

informou que a carga horária de disciplinas obrigatórias é de 3.168 (três mil, cento e sessenta e oito)150

horas (3.456 horas-aula) e a de disciplinas optativas é de 132 (cento e trinta e duas) horas (144 horas-151

aula). Para integralização do curso, observou que é necessário ainda o cumprimento de 96 (noventa e152

seis) horas de Atividades Complementares, 160 (cento e sessenta) horas de Estágio Curricular153

Obrigatório e 144 (cento e quarenta e quatro) horas de Trabalho de Conclusão de Curso. Dessa forma,154

a carga horária total proposta é de 3.700 (três mil e setecentas) horas, em acordo com a155

Resolução/CONEP nº 027 (vinte e sete), de 11 (onze) de setembro de 2013 (dois mil e treze), e com a156

Resolução CNE/CES nº 11 (onze), de 11 (onze) de março de 2002 (dois mil e dois). Informou que as157

disciplinas que compõem o Curso são apresentadas em uma tabela única, indicando-se também a158

carga horária teórico-prática, os co e pré-requisitos e o departamento responsável. O ementário159

contém informações sobre todas as unidades curriculares obrigatórias do Curso, como determinado160

pela Resolução/CONEP nº 027/2013 (vinte e sete / dois mil e treze). A disciplina Libras está presente161

na forma de optativa, conforme determina a legislação brasileira para cursos de grau acadêmico162

bacharelado. Os conteúdos de Educação Ambiental, Educação para as Relações Étnico-raciais e para163

o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana e Educação em Direitos Humanos, como164

também os critérios para promoção de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência ou com165

mobilidade reduzida e o atendimento à política nacional de proteção dos direitos da pessoa com166

transtorno do Espectro Autista são abordados transversalmente. A conceituação e as normas gerais167

para realização das Atividades Complementares, do Estágio Obrigatório e do Trabalho de Conclusão168

de Curso estão bem estabelecidas na proposta e há previsão de regulamentação dos critérios de169

inscrição, execução e avaliação por meio de norma própria do Colegiado do Curso. Contudo, a170

relatora recomendou que esta regulamentação seja realizada logo após a aprovação do PPC.171

Ressaltou que a proposta pretende que o novo currículo seja implementado a partir do primeiro172

semestre letivo de 2017 (dois mil e dezessete). A equivalência entre as unidades curriculares do173

currículo 2010 (dois mil e dez) com o de 2017 (dois mil e dezesseis) e a forma de migração para o174

novo currículo são apresentadas. As modificações na estrutura curricular são tais que é prevista a175

transferência de todos os discentes para o novo currículo assim que este entrar em vigor. Informou176

que as anuências quanto ao atendimento dos encargos didáticos do Curso e uso de infraestrutura177

estão anexadas para todos os departamentos envolvidos, DEQUE, DQBIO, DEFIM, DETEM e178

DTECH, como também os pareceres da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEN), quanto à179

adequação das práticas pedagógicas previstas no PPC aos objetivos pedagógicos da UFSJ e180

atendimento à legislação, e da Divisão e Acompanhamento e Controle Acadêmico (DICON), quanto181

à adequação aos procedimentos de controle acadêmico da UFSJ. Concluindo, a relatora ressaltou que182

há alguns pontos no texto que necessitam revisão, que foram então destacados por ela. No entanto,183

esclareceu que as correções necessárias são principalmente na forma de apresentação e não tiram o184



6

mérito do Projeto, mas a correção deve ser realizada no prazo máximo de 10 (dez) dias. Dados os185

esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Diante do exposto, sou de parecer186

favorável à aprovação do Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Química”. Decisão do Plenário:187

o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade, dando origem à Resolução no 032 (trinta e dois),188

de 30 (trinta) de novembro de 2016 (dois mil e dezesseis), que passa a fazer parte do processo. Item189

dois: Processo no 23122.021908/2016-41 – Acordo de Cooperação Técnica entre a UFSJ e o190

Ministério da Defesa - Projeto Rondon. Interessada: PROEX, relatado pela conselheira Josiane191

Nogueira. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que trata este processo da aprovação do192

acordo de cooperação técnica entre a UFSJ e o Ministério da Defesa para fins de desenvolvimento de193

atividades extensionistas na Operação Tocantins, de 20 (vinte) de janeiro a 5 (cinco) de fevereiro de194

2017 (dois mil e dezessete), no município de Brejinho de Nazaré – TO, em virtude da seleção da195

UFSJ pelo Ministério da Defesa – Projeto Rondon. De acordo com Parecer da Procuradoria Jurídica,196

esclareceu que o processo atende às exigências da Resolução/CONSU nº 058/2006 (cinquenta e oito /197

dois mil e seis), modificada pela Resolução/CONSU nº 038/2012 (trinta e oito / dois mil e doze), com198

exceção do que está descrito no caput do seu artigo 3º (terceiro) e parágrafo 5º (quinto) da mesmo199

artigo. Porém, a relatora entendeu que o parágrafo 5º (quinto) não se aplica a este processo, pois se200

trata de proponente ligado à Administração da UFSJ. Neste caso, observou que o que deve ser feito é201

a inclusão de parecer do titular do órgão proponente – a Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos202

Comunitários (PROEX), conforme parágrafo 7º (sétimo) do mesmo artigo 3º (terceiro). Ainda, de203

acordo com o Parecer da Procuradoria Jurídica, foi observado que no plano de trabalho falta a204

disponibilidade orçamentária para as despesas da UFSJ. No entanto, ressaltou que a falta deste item205

foi devidamente esclarecida pela Pró-Reitoria interessada. Por fim, considerando a importância da206

firmação deste acordo de cooperação técnica para UFSJ, a relatora foi favorável à aprovação do207

Acordo. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Com base no208

exposto, sou de parecer favorável à aprovação do Acordo de Cooperação entre a UFSJ e o Ministério209

da Defesa – Projeto Rondon, desde que atendido o § 7º do art. 3º da Resolução/CONSU nº 58/2006,210

salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade. Item211

três: Processo no 23122.020659/2016-77 – Proposta de abertura da 7ª turma de Residência em212

Enfermagem na Atenção Básica – Saúde da Família do CCO. Interessada: Coordenação de213

Residência em Enfermagem na Atenção Básica – Saúde da Família, relatado pela conselheira214

Renata Carolina Zanetti Lofrano. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que o presente215

processo trata da oferta da Sétima Turma do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu Residência em216

Área Profissional da Saúde em Enfermagem na Atenção Básica/Saúde da Família do Campus217

Centro-Oeste Dona Lindu da UFSJ para o biênio 2017-2019 (dois mil e dezesseis – dois mil e218

dezenove). Esclareceu que a oferta da Residência em Área Profissional da Saúde é de219

responsabilidade da parceria estabelecida entre Instituições de Saúde e Ensino. É voltada à formação220

supervisionada de profissionais de saúde, realizada nos serviços de saúde em funcionamento e221
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favoráveis à aprendizagem, e tem como objetivo preparar jovens profissionais para integrarem o222

mercado de trabalho em saúde, com conhecimento das prioridades e necessidades do Sistema de223

Saúde. Destacou que a referida Residência tem como público-alvo profissionais de saúde formados224

por Instituições reconhecidas pelo Conselho Nacional de Educação e Instituições Estrangeiras, desde225

que o diploma esteja devidamente validado no Brasil, e registro, como enfermeiro, no Conselho226

Regional de Enfermagem de Minas Gerais. Informou que o regime do Curso é de dedicação227

exclusiva com 60 (sessenta) horas/semanais. Apresenta duração de 2 (dois) anos e carga horária total228

de 5.760 (cinco mil, setecentos e sessenta) horas distribuídas em cargas horárias teóricas e práticas. O229

Curso ocorrerá no período de março de 2017 (dois mil e dezessete) a fevereiro de 2019 (dois mil e230

dezenove), com oferta de 6 (seis) vagas, cujos candidatos serão selecionados por meio de processo231

seletivo regido por edital próprio. Informou ainda que o curso será coordenado pela Mestre e Doutora232

em Enfermagem, profa. Fernanda Moura Lanza, e contará em seu corpo docente com 28 (vinte e oito)233

professores mestres e doutores. Esclareceu que, de acordo com dados do Relatório Final da quarta234

turma do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu Residência em Área Profissional da Saúde em235

Enfermagem na Atenção Básica/Saúde da Família UFSJ/CCO, ofertado no período de 2014 (dois mil236

e quatorze) a 2016 (dois mil e dezesseis), todos os 6 (seis) residentes matriculados concluíram o237

Curso. Em Relatório Parcial das quinta e sexta turmas ofertadas, com 6 (seis) residentes matriculados238

em cada uma delas, 12 (doze) concluíram o curso. Destacou que se verifica, assim, que se trata de um239

curso procurado pelos profissionais da Área de Enfermagem e com expressivo índice de diplomação,240

o que justifica sua reoferta para o biênio 2017-2019 (dois mil e dezessete – dois mil e dezenove).241

Esclareceu que a proposta de reoferta do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu Residência em242

Área Profissional da Saúde em Enfermagem na Atenção Básica/Saúde da Família é regida pela243

Resolução/CONSU nº 047 (quarenta e sete), de 16 (dezesseis) de outubro de 2006 (dois mil e seis),244

que aprova o Regulamento Geral dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, na qual os Programas de245

Residência são incluídos. Dentre suas exigências, ressaltou que está o parecer emitido pela Comissão246

de Pós-Graduação Lato Sensu sob a reoferta solicitada, bem como a análise do relatório final da247

oferta anterior do mesmo curso. Entretanto, a referida reoferta foi aprovada Ad Referendum da248

Comissão de Pós-Graduação Lato Sensu da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFSJ, pelo249

seu Presidente, o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, prof. André Luiz Mota, uma vez que não250

foi possível realizar a reunião de tal Comissão, nem a redação do respectivo relatório por parte dos251

responsáveis pela oferta anterior do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu Residência em Área252

Profissional da Saúde em Enfermagem na Atenção Básica/Saúde da Família Dona Lindu por253

questões temporais. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer:254

“Pelo exposto, meu voto é pela aprovação da abertura da Sétima Turma do Programa de Residência255

em Enfermagem na Atenção Básica/Saúde da Família da UFSJ/CCO. Este é o voto da relatora, salvo256

melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por 8 (oito) votos favoráveis e257

1 (uma) abstenção, dando origem à Resolução no 033 (trinta e três), de 30 (trinta) de novembro de258
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2016 (dois mil e dezesseis), que passa a fazer parte do processo. Item quatro: Processo no259

23122.020660/2016-00 – Proposta de abertura da 4ª turma de Residência Multiprofissional em260

Saúde do Adolescente do CCO. Interessada: Coordenação de Residência Multiprofissional em261

Saúde do Adolescente, relatado pela conselheira Renata Carolina Zanetti Lofrano. A relatora262

leu o mérito de seu parecer informando que o presente processo trata da oferta da Quarta Turma do263

Programa de Pós-Graduação Lato Sensu Residência Multiprofissional em Saúde do Adolescente do264

Campus Centro-Oeste Dona Lindu da UFSJ para o biênio 2017-2019 (dois mil e dezessete – dois mil265

e dezenove). Esclareceu que o curso será coordenado pela profa. Patrícia Pinto Braga e terá duração266

de 2 (dois) anos e carga horária total de 5.760 (cinco mil, setecentos e sessenta) horas, dividida em267

disciplinas teóricas, práticas e teórico-práticas. Este ocorrerá no período de março de 2017 (dois mil e268

dezessete) a fevereiro de 2019 (dois mil e dezenove) e ofertará 6 (seis) vagas, e os candidatos serão269

selecionados por meio de processo seletivo regido por edital próprio. Informou que o curso contará270

em seu corpo docente com 14 (quatorze) professores mestres e doutores, sendo todos docentes do271

Campus Centro-Oeste Dona Lindu da UFSJ. Observou que a primeira turma do mesmo curso272

finalizou suas atividades em fevereiro de 2016 (dois mil e dezesseis), e a segunda conta atualmente273

com 4 (quatro) residentes. A terceira turma conta com 6 (seis) residentes com previsão de274

integralização em fevereiro de 2018 (dois mil e dezoito). Informou que a proposta de reoferta do275

Programa de Pós-Graduação Lato Sensu Residência Multiprofissional em Saúde do Adolescente é276

regida pela Resolução/CONSU nº 047 (quarenta e sete), de 16 (dezesseis) de outubro de 2006 (dois277

mil e seis), que aprova o Regulamento Geral dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, na qual os278

Programas de Residência são incluídos. Dentre suas exigências, ressaltou que está o parecer emitido279

pela Comissão de Pós-Graduação Lato Sensu sob a reoferta solicitada, bem como a análise do280

relatório final da oferta anterior do mesmo curso. Entretanto, a referida reoferta foi aprovada Ad281

Referendum da Comissão de Pós-Graduação Lato Sensu da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-282

Graduação da UFSJ, pelo seu Presidente, o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, prof. André283

Luiz Mota, uma vez que não foi possível realizar a reunião de tal Comissão, nem a redação do284

respectivo relatório por parte dos responsáveis pela oferta anterior do Programa de Pós-Graduação285

Lato Sensu Residência Multiprofissional em Saúde do Adolescente do Campus Centro-Oeste Dona286

Lindu, por questões temporais. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu287

parecer: “Pelo exposto, meu voto é pela aprovação da abertura da quarta turma do Programa de288

Residência Multiprofissional em Saúde do Adolescente do Campus Centro-Oeste Dona Lindu/CCO.289

Este é o voto da relatora, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado290

por unanimidade dando origem à Resolução no 034 (trinta e quatro), de 30 (trinta) de novembro de291

2016 (dois mil e dezesseis), que passa a fazer parte do processo. Item cinco: Processo no292

23122.022452/2016-37 – Prestação de serviço voluntário. Interessado: Vítor Araújo de Souza293

Franco, relatado pelo conselheiro José Roberto Ribeiro. O relator leu o mérito de seu parecer294

informando que o presente processo trata da celebração de um Termo de Adesão e Compromisso,295
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cujo “Permitente” é a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), e o “Prestador de Serviço296

Voluntário” é o prof. Vítor Araújo de Souza Franco, com a finalidade de ministrar disciplinas dos297

cursos Engenharia de Bioprocessos e Engenharia Química no Campus Alto Paraopeba (CAP), nos298

períodos vespertino e noturno. Esclareceu que os serviços prestados estarão sob a supervisão da299

chefia do Departamento de Engenharia Química e Estatística (DEQUE) e da Coordenação do Curso300

de Engenharia de Bioprocessos. Por fim, informou que o serviço voluntário é regulamentado no301

âmbito da UFSJ pela Resolução/CONSU nº 023 (vinte e três), de 7 (sete) de julho de 2008 (dois mil e302

oito), e constam no processo, seguindo a referida Resolução, a aprovação da prestação de serviço303

voluntário de Vitor Araújo de Souza Franco, decisão Ad Referendum 07/2016 do Departamento de304

Engenharia Química e Estatística – DEQUE, o de acordo da Coordenadoria de Engenharia de305

Bioprocessos e a anuência Ad Referendum do Departamento de Química, Biotecnologia e Engenharia306

de Bioprocessos. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Assim,307

e de acordo com o que foi agora exposto, a conclusão à que chego, e assim profiro meu voto, é no308

sentido de que seja aprovado o Termo de Adesão e Compromisso que trata da prestação de serviço309

voluntário por parte do Professor Me. Vítor Araújo de Souza Franco, para ministrar disciplinas nos310

cursos de Engenharia de Bioprocessos e Engenharia Química no Campus Alto Paraopeba/CAP,311

conforme documentos constantes do Processo 23122.022452/2016-37”. Decisão do Plenário: o312

parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Às 17 (dezessete) horas e 30 (trinta) minutos, tendo313

se chegado ao teto da reunião, o Conselho decidiu por encerrá-la e continuar os outros itens da pauta314

em uma próxima reunião. Assim, nada mais havendo a tratar, o presidente do Conselho encerrou a315

reunião. E para constar, eu, Maria da Penha Resende Rodrigues, secretária, lavrei a presente ata que,316

se aprovada, será assinada por todos os conselheiros presentes à reunião. São João del-Rei, 30 (nove)317

de novembro de 2016 (dois mil e dezesseis).318

Prof. Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira319

Prof. Marcelo Pereira de Andrade320

Profª Andrea Lúcia Teixeira Charbel321

Profª Cláudia Di Lorenzo Oliveira322

Prof. Gustavo Leal Toledo323

Prof. Moacyr Comar Júnior324

Profª Renata Carolina Zanetti Lofrano325

Profª Stella Maris Resende326

Prof. Túlio Hallak Panzera327

Profª Vanessa Maia Barbosa de Paiva328

Tec.-adm. José Roberto Ribeiro329

Tec.-adm. Josiane Nogueira330

Disc. João Paulo Viana331


