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Ata da 56ª (Quinquagésima Sexta) Reunião Ordinária do Conselho Universitário da1

Universidade Federal de São João del-Rei.2

Aos 18 (dezoito) dias do mês de abril de 2016 (dois mil e dezesseis), às 14 (quatorze) horas, estavam3

presentes para a 56ª (quinquagésima sexta) reunião ordinária do Conselho Universitário da4

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

Santo Antônio, os seguintes conselheiros: professora Valéria Heloisa Kemp, Reitora e presidente do6

Conselho; professor Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira, Vice-Reitor; os professores: Alberto7

Ferreira da Rocha Júnior, Aline Cristina da Cruz, Américo Calzavara Neto, Bernadete Oliveira8

Sidney Viana Dias, Carlos Eduardo de Matos Jensen, Claudio Manoel Ferreira Leite, Eduardo Sérgio9

da Silva, Eliane Prado Cunha Costa dos Santos, Ênio Nazaré de Oliveira Júnior, Fábio de Barros10

Silva, Fernanda Nascimento Corghi, Fernando Henrique de Jesus Mourão, Glauco Manuel dos11

Santos, Honória de Fátima Gorgulho, Iura de Rezende Ferreira Sobrinho, Ivair Gomes, Janaína12

Miranda Barbosa, José Augusto Ferreira Perez Villar, Juan Cañellas Bosch Neto, Juliano de Carvalho13

Cury, Lincoln Cardoso Brandão, Luis Antônio Scola, Maria Rita Rocha do Carmo, Maristela14

Nascimento Duarte, Maurício Reis e Silva Júnior, Raquel Moreira Pires dos Santos Melo, Rogério15

Martins Maurício, Sandro Adriano Fasolo, Sérgio Marinho Soares, Tarcísio Laerte Gontijo e Wilson16

Camilo Chaves; e o servidor técnico-administrativo: Fábio Chaves. Havendo quorum, a presidente do17

Conselho deu início à reunião, dando posse aos professores Alberto Ferreira da Rocha Júnior, como18

representante do Departamento de Letras, Artes e Cultura (DELAC); Ivair Gomes, como19

representante do Departamento de Geociências (DEGEO); e Janaína Miranda Barbosa, como20

representante do Departamento de Engenharia de Alimentos (DEALI). Na sequência, apresentou as21

justificativas de ausências dos conselheiros: Écio Antônio Portes, por motivos de saúde; Renato da22

Silva Vieira, também por motivos de saúde; e Jhonathan Rafael de Oliveira Bianchi, por ter viajado23

para a sua cidade natal. Aceitas as justificativas, foi aprovada, por unanimidade, a ata da 55ª reunião24

ordinária ocorrida em 29 (vinte e nove) de fevereiro de 2016 (dois mil e dezesseis). Aprovada a ata, e25

tendo em vista o momento de instabilidade política e econômica atual vivido no País, comunicou que26

recebeu do Diretório Central dos Estudantes (DCE) um documento da Frente Brasil Popular, datado27

de 15 (quinze) de abril de 2016 (dois mil e dezesseis), solicitando que o Conselho Universitário da28

UFSJ se posicione contra o golpe e a favor da democracia. De acordo com o referido documento,29

esclareceu que as entidades que compõem a Frente Brasil Popular acreditam que o golpe é uma30

ameaça à democracia e que as instituições de grande representatividade como a UFSJ precisam se31

manifestar contrárias a tal atitude. O documento informa ainda que no dia 13 (treze) de abril de 201632

(dois mil e dezesseis) a Frente Brasil Popular promoveu um grande ato no Teatro do Campus Dom33

Bosco, onde foram recolhidas assinaturas de professores, técnicos e alunos da UFSJ e também de34

moradores da cidade, para um Manifesto ao Povo Brasileiro. Na sequência, a presidente fez a leitura35

do Manifesto. Terminada a leitura, ressaltou que gostaria de ouvir a opinião do Conselho a respeito36

deste assunto e informou que já foram produzidos, antes mesmo da votação do processo de37
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impeachment da Presidente Dilma Rousseff na Câmara Federal no dia anterior, vários documentos38

por várias universidades sobre esta situação de crise do País. Informou que a própria Andifes, em39

reunião realizada no dia 17 (dezessete) de março de 2016 (dois mil e dezesseis), produziu uma Nota40

em defesa da democracia e manifestando preocupação com o agravamento da crise política e41

econômica no País e suas ameaças à ordem constitucional e aos direitos civis, políticos e sociais do42

povo brasileiro. Por isso, sugeriu que, caso o Conselho julgasse a pertinência de se manifestar, fosse43

também publicada uma Nota acerca deste assunto, principalmente em defesa da educação pública,44

gratuita e de qualidade e das conquistas das Universidades. Alguns conselheiros se manifestaram a45

favor e outros contra a publicação de uma Nota pelo Conselho, sendo a maioria favorável à46

publicação. Em seguida, foram discutidos os termos que deverão constar em tal documento.47

Terminada a discussão e não tendo chegado a um consenso sobre o texto, o conselheiro Sérgio48

Cerqueira sugeriu que se montasse uma comissão para redigir uma proposta da Nota e trazê-la para49

ser votada pelo Conselho na próxima reunião. Dessa forma, a comissão foi composta pelos seguintes50

conselheiros: Alberto Ferreira da Rocha Júnior, Claudio Manoel Ferreira Leite, Glauco Manuel dos51

Santos e Juliano de Carvalho Cury. A próxima reunião ficou agendada para o dia 25 (vinte e cinco)52

de abril de 2016 (dois mil e dezesseis). Continuando a reunião, a presidente fez a leitura das53

seguintes Mensagens, de 18 (dezoito) de abril de 2016 (dois mil e dezessseis), encaminhadas pela54

Reitoria à Secretaria dos Conselhos Superiores solicitando ao Conselho Universitário: 1) Mensagem55

nº 002/2016/UFSJ/REITORIA – aprovar os nomes dos professores abaixo, indicados pelo56

Departamento de Química, Biotecnologia e Engenharia de Bioprocessos (DQBIO), a fim de57

comporem as Comissões de Avaliação de Progressão Docente para promoção à Classe D, nos termos58

do parágrafo 4º (quarto) do artigo 5º (quinto) da Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro), de 1359

(treze) de outubro de 2014 (dois mil e quatorze), a saber: a) Docente Avaliada: Ana Cláudia60

Bernardes Silva – Comissão Avaliadora: Stélio Maria Menezes (DTECH), Marcelo da Silva Batista61

(DEQUE) e Henrique Tadeu Castro Cardias (DEQUE); b) Docente Avaliado: Antônio Helvécio62

Totola – Comissão Avaliadora: Marcelo da Silva Batista (DEQUE), Henrique Tadeu Castro Cárdias63

(DEQUE) e Alexandre da Silva Galvão (DTECH); e c) Docente Avaliado: Dane Tadeu Cestarolli –64

Comissão Avaliadora: Marcelo da Silva Batista (DEQUE), Henrique Tadeu Castro Cárdias (DEQUE)65

e Alexandre da Silva Galvão (DTECH) – aprovada por unanimidade; 2) Mensagem nº66

003/2016/UFSJ/REITORIA – aprovar os nomes, indicados pelo Departamento de Filosofia e67

Métodos (DFIME), dos professores Adelmo José as Silva, Glória Maria Ferreira Ribeiro e João68

Bosco Batista, a fim de comporem a Comissão de Avaliação de Progressão Docente para promoção à69

Classe D, denominada Associado, do professor José Luiz de Oliveira, nos termos do parágrafo 4º70

(quarto) do artigo 5º (quinto) da Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro), de 13 (treze) de outubro71

de 2014 (dois mil e quatorze) – aprovada por unanimidade; 3) Mensagem nº72

004/2016/UFSJ/REITORIA – aprovar os nomes, indicados pelo Departamento de Psicologia73

(DPSIC), dos professores Dener Luiz da Silva, Maria de Fátima Aranha Queiroz e Melo e Wilson74
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Camilo Chaves, a fim de comporem a Comissão de Avaliação de Progressão Docente para promoção75

à Classe D, denominada Associado, do professor Walter Melo Júnior, nos termos do parágrafo 4º76

(quarto) do artigo 5º (quinto) da Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro), de 13 (treze) de outubro77

de 2014 (dois mil e quatorze) – aprovada por unanimidade; 4) Mensagem nº78

005/2016/UFSJ/REITORIA – aprovar os nomes, indicados pelo Departamento de Física e79

Matemática (DEFIM), dos professores Horácio Wagner Leite Alves (DCNAT)), Heron Carlos de80

Godoy Caldas (DCNAT) e Samuel Maier Kurcbart (DCNAT), a fim de comporem a Comissão de81

Avaliação de Progressão Docente para promoção à Classe D, denominada Associado, do professor82

Sidiney Geraldo Alves, nos termos do parágrafo 4º (quarto) do artigo 5º (quinto) da83

Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro), de 13 (treze) de outubro de 2014 (dois mil e quatorze) –84

aprovada por unanimidade; 5) Mensagem nº 006/2016/UFSJ/REITORIA – aprovar os nomes,85

indicados pelo Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO), dos professores Eduardo Sérgio da Silva,86

Hérica de Lima Santos e João Máximo de Siqueira, a fim de comporem a Comissão de Avaliação de87

Progressão Docente para promoção à Classe D, denominada Associado, do professor Stênio Nunes88

Alves, nos termos do parágrafo 4º (quarto) do artigo 5º (quinto) da Resolução/CONSU nº 034 (trinta89

e quatro), de 13 (treze) de outubro de 2014 (dois mil e quatorze) – aprovada por unanimidade; 6)90

Mensagem nº 007/2016/UFSJ/REITORIA – aprovar os nomes, indicados pelo Departamento de91

Engenharia de Telecomunicações e Mecatrônica (DETEM), dos professores Henrique Tadeu Castro92

Cárdias, Marcelo da Silva Batista e Stélio Maia Menezes, a fim de comporem a Comissão de93

Avaliação de Progressão Docente para promoção à Classe D, denominada Associado, da professora94

Cássia Regina Santos Nunes, nos termos do parágrafo 4º (quarto) do artigo 5º (quinto) da95

Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro), de 13 (treze) de outubro de 2014 (dois mil e quatorze) –96

aprovada por unanimidade; e 7) Mensagem nº 008/2016/UFSJ/REITORIA – aprovar os nomes,97

indicados pelo Departamento de Medicina (DEMED), dos professores Joel Alves Lamounier98

(DEMED), Wilson Camilo Chaves (DPSIC) e Rosângela Maria de Almeida Camarano Leal (DPSIC),99

a fim de comporem a Comissão de Avaliação de Progressão Docente para promoção à Classe D,100

denominada Associado, do professor José Batista de Jesus, nos termos do parágrafo 4º (quarto) do101

artigo 5º (quinto) da Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro), de 13 (treze) de outubro de 2014102

(dois mil e quatorze) – aprovada por unanimidade. Dando continuidade à reunião e considerando o103

artigo 1º (primeiro) e incisos da Resolução/CONSU nº 045 (quarenta e cinco), de 4 (quatro) de julho104

de 2011 (dois mil e onze), alteradas pelas Resoluções/CONSU nº 020, de 22 (vinte e dois) de abril de105

2013 (dois mil e treze), e nº 026, de 8 (oito) de julho de 2013 (dois mil e treze), que define os casos106

em que se admite a deliberação em regime simplificado, fez-se ainda a leitura das seguintes107

Mensagens encaminhadas pela Presidência do Conselho à Secretaria dos Conselhos Superiores,108

solicitando ao Conselho Universitário: 1) MENSAGEM Nº109

002/2016/UFSJ/REITORIA/SOCES/CONSU: considerando o inciso III (três) do artigo 1º110

(primeiro) da referida Resolução, autorizar a manutenção de vaga docente para o Departamento de111
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Ciências Térmicas e dos Fluidos (DCTEF) em virtude da vacância do professor Lourival Jorge112

Mendes Neto, na mesma área de Fluídos, conforme Processo nº 23122.003583/2016-15 – aprovada113

por unanimidade; 2) MENSAGEM Nº 003/2016/UFSJ/REITORIA/SOCES/CONSU:114

considerando o inciso VI (seis) do artigo 1º (primeiro) da referida Resolução, aprovar a concessão de115

homenagem aos servidores da UFSJ recém-aposentados, a saber: 1) técnico-administrativos: Ana116

Lúcia Cipriani Ferreira, Antônio Amado de Carvalho, Antônio Claret de Souza, Evandro Benedicto117

Lima de Oliveira Júnior, Francisco Lara Neto, José da Silva, Júlio Eustáquio Vieira, Júnia Maria118

Camarano, Jureme José Lino, Magda Regina Bergo, Maria Alda da Silva, Maria do Carmo Lara119

Araújo, Paulo Afonso Palumbo, Verônica Maria Conceição Lordelo e Wagner Tadeu Monteiro de120

Resende; e 2) docentes: Guilherme Ronald Weyers, Ignácio César de Bulhões, Jânio Caetano de121

Abreu, Jorge dos Santos, João Lopes Filho, José Maurício de Carvalho, Laerthe de Moraes Abreu122

Júnior, Lúcia Helena Pena Carvalho, Marcos Sávio de Souza, Maria Tereza Antunes Albergaria, Rita123

Laura Avelino Cavalcante, Valceres Vieira Rocha e Silva e Vera Maura Fernandes de Lima,124

conforme Processo nº 23122.003829/2016-59 – aprovada por unanimidade, dando origem à125

Resolução no 008 (oito), de 18 (dezoito) de abril de 2016 (dois mil e dezesseis), que passa a fazer126

parte do processo; 3) MENSAGEM Nº 004/2016/UFSJ/REITORIA/SOCES/CONSU:127

considerando o inciso II do artigo 1º (primeiro) da referida Resolução, referendar a Resolução nº 006128

(seis), de 14 (quatorze) de março de 2016 (dois mil e dezesseis), que suspendeu as atividades129

administrativas no dia 24 (vinte e quatro) de março de 2016 (dois mil e dezesseis), conforme130

Processo nº 23122.004532/2016-19 – aprovada por unanimidade; e 4) MENSAGEM Nº131

005/2016/UFSJ/REITORIA/SOCES/CONSU: considerando o inciso III (três) do artigo 1º132

(primeiro) da referida, autorizar a manutenção de vaga docente para o Departamento de Engenharia133

de Telecomunicações e Mecatrônica (DETEM) em virtude da vacância da professor Armando Alves134

Neto, na mesma área de Telemática e Automação, conforme Processo nº 23122.004979/2016-80 –135

aprovada por unanimidade. Decididos os itens do expediente do dia, foi então colocada em discussão136

a pauta. No momento da aprovação, a presidente do Conselho solicitou a exclusão do item 1 (um),137

que trata do pedido de redistribuição do professor Renato Santos Laboissière, da UFSJ/DEMED para138

a UFOP, devido à justificativa de ausência do conselheiro relator, professor Écio Antônio Portes, o139

que foi acatado. A conselheira Aline Cristina da Cruz solicitou ainda a exclusão do item 15 (quinze),140

que trata da proposta de Regimento Interno da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PROAE) e cujo141

processo relataria, o que também foi acatado. A pedido do conselheiro Fernando Henrique de Jesus142

Mourão, o item 7 (sete), cujo processo relataria, passou para item 3 (três). Por fim, a pedido de143

alguns conselheiros, a pauta foi renumerada. Aprovada a pauta, iniciaram-se os trabalhos. Item um:144

Processo no 23122.016160/2015-84 – Redistribuição de docente da UFJF para o DCTEF/UFSJ.145

Interessado: Prof. Luiz Gustavo Monteiro Guimarães, relatado pelo conselheiro Renato da146

Silva Vieira e apresentado pelo conselheiro Américo Calzavara Neto. O conselheiro leu o mérito147

do parecer do relator informando que o presente processo refere-se à solicitação de redistribuição148
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expedida pelo professor Luiz Gustavo Monteiro Guimarães, da Universidade Federal de Juiz de Fora149

(UFJF) para a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), em específico para o Departamento150

de Ciências Térmicas e dos Fluidos (DCTEF). Considerando a documentação analisada, o relator151

considerou que o Departamento (DCTEF), bem como o solicitante à redistribuição, professor Luiz152

Gustavo Monteiro Guimarães, cumpriram todas as etapas determinadas para Resolução/CONSU nº153

005/2006 (cinco / dois mil e seis), que estabelece as normas para redistribuição no âmbito da UFSJ.154

Destacou que a perfeição e cuidado do parecer da comissão nomeada pelo DCTEF, que apresentou155

parecer favorável à redistribuição em questão, e que foi corroborada pela assembleia departamental156

com ampla maioria, atesta a pertinência da redistribuição do referido professor. Informou que o157

código de vaga disponível pelo Departamento como contrapartida à redistribuição, e atestado pela158

Divisão de Desenvolvimento de Pessoas (DIDEP), é o de nº 0924069, oriundo da vacância do159

professor Fagner Luis Goulart Dias. Ainda, de acordo com o currículo Lattes do professor solicitante,160

informou que ele apresenta credenciais que sugerem potencial de desenvolvimento para o161

Departamento em questão, as quais foram ressaltadas no parecer da comissão departamental. Por fim,162

uma vez que os dispositivos da Resolução que trata sobre o assunto foram observados, que o163

Departamento acolheu o pedido de redistribuição e que existe o código de vaga como contrapartida, o164

relator afirmou que não havia mais o que analisar, sendo favorável à redistribuição. Dados os165

esclarecimentos e discutida a matéria, o conselheiro leu o parecer do relator: “Em função do que166

consta no mérito e salvo melhor juízo, sou de parecer favorável à redistribuição do Prof. Luiz167

Gustavo Monteiro Guimarães da UFJF para o Departamento de Ciências Térmicas e dos Fluídos da168

UFSJ e, em contrapartida, a cessão do código de vaga nº 0924069”. Decisão do Plenário: o parecer169

do relator foi aprovado por unanimidade. Item dois: Processo no 23072.043709/2015-46 –170

Redistribuição de docente do DECED/UFSJ para a UFMG. Interessado: Prof. Levindo Diniz171

Carvalho, relatado pelo conselheiro Sérgio Marinho Soares. O relator leu o mérito de seu parecer172

informando que o presente processo trata da redistribuição do professor Levindo Diniz Carvalho, do173

Departamento de Ciências da Educação da Universidade Federal de São João del-Rei (DECED/UFSJ)174

para a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Esclareceu que a redistribuição de um175

docente da UFSJ para outras instituições federais de ensino superior é regulamentada pela176

Resolução/CONSU nº 021/2005 (vinte e um / dois mil e cinco), modificada pela Resolução/CONSU177

nº 025/2013 (vinte e cinco / dois mil e treze). Sendo assim, analisando as peças do processo, o relator178

salientou que faltavam três documentos, os quais foram solicitados por ele e juntados ao processo.179

Feito isso, informou que todos os trâmites para a redistribuição foram cumpridos, havendo a180

aprovação da assembleia departamental do DECED em relação à redistribuição do solicitante, e181

faltando apenas a aprovação final do Conselho Universitário da UFSJ. De acordo com a Reunião182

Ordinária do DECED, na qual o pedido foi discutido, informou que foi acatado o parecer do relator183

do processo, professor Heitor Antônio Gonçalves, que manifestou o seu parecer favorável à184

redistribuição, desde que o código de vaga cedido em contrapartida pela UFMG fosse alocado no185
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próprio Departamento. Ressaltou também que no documento apresentado pelo Chefe do DECED,186

professor Heitor Antônio Gonçalves, sobre a situação e das necessidades do quadro docente do187

Departamento, os seguintes aspectos foram enfatizados: 1) não há outro professor no DECED com a188

formação específica no campo de conhecimento do referido professor, qual seja: Educação Infantil; 2)189

a importância do campo de conhecimento Educação Infantil na formação dos licenciandos em190

Pedagogia; 3) os encargos didáticos de responsabilidade do referido professor, a saber: na191

Graduação – Currículo e Planejamento na Educação Infantil, Fundamentos e Didática da Educação192

Infantil I, Fundamentos e Didática da Educação Infantil II, Educação Integral no Brasil, Políticas193

Educacionais, Sociologia da Educação, Políticas para a Infância e Currículo e Planejamento na194

Educação Infantil; e na pós-graduação – Mestrado: Pesquisa com crianças – Desafios Metodológicos.195

Na fase de esclarecimentos, a presidente informou que o professor Levindo Diniz Carvalho estava196

presente à reunião para prestar esclarecimentos. Solicitou permissão para que ele pudesse falar197

quando necessário, o que foi acatado. O conselheiro Fernando Henrique de Jesus Mourão chamou a198

atenção para o fato de que essa vaga do professor Levindo refere-se a uma vaga específica da199

Universidade Aberta do Brasil (UAB). O conselheiro questionou então se há no processo algum200

encaminhamento do Departamento sobre esta questão. O relator observou que consta no processo um201

documento, que foi solicitado por ele, que apresenta uma avaliação fundamentada do chefe do202

DECED a respeito da situação e das necessidades do quadro docente desse Departamento, mas não203

faz menção a essa questão da Educação a Distância. O professor Levindo prestou então alguns204

esclarecimentos sobre isso e, após discutido o assunto, a presidente do Conselho sugeriu, e o relator205

acatou, que fosse acrescentado no seu voto que a vaga que o DECED receberá em contrapartida à206

redistribuição do professor Levindo tenha o seu perfil inicial mantido, ou seja, vinculada à Educação207

a Distância. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Pelo que no208

mérito consta, sou de parecer favorável à redistribuição do Professor Levindo Diniz Carvalho, do209

Departamento de Ciências da Educação da UFSJ para a Universidade Federal de Minas Gerais, tendo,210

como contrapartida, a cessão do código de vaga nº 245795 da UFMG para a UFSJ, além da sua211

manutenção no Departamento de Ciências da Educação – DECED – da UFSJ desde que seja mantido212

o perfil original da vaga, ou seja, vaga vinculada à Educação a Distância, em conformidade com a213

Portaria nº 346 do Diário Oficial da União, de 26 de março de 2010. Este é o meu parecer, salvo214

melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Item três:215

Processo no 23122.002022/2016-07 – Proposta do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em216

Engenharia de Sistemas Complexos (PPGESC) – Nível: Mestrado. Interessada: PROPE,217

relatado pelo conselheiro Fernando Henrique de Jesus Mourão. O relator leu o mérito de seu218

parecer informando que o presente processo trata da proposta de criação do Programa de Pós-219

Graduação em Engenharia de Sistemas Complexos, com sigla PPGESC, em nível de mestrado220

acadêmico, cujos proponentes são os Departamentos de Física e Matemática (DEFIM);221

Departamento de Química, Biotecnologia e Engenharia de Bioprocessos (DQBIO); Departamento de222
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Tecnologia em Engenharia Civil, Computação e Humanidades (DTECH); Departamento de Filosofia223

e Métodos (DFIME); e Departamento de Engenharia de Telecomunicações e Mecatrônica (DETEM).224

A matéria é regida pela Resolução/CONSU n° 062 (sessenta e dois), de 7 (sete) de novembro de 2011225

(dois mil e onze), que regulamenta os Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu na UFSJ. Informou226

que a proposta de mestrado apresentada será submetida para a área de avaliação interdisciplinar,227

considerando o sistema de classificação dos programas de Pós-Graduação definido pela CAPES.228

Destacou que foi definida como área de concentração a Engenharia de Sistemas Complexos,229

contendo as seguintes Linhas de Pesquisa: sistemas dinâmicos aplicados; redes complexas; e sistemas230

biológicos e eletroquímicos. Esclareceu que o curso terá duração mínima de 12 (doze) meses e231

máxima de 24 (vinte e quatro) meses, com entrada semestral, considerando-se 15 (quinze) vagas por232

seleção e início previsto para o primeiro semestre de 2017 (dois mil e dezessete). O público-alvo são233

potenciais candidatos diplomados em graduação plena que tenham interesse em problemas234

relacionados à ciência aplicada e que demonstrem conhecimentos básicos em cálculo diferencial e235

integral, equações diferenciais, álgebra linear, algoritmos, programação de computadores e noções de236

inglês. As disciplinas são classificadas em obrigatórias e optativas, sendo necessário cumprir no237

mínimo 10 (dez) créditos de disciplinas obrigatórias e 24 (vinte e quaro) créditos de optativas. As238

ementas, contendo bibliografia, e o cronograma de oferta de disciplinas são apresentados em239

conformidade com as exigências da UFSJ. Os critérios de inscrição, seleção e matrícula também são240

estabelecidos na proposta, como previsto na Resolução/CONSU n° 062/2011 (sessenta e dois / dois241

mil e onze). O corpo docente permanente é formado por 20 (vinte) docentes, doutores em regime de242

dedicação exclusiva, oriundos dos 4 (quatro) departamentos proponentes. Os currículos deles estão243

incluídos no processo. Percebe-se que o corpo docente possui uma produção científica adequada,244

ampla experiência em orientação de dissertações de mestrado, trabalhos de conclusão de curso de245

graduação, além de algumas experiências em coorientações de doutorado e supervisão de pós-246

doutorado. Em relação à infraestrutura proposta, como exposto pelo relator do CONEP, destacou que247

é inicialmente suficiente, possuindo espaços como laboratórios, bibliotecas, salas de aula e estrutura248

administrativa. Foi incluída ainda na proposta uma planilha orçamentária para aquisição de novos249

equipamentos de computação, mobiliário e material bibliográfico. Como pareceristas externos,250

informou que foram indicados o professor Marcelo Dutra Fragoso, do Laboratório Nacional de251

Ciência e Tecnologia (LNCC/MCTI), e o professor José Geraldo Peixoto de Faria, do Centro Federal252

de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG). De modo geral, observou que ambos253

aprovaram a proposta apresentada, apontando-a como inovadora, interessante e oportuna. Além disso,254

consideraram o corpo docente e estrutura física adequados e a grade curricular bem articulada. Os255

pareceristas também apontaram alguns pontos a serem melhorados na proposta, os quais foram, em sua256

maioria, tratados pelos proponentes da proposta. Entretanto, segundo o relator, há ainda alguns257

pequenos pontos a serem melhorados. De modo geral, ressaltou que se faz necessária uma revisão258

minuciosa do texto de forma a remover inconsistências existentes. Dentre elas, destacou a259
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inconsistência quanto ao número de docentes do corpo permanente. Embora o número final de docentes260

seja 20 (vinte), há em algumas partes da proposta a menção a 21 (vinte e um) docentes proponentes.261

Ademais, na seção que trata da proposta “Estrutura curricular e ementário”, observou que esta,262

aparentemente, contraria o artigo 18 (dezoito) da Resolução/CONSU nº 062/2011 (sessenta e dois / dois263

mil e onze), estipulando um prazo mínimo de 6 (seis) meses e máximo de 30 (trinta) meses para a264

conclusão da dissertação. A própria proposta, em outras partes, determina 12 (doze) e 24 (vinte e quatro)265

meses como prazos mínimos e máximos, respectivamente. No perfil do ingressante, observou que se266

menciona a exigência de conhecimentos básicos sobre programação de computadores por parte do267

candidato. Entretanto, não se determina uma etapa para assegurar tal exigência no processo de seleção.268

Além disso, a disciplina D18 não possui justificativa. Quanto ao Regimento Interno apresentado,269

informou que, como apontado por um dos pareceristas e pelo relator do CONEP, apesar de obedecer270

ao disposto na legislação vigente na UFSJ, faz-se necessária uma revisão de todo o texto. Além de271

reproduzir legislações, ao invés de simplesmente citá-las, há pontos que não estão suficientemente272

claros ou estão em desacordo com o que é descrito na proposta do Programa. Dessa forma, o relator273

recomendou que, caso a proposta venha a ser aprovada pela CAPES, o Programa deverá reenviar a274

sua proposta de Regimento Interno para nova apreciação do CONSU. Por fim, o relator reforçou dois275

pontos potencialmente sensíveis quanto à proposta apresentada, originalmente apontados por um dos276

pareceristas e pelo relator do CONEP. Primeiro, um dos pareceristas destacou como um desafio do277

programa garantir a abordagem de engenharia proposta. De fato, ressaltou que tal desafio pode se tornar278

mais evidente ao se analisarem as características do corpo docente. Dos 20 (vinte) proponentes, apenas279

4 (quatro) possuem uma formação em engenharia. Em sua maioria, os docentes possuem formação e280

foco de pesquisa mais científico à primeira vista. Sugeriu que talvez um pequeno texto reforçando a281

capacidade desse corpo docente em consolidar um viés mais aplicado e de engenharia ao curso aborde282

esse ponto, respondendo ao questionamento levantado pelo parecerista. O segundo ponto, que foi283

apontado pelo relator do CONEP, refere-se ao número de vagas pleiteadas para a abertura do Programa.284

A proposta define 15 (quinze) vagas semestrais para o Programa de Mestrado. Repare, porém, que 15285

(quinze) vagas por semestre representa 60 (sessenta) discente em 24 (vinte e quatro) meses, gerando286

uma média de 3 (três) discentes a serem orientados por cada docente. Ademais, como exposto por um287

parecerista, por ser um programa interdisciplinar, o processo de coorientação/colaboração torna-se288

vital para garantir a diversidade inerente ao Programa. Neste caso, se cada trabalho exigisse uma289

única colaboração apenas, seriam necessárias 60 coorientações/colaborações ao todo. Ou seja, neste290

cenário mínimo, cada docente estaria envolvido em média com 6 (seis) propostas de dissertações291

distintas. Para o relator, embora composto por alguns professores experientes, esta meta inicial pode292

ser vista pela CAPES como um pouco ambiciosa para um Programa de mestrado novo. O relator293

chamou a atenção ainda para o fato de que todas as aprovações de participação foram feitas ad294

referendum pelos respectivos chefes de Departamento. Como se trata de decisões tomadas em julho295

de 2015 (dois mil e quinze), o relator considerou por bem solicitar ao coordenador da proposta as atas296
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de assembleias departamentais referendando tais decisões. Assim sendo, em caso de aprovação da297

proposta neste Conselho, sugeriu que as atas solicitadas fossem anexadas ao presente processo.298

Esclareceu também que um dos proponentes, professor Gustavo Leal Toledo, ao início do processo299

estava lotado no DTECH. Neste meio termo, porém, transferiu-se para o Departamento de Filosofia e300

Métodos (DFIME), explicando a existência de duas aprovações de participação desse docente no301

presente processo. Em suma, concluiu que se trata de uma proposta bem elaborada contendo apenas302

algumas correções e alterações menores a serem realizadas. Dessa forma, indicou que a proposta303

fosse aprovada. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Diante304

do exposto, sou de parecer favorável à aprovação da Proposta de Criação do Programa de Pós-305

Graduação em Engenharia de Sistemas Complexos, nível Mestrado Acadêmico, apresentado306

conjuntamente por professores lotados em cinco Departamentos distintos da UFSJ, a saber:307

Departamento de Física e Matemática; Departamento de Química, Biotecnologia e Engenharia de308

Bioprocessos; Departamento de Tecnologia e Engenharia Civil, Computação e Humanidades;309

Departamento de Filosofia e Métodos; e Departamento de Telecomunicações e Mecatrônica. Este é310

meu voto, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por 21 (vinte e311

um) votos favoráveis e 4 (quatro) abstenções, dando origem à Resolução no 009 (nove), de 18312

(dezoito) de abril de 2016 (dois mil e dezesseis), que passa a fazer parte do processo. Às 18 (dezoito)313

horas e 5 (cinco) minutos, tendo se chegado ao teto da reunião, o Conselho decidiu por encerrá-la e314

continuar os outros itens da pauta em uma próxima reunião. Assim, nada mais havendo a tratar, a315

presidente do Conselho encerrou a reunião. E, para constar, eu, Maria da Penha Resende Rodrigues,316

secretária, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por todos os conselheiros presentes à317

reunião. São João del-Rei, 18 (dezoito) de abril de 2016 (dois mil e dezesseis).318

Profª Valéria Heloisa Kemp319

Prof. Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira320

Prof. Alberto Ferreira da Rocha Júnior321

Profª Aline Cristina da Cruz322

Prof. Américo Calzavara Neto323

Profª Bernadete Oliveira Sidney Viana Dias324

Prof. Carlos Eduardo de Matos Jensen325

Prof. Claudio Manoel Ferreira Leite326

Prof. Eduardo Sérgio da Silva327

Profª Eliane Prado Cunha Costa dos Santos328

Prof. Ênio Nazaré de Oliveira Júnior329

Prof. Fábio de Barros Silva330

Profª Fernanda Nascimento Corghi331

Prof. Fernando Henrique de Jesus Mourão332
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Prof. Glauco Manuel dos Santos333

Profª Honória de Fátima Gorgulho334

Prof. Iura de Rezende Ferreira Sobrinho335

Prof. Ivair Gomes336

Profª Janaína Miranda Barbosa337

Prof. José Augusto Ferreira Perez Villar338

Prof. Juan Cañellas Bosch Neto339

Prof. Juliano de Carvalho Cury340

Prof. Lincoln Cardoso Brandão341

Prof. Luis Antônio Scola342

Profª Maria Rita Rocha do Carmo343

Profª Maristela Nascimento Duarte344

Prof. Maurício Reis e Silva Júnior345

Profª Raquel Moreira Pires dos Santos Melo346

Prof. Rogério Martins Maurício347

Prof. Sandro Adriano Fasolo348

Prof. Sérgio Marinho Soares349

Prof. Tarcísio Laerte Gontijo350

Prof. Wilson Camilo Chaves351

Tec.-adm. Fábio Chaves352
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