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Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Universitário da Universidade Federal de São 1 

João del-Rei.  2 

Aos 30 (trinta) dias do mês de março de 2015 (dois mil e quinze), às 14 (quatorze) horas, estavam 3 

presentes para a reunião extraordinária do Conselho Universitário da Universidade Federal de São 4 

João del-Rei, na sala de Reuniões dos Órgãos Colegiados Superiores – Campus Santo Antônio, os 5 

seguintes conselheiros: professora Valéria Heloisa Kemp, Reitora e presidente do Conselho; 6 

professor Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira, Vice-Reitor; os professores: Aline Cristina da 7 

Cruz, Américo Calzavara Neto, Bernadete Oliveira Sidney Viana Dias, Carla Regina Guimarães 8 

Brighenti, Carlos Eduardo de Matos Jensen, Elisa Tuler de Albergaria, Ênio Nazaré de Oliveira 9 

Júnior, Filomena Maria Avelina Bomfim, Francisco José Figueiredo, Gilberto Aparecido Damiano, 10 

Glauco Manuel dos Santos, Henrique Coutinho Barcelos Costa, Honória de Fátima Gorgulho, Ivair 11 

Gomes, João Lopes Filho, Juan Cañellas Bosch Neto, Leandro Mendes de Souza, Lincoln Cardoso 12 

Brandão, Luciana Beatriz Chagas, Marconi de Arruda Pereira, Maurício Reis e Silva Júnior, Moacir 13 

de Souza Júnior, Orlando José de Almeida Filho, Rejane Correa da Rocha, Rogério Antônio Picoli, 14 

Rogério Martins Maurício, Sérgio Marinho Soares, Valéria Leite Braga e Wilson Camilo Chaves; os 15 

servidores técnico-administrativos: Bruno Henrique Fernandes, Bruno Nascimento Campos, Fábio 16 

Chaves e Marina Goulart da Silva; e os discentes: Gustavo Cardoso da Mata e João Paulo dos Santos 17 

Almeida. Havendo quorum, a presidente do Conselho deu início à reunião, dando posse aos 18 

professores Honória de Fátima Gorgulho e Wilson Camilo Chaves. Na sequência, apresentou as 19 

justificativas de ausência dos conselheiros: Cláudio Manoel Teixeira Vítor, por ter uma consulta 20 

médica agendada para esta data; Eduardo Sérgio da Silva, por estar viajando a trabalho; Fernando de 21 

Pilla Varotti, por ter uma reunião com pesquisadores da Fiocruz para tratar de assuntos de interesse 22 

do CCO; Tarcísio Laerte Gontijo, por ter uma consulta médica agendada em Belo Horizonte para esta 23 

data; e Alison de Andrade Couto, por motivos de saúde. Aceitas as justificativas, fez-se a leitura das 24 

seguintes Mensagens, de 30 (trinta) de março de 2015 (dois mil e quinze), encaminhadas pela 25 

Reitoria à Secretaria dos Órgãos Colegiados Superiores solicitando ao Conselho Universitário: 1) 26 

Mensagem nº 002/2015/UFSJ/REITORIA – aprovar os nomes dos professores Eugênio Afonso 27 

Pinto Mehi, Francinildo Nobre Ferreira e José do Carmo Toledo, indicados pelo Departamento de 28 

Matemática e Estatística (DEMAT), para comporem a Comissão de Avaliação de Progressão 29 

Docente para promoção à Classe D, denominada Associado, da professora Romélia Mara Alves 30 

Souto, nos termos do parágrafo 4º (quarto) do artigo 5º (quinto) da Resolução CONSU nº 034 (trinta 31 

e quatro), de 13 (treze) de outubro de 2014 (dois mil e quatorze); 2) Mensagem nº 32 

003/2015/UFSJ/REITORIA – aprovar os nomes dos professores Luiz Eduardo de Vasconcelos 33 

Rocha (DCECO), Eneida Maria Goddi Campos (DCECO) e Fernando Pacheco Cortez (DECAC), 34 

indicados pelo Departamento de Ciências Econômicas (DCECO), para comporem a Comissão de 35 

Avaliação de Progressão Docente para promoção à Classe D, denominada Associado, do professor 36 

Alexandre Rodrigues, nos termos do parágrafo 4º (quarto) do artigo 5º Quinto da Resolução CONSU 37 
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nº 034 (trinta e quatro), de 13 (treze) de outubro de 2014 (dois mil e quatorze); 3) Mensagem nº 38 

004/2015/UFSJ/REITORIA – aprovar os nomes dos professores Marcelo Parizzi Marques Fonseca 39 

(DMUSI), Marcos Vieira da Silva (DPSIC), Maria Ângela Resende (DELAC) e Lincoln Cardoso 40 

Brandão (DEMEC), indicados pelo Departamento de Música (DMUSI), para comporem a Comissão 41 

de Avaliação de Progressão Docente para promoção à Classe D, denominada Associado, do professor 42 

Antônio Carlos Guimarães, nos termos do parágrafo 4º (quarto) do artigo 5º (quinto) da Resolução 43 

CONSU nº 034 (trinta e quatro), de 13 (treze) de outubro de 2014 (dois mil e quatorze). As 44 

mensagens foram aprovadas por unanimidade. Dando continuidade à reunião e considerando o artigo 45 

1º (primeiro) e incisos da Resolução CONSU nº 045 (quarenta e cinco), de 4 (quatro) de julho de 46 

2011 (dois mil e onze), alterados pelas Resoluções CONSU nº 020 (vinte), de 22 (vinte e dois) de 47 

abril de 2013 (dois mil e treze), e nº 026 (vinte e seis), de 8 (oito) de julho de 2013 (dois mil e treze), 48 

que define os casos em que se admite a deliberação em regime simplificado, a presidente fez ainda a 49 

leitura da MENSAGEM Nº 002/2015/UFSJ/REITORIA/SOCES/CONSU, encaminhada pela 50 

Presidência do Conselho à Secretaria dos Órgãos Colegiados Superiores, solicitando ao Conselho 51 

Universitário autorizar a dispensa da exigência de título de Doutor em concursos na área de 52 

Processos Artísticos em Cerâmica, do Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Artes Aplicadas 53 

(DAUAP), conforme Processo nº 23122005127/2015-29 – aprovada por unanimidade. Decididos os 54 

itens do expediente do dia, foi então colocada em discussão a pauta. No momento da aprovação, os 55 

conselheiros Elisa Tuler de Albergaria e Wilson Camilo Chaves solicitaram que os itens sete e oito, 56 

cujos processos relatariam, passassem para itens um e dois, o que foi acatado. Também, a pedido do 57 

conselheiro relator Bruno Nascimento Campos, foi excluído o item quatorze, que trata da Resolução 58 

nº 002, de 3 (três) de março de 2015 (dois mil e quinze), aprovada ad referendum do Conselho. 59 

Aprovada a pauta, iniciaram-se os trabalhos. Item um: Processo no 23122102289/2014-23 – 60 

Anteprojeto de Resolução que dispõe sobre o Estágio Probatório do docente da UFSJ. 61 

Interessada: PROGP, relatado pela conselheira Elisa Tuler de Albergaria. A relatora leu o 62 

mérito de seu parecer informando que o presente processo trata do anteprojeto de Resolução que 63 

dispõe sobre o Estágio Probatório do docente da UFSJ. Ressaltou que esta nova Resolução se fez 64 

necessária para atender à Lei nº 12.772/2012 (doze mil, setecentos e setenta e dois / dois mil e doze), 65 

modificada pela Lei nº 12.863/2013 (doze mil, oitocentos e sessenta e três / dois mil e treze), 66 

esclarecendo que a Resolução vigente interna – Resolução nº 006/2014 (seis / dois mil e quatorze) – 67 

tem como base somente a Lei nº 8.112/1990 (oito mil, cento e doze / mil, novecentos e noventa) e 68 

não abrange as alterações propostas pelas Leis citadas acima. Na sequência, destacou as principais 69 

alterações inseridas na nova Resolução, bem como aquelas propostas durante a discussão em 70 

plenário. Na fase de esclarecimentos, a presidente do Conselho esclareceu que estava presente à 71 

reunião a Pró-Reitora de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, senhora Adriana Amorim da Silva, 72 

para esclarecimentos ao processo. Solicitou permissão para que ela pudesse falar quando necessário, 73 

o que foi acatado. A Pró-Reitora reforçou que a Resolução atual, que trata sobre estágio probatório, 74 
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não atende mais a legislação em vigor, por isso a necessidade de sua atualização. Destacou, por 75 

exemplo, que, com a Emenda Constitucional nº 19 (dezenove), de 1998 (mil, novecentos e noventa e 76 

oito), o período de duração do estágio probatório passou de 24 (vinte e quatro) para 36 (trinta e seis) 77 

meses. Solicitou ainda que se acrescentasse um prazo de transição entre a Resolução atual e a nova 78 

Resolução. Durante a discussão, o conselheiro Bruno Nascimento Campos sugeriu que os 79 

formulários anexos à proposta de Resolução fossem retirados e que estes ficassem disponibilizados 80 

apenas na página da Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (PROGP), para que não 81 

haja necessidade de se fazerem mudanças na Resolução em caso de alteração ou atualização desses 82 

documentos. Ainda, considerando a colocação da conselheira Aline Cristina da Cruz de que não há 83 

na proposta de Resolução uma pontuação para estabelecer os critérios de avaliação, como, por 84 

exemplo, produtividade e capacidade de iniciativa, ficando esses critérios subjetivos e a cargo da 85 

banca de avaliação, a relatora sugeriu que se poderia, neste caso, utilizar os mesmos critérios 86 

adotados para a progressão. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu 87 

parecer: “As alterações realizadas na Resolução nº 006, de 18 de novembro de 2004, foram baseadas 88 

na Lei 12.772/2012, modificada pela Lei 12.863/2013. As alterações sugeridas estão de acordo com a 89 

legislação vigente e, dessa forma, sou de parecer favorável ao Anteprojeto proposto para a nova 90 

Resolução que dispõe sobre o Estágio Probatório do docente da UFSJ. Esse é o meu parecer, salvo 91 

melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por 36 (trinta e seis) votos a 92 

favor e 1 (uma) abstenção, dando origem à Resolução no 003 (três), de 30 (trinta) de março de 2015 93 

(dois mil e quinze), que passa a fazer parte do processo. Item dois: Processo no 23122003540/2015-94 

89 – Proposta de Resolução que regulamenta a utilização do nome social no âmbito da UFSJ. 95 

Interessada: Reitoria, relatado pelo conselheiro Wilson Camilo Chaves. O relator leu o mérito de 96 

seu parecer informando que o processo em questão trata da proposta de Resolução que regulamenta a 97 

utilização do nome social no âmbito da UFSJ. Após fazer uma série de considerações, bem como 98 

destacar as legislações que tratam sobre o assunto em questão, o relator afirmou que o anteprojeto de 99 

Resolução, objeto deste processo, está bem redigido, bastante conciso, enxuto, contendo 6 (seis) 100 

artigos que expressam com clareza as garantias de que trata a Resolução. Esclareceu que o processo 101 

se originou com a solicitação de Yan Teixeira Davin, cujo documento foi anexado a este processo, à 102 

Magnífica Reitora, professora Valéria Heloisa Kemp, na qual o solicitante argumenta que se faz 103 

necessário discutir sobre uma nova regulamentação institucional, que venha tratar “do direito ao uso 104 

do nome social por estudantes e servidores transgêneros (travestis, transexuais etc.), vinculados ou 105 

que venham a se vincular à Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ)”. Ainda, o solicitante 106 

cita que Nome Social refere-se à “autoidentificação nominal de indivíduos transgêneros, sendo os 107 

mesmos identificados e reconhecidos socialmente por tal”. Para Yan Teixeira Davin, “além da 108 

aplicação do nome em registros, documentos acadêmicos e funcionais, é importante dispor outros 109 

aspectos, tais como: garantia do acesso aos espaços segregados por gênero (exemplo: toalete) de 110 

acordo com identidade de gênero reconhecida, defesa e promoção do respeito e inclusão social dos 111 



 

 

4 

indivíduos trans dentro do ambiente acadêmico”. Ainda, ponderou Yan Teixeira Davin, que, 112 

“ademais, o Ministério da Educação e mais de trinta Instituições Federais já aprovaram resoluções de 113 

mesmo fim, pertencentes ao âmbito dos direitos humanos”.  Por fim, Yan Teixeira Davin argumentou 114 

que, “sendo o nome a primeira representação do sujeito, justifica-se, em base nos artigos da 115 

Constituição Federal, a regulação do uso do nome social por indivíduos transgêneros na universidade 116 

solicitada”. Diante disso, o relator observou que todas as Resoluções citadas pelo solicitante são 117 

unânimes em garantir a inclusão do nome social nos registros funcionais das Universidades, como, 118 

por exemplo, diários de classe, cadastros, fichas, formulários, históricos, certificados, certidões, 119 

atestados, carteiras etc. Para a elaboração do anteprojeto, informou que foram considerados 7 (sete) 120 

itens. Os 2 (dois) primeiros referentes aos artigos da Constituição Federal do Brasil, de 1988 (mil, 121 

novecentos e oitenta e oito). Em seguida, um artigo da Lei nº 9.394 (nove mil, trezentos e noventa e 122 

quatro), de 20 (vinte) de dezembro de 1996 (mil, novecentos e noventa e seis), a Lei de Diretrizes e 123 

Bases da Educação (LDB). Após este, o que rege os Princípios de Yogyakarta, sobre o direito 124 

humano à educação; a Portaria n° 233 (duzentos e trinta e três), de 18 (dezoito) de maio de 2010 125 

(dois mil e dez), do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; e, ainda, o imperativo que rege 126 

a respeito da necessidade de garantir o ingresso, a permanência e o sucesso de todos no processo de 127 

escolarização, em respeito aos direitos humanos, à pluralidade e à dignidade humana. Sobre isso, o 128 

relator sugeriu que se acrescentasse também nas considerações desta Resolução a Portaria nº 1.612 129 

(mil, seiscentos e doze), de 18 (dezoito) de novembro de 2011 (dois mil e onze), do Ministério da 130 

Educação, assegurando às pessoas transexuais e travestis o direito à escolha de tratamento nominal 131 

nos atos e procedimentos promovidos no âmbito do Ministério da Educação, bem como a Resolução 132 

nº 12 (doze), de 16 (dezesseis) de janeiro de 2015 (dois mil e quinze), indicações feitas pelo senhor 133 

Pedro Paolucci, OAB /MG 40.801E, via mensagem eletrônica, datada de 26 (vinte e seis) de março 134 

de 2015 (dois mil e quinze), e anexada ao processo. Na sequência, o relator apresentou artigo por 135 

artigo do anteprojeto, destacando as contribuições feitas pelo senhor Pedro Paolucci, enviadas via 136 

mensagem eletrônica, à proposta original. Sugeriu, então, que suas contribuições fossem acatadas 137 

pelos membros do Conselho Universitário, uma vez que são bastante pertinentes e tornaram o texto 138 

do anteprojeto de Resolução ainda mais transparente e objetivo, sem deixar de levar em conta os 139 

aspectos jurídicos. Por fim, após ampla discussão em plenário, o relator acatou também a sugestão de 140 

que deveria ser modificada a redação do parágrafo 1º (primeiro) do artigo 1º (primeiro) do 141 

anteprojeto proposto, bem como acrescentou às considerações as indicações já feitas por ele 142 

anteriormente. Na fase de esclarecimentos, a presidente do Conselho informou que a Reitoria 143 

recebeu, há alguns dias, uma comissão de estudantes que trouxe essa demanda de regulamentação da 144 

utilização do nome social dentro da UFSJ. Naquele momento, informou-lhes que já havia em 145 

andamento uma minuta de Resolução que tratava desse assunto, por isso lhes pediu que enviassem 146 

sugestões, bem como pensassem em formas de se trabalhar esse tema dentro da Instituição. Ressaltou 147 

que se trata de uma demanda nova, mas que já é um avanço a aprovação dessa norma. Dados os 148 
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esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Pelo exposto no mérito, sou de 149 

parecer favorável ao anteprojeto de Resolução, que ‘regulamenta a utilização do nome social no 150 

âmbito da UFSJ e dá outras providências’, com todas as contribuições feitas pelo Sr. Pedro Paolucci, 151 

OAB/MG 40.801E; pelo acréscimo nas Considerações do que foi estabelecido pela Portaria nº 1.612, 152 

de 18 de novembro de 2011, do Ministério da Educação, assegurando às pessoas transexuais e 153 

travestis o direito à escolha de tratamento nominal nos atos e procedimentos promovidos no âmbito 154 

do Ministério da Educação, tal como havia sugerido o relator anteriormente em seu relato; e pela 155 

sugestão, após discussão em plenária do Conselho, de que deveria ser modificada a redação do § 1º 156 

do Art. 1º do anteprojeto de Resolução, objeto deste Processo. Foi aceita a seguinte redação: ‘§ 1º 157 

Nome social é o modo como a pessoa se autoidentifica e deseja ser reconhecida, identificada e 158 

denominada na sua comunidade e meio social’. Este é meu voto, salvo melhor juízo”. Decisão do 159 

Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade, dando origem à Resolução no 004 160 

(quatro), de 30 (trinta) de março de 2015 (dois mil e quinze), que passa a fazer parte do processo. 161 

Item três: Processo no 23122106414/2014-74 – Reposição de vaga docente da área de Patologia 162 

Geral para Patologia Geral e Imunologia. Interessado: CCO, relatado pelo conselheiro 163 

Henrique Coutinho de Barcelos Costa. O relator leu o mérito de seu parecer informando que este 164 

processo trata-se da solicitação de reposição de vaga docente com troca de perfil na área de Patologia 165 

Geral para Patologia Geral e Imunologia. Esclareceu que tal solicitação está fundamentada no pedido 166 

do Grupo de Atuação Docente (GAD) de Patologia, Histologia e Morfologia sobre o aproveitamento 167 

do concurso público para professor de Magistério Superior Classe A – Adjunto A, conforme Edital nº 168 

173 (cento e setenta e três), de 26 (vinte e seis) de agosto de 2013 (dois mil e treze), da Universidade 169 

Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), para preenchimento da vaga em aberto. Nesse 170 

concurso, informou que o candidato Rafael Gonçalves Teixeira Neto foi aprovado em segundo lugar 171 

para a vaga de Patologia, Patologia Geral e Metodologia Científica para o campus de Diamantina da 172 

UFVJM e solicitou o aproveitamento da vaga para o GAD de Morfologia, que aprovou o pedido. 173 

Conforme consta no parecer da Congregação, esclareceu que o professor Rafael Neto se 174 

comprometeu em assumir as disciplinas de Imunologia, que antes eram ministradas pela professora 175 

Flávia Carmo Horta Pinto, a qual ocupava a referida vaga de Patologia Geral e foi removida para a 176 

sede da UFSJ. Assim sendo, diante do exposto, informou que a Comissão da Congregação do 177 

Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO), que analisou o processo, foi favorável à contratação de 178 

docente de Patologia Geral que assuma os encargos de Imunologia nos Cursos de Enfermagem e 179 

Medicina do campus, bem como ao pedido de aproveitamento da vaga de concurso da UFVJM do 180 

professor Rafael Gonçalves Teixeira Neto para assumir os referidos cargos de Patologia Geral e 181 

Imunologia. Posteriormente, ressaltou que a solicitação foi votada pela Congregação, que decidiu, 182 

por unanimidade, acatar a decisão da Comissão. Da mesma forma, informou que tal solicitação já 183 

havia sido analisada anteriormente pela Câmara de Graduação, que também aprovou o pedido por 184 

unanimidade. Dando continuidade, informou que o processo foi encaminhado à Magnífica Reitora, 185 
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professora Valéria Heloisa Kemp, no dia 19 (dezenove) de dezembro de 2014 (dois mil e quatorze), 186 

no qual foi solicitada a aprovação ad referendum do Conselho Universitário. Destacou que tal pedido 187 

se justificou pela necessidade de nomeação do novo docente, antes do início do semestre, uma vez 188 

que não havia professores lotados nos departamentos de interesse que pudessem assumir as 189 

disciplinas e que não havia previsão de uma reunião do CONSU antes do início do primeiro semestre 190 

letivo de 2015 (dois mil e quinze). Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu 191 

parecer: “Pelo que no mérito consta, referendo a aprovação ad referendum Nº 019/2014, que autoriza 192 

a reposição da vaga docente para o curso de Farmácia, com mudança do perfil de vaga de ‘Patologia 193 

Geral’ para ‘Patologia Geral e Imunologia”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado 194 

por unanimidade, referendando a Decisão nº 019 (dezenove), de 19 (dezenove) de dezembro de 2014 195 

(dois mil e quatorze). Item quatro: Processo no 23122106457/2014-50 – Reposição de vaga 196 

docente da área de Neurologia para Pediatria. Interessado: CCO, relatado pelo conselheiro 197 

Américo Calzavara Neto. O relator leu o mérito de seu parecer informando que se trata de um 198 

processo que visa à reposição de uma vaga docente mediante a reabertura de concurso, por meio de 199 

troca de área da Neurologia para a Pediatria, do Curso de Medicina do Campus Centro-Oeste Dona 200 

Lindu (CCO/UFSJ). Esclareceu que tal solicitação vem amparada em fundamentações formais, 201 

mediante ofícios, mensagens eletrônicas, memorandos e cópias de atas, entre outros documentos, que 202 

demonstram que a atual carga horária em Pediatria, prevista no Projeto Pedagógico do Curso, 203 

configura-se em excessiva média horária semanal de encargos didáticos para os atuais professores 204 

que compõem o denominado Grupo de Atuação Docente em Pediatria – GADPED – do referido 205 

curso, dado que o quantitativo atual de professores está aquém do necessário. Ressaltou que se 206 

somam a esta situação a saída e a transferência de professores que atuavam na área, culminando em 207 

sobrecarga ainda maior para os docentes remanescentes. Por outro lado, informou que se constata que 208 

a carga horária dedicada no PPC para a área de Neurologia é baixa, condicionando a ocupação de 209 

apenas um docente para ministrar os conteúdos teóricos e práticos previstos no Projeto Pedagógico. 210 

Ademais, ressaltou que se constata ainda o fato de que não houve inscrição de candidatos em 211 

concursos abertos para ocupação de vaga na área de Neurologia, ficando essa vaga ociosa. Assim 212 

sendo, considerando o teor deste processo, em que os docentes da área de Pediatria encontram-se em 213 

condições de sobrecarga de trabalho, face aos encargos didáticos que lhes são atribuídos, afirmou que 214 

é imperioso que se busquem opções para minimizar o problema. Por fim, considerando ainda que 215 

todas as instâncias percorridas, durante a tramitação do processo, foram favoráveis à transferência da 216 

vaga de Neurologia para Pediatria, afirmou que a troca de vagas solicitada vem como uma proposta 217 

de equacionar, neste momento, o déficit de docentes na área de Pediatria, trazendo benefícios de 218 

curto e médio prazos para o curso em andamento. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o 219 

relator leu o seu parecer: “Face ao contido no mérito, sou de parecer favorável à aprovação da 220 

transferência de 1 (uma) vaga de Neurologia do Grupo de Atuação Docente em Clínica Médica 221 

(GADCLM – doador da vaga) para a Pediatria e respectivo Grupo de Atuação Docente em Pediatria 222 
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(GAPED – receptor da vaga), salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi 223 

aprovado por unanimidade. Item cinco: Processo no 23122001961/2015-45 – Pedido de 224 

manutenção de vaga de docente no DQBIO. Interessado: DQBIO, relatado pelo conselheiro 225 

Bruno Nascimento Campos. O relator leu o mérito de seu parecer informando que a solicitação em 226 

tela veio à apreciação deste plenário devido ao fim do prazo estabelecido pela alínea “b” do parágrafo 227 

único do artigo 1º da Resolução/CONSU nº 045/2011 (quarenta e cinco / dois mil e onze), alterada 228 

pelas Resoluções/CONSU nº 020 (vinte) e nº 026 (vinte e seis), ambas de 2013 (dois mil e treze), que 229 

define os casos em que se admite a deliberação em regime simplificado. Dessa forma, frisou que, se 230 

houvesse ocorrido o encaminhamento da demanda do Departamento de Química, Biologia e 231 

Engenharia de Bioprocessos (DQBIO) a este Conselho no período em que foi deliberado em 232 

assembleia ocorrida em 10 (dez) de novembro de 2014 (dois mil e quatorze), esta solicitação seria 233 

apreciada em regime simplificado. Esclareceu que a vaga, objeto deste processo, surgiu do pedido de 234 

vacância do professor Juliano Lemos Bicas, ocorrida em meados de 2014 (dois mil e quatorze), em 235 

decorrência de aprovação e posse no Departamento de Ciência dos Alimentos, da Faculdade de 236 

Engenharia de Alimentos da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Informou que o 237 

professor Juliano foi docente na UFSJ entre 2009 (dois mil e nove) e 2014 (dois mil e quatorze), 238 

tendo sido a área de seu concurso “Engenharia de Bioprocessos – subárea: Bioquímica industrial, 239 

bioquímica biotecnológica e de processos”, mantida pelo Departamento, conforme ata anexa ao 240 

processo. Tendo em vista que a matriz de alocação e distribuição de vagas entre os Departamentos da 241 

UFSJ foi suspensa, observou que cada solicitação deve ser apreciada por este Conselho. No entanto, 242 

frisou que não há nenhum tipo de referência para se tratar deste assunto, cabendo, ao voto do relator e 243 

sua respectiva apreciação pelo plenário do CONSU, definir os destinos das vagas. Sobre a matriz de 244 

distribuição de vagas docentes da UFSJ, estabelecida pela Resolução/CONSU nº 011/2006 (onze / 245 

dois mil e seis), suspensa desde o início da implantação das unidades educacionais fora de sede e do 246 

Programa REUNI, afirmou que ela não atende mais à realidade atual da UFSJ, como, por exemplo, 247 

não leva em consideração a unidade acadêmica Centro, instituída em 2011 (dois mil e onze) pela 248 

Resolução/CONSU nº 004 (quatro) daquele ano. Outro efeito da Resolução, que ressaltou, foi o 249 

esvaziamento de alguns Departamentos da UFSJ, em detrimento de outros, pelo fato de a matriz 250 

privilegiar somente a pesquisa. Nesse sentido, o relator recomendou a manutenção da suspensão dos 251 

efeitos da Resolução CONSU acima citada até que outra norma venha substituí-la. Assim, por não 252 

haver nenhuma norma de referência para se basear para a construção de seu relato, o relator destacou 253 

que buscou algum tipo de critério, sendo escolhido os encargos didáticos sob responsabilidade do 254 

DQBIO no âmbito dos cursos de graduação. Segundo levantamento solicitado à Pró-Reitoria de 255 

Ensino de Graduação (PROEN), esclareceu que o DQBIO possui 20 (vinte) docentes, com encargos 256 

didáticos da graduação totalizando 5.956,5 horas (cinco mil, novecentos e cinquenta e seis horas e 257 

meia), possuindo média semanal de encargos didáticos de graduação em 9,03 (nove vírgula três 258 

décimo) horas-aulas, que se tornam 8,27 (oito vírgula vinte e sete) horas-relógio. Na fase de 259 
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esclarecimentos, o relator ressaltou novamente que não poderia simplesmente votar pela manutenção 260 

ou não da vaga no Departamento, por isso precisou estabelecer algum critério para elaborar o seu 261 

parecer. Afirmou, por exemplo, que, se o Departamento tivesse média muito baixa de encargos 262 

didáticos na graduação, poderia ter indicado de forma diferente o seu voto. O conselheiro Rogério 263 

Picoli observou que o relator considerou apenas os encargos didáticos na graduação, porém entende 264 

que é prudente considerar também os encargos didáticos da pós-graduação. Além dos encargos 265 

didáticos da pós-graduação, o conselheiro Gilberto Aparecido Damiano ressaltou que os encargos 266 

didáticos da educação a distância também deveriam ser computados para a análise desse tipo de 267 

matéria. A presidente do Conselho esclareceu que, apesar de compartilhar com essa ideia, apenas os 268 

encargos didáticos da graduação geram vagas de docentes. Por isso, afirmou que é primordial que se 269 

considerem os encargos didáticos da graduação. Os conselheiros Lincoln Cardoso Brandão e 270 

Maurício Reis e Silva Junior concordaram com a presidente do Conselho que se deve considerar, 271 

prioritariamente, a graduação, uma vez que a pós-graduação não gera vaga. O conselheiro Maurício 272 

afirmou ainda que, nesse caso, deveria ser verificado o número de alunos que são atendidos por 273 

disciplina. O conselheiro Lincoln afirmou que, na atual realidade da UFSJ, é contra computar as 274 

aulas de pós-graduação nos encargos de departamento para justificar a manutenção de vaga para um 275 

departamento. Comentou, também, que as aulas para cursos de pós-graduação a distância não devem 276 

também ser computadas, já que possuem remuneração específica. A conselheira Carla Regina 277 

Guimarães Brighenti concordou com o conselheiro e reforçou a necessidade de se voltar a discutir a 278 

matriz de alocação de vagas, lembrando que em 2010 (dois mil e dez) foi montada uma comissão 279 

neste Conselho que não finalizou o trabalho de revisão da norma que trata sobre este assunto e que tal 280 

matriz auxiliará na tomada de decisões das vagas oriundas, por exemplo, de aposentadoria. Pediu 281 

ainda esclarecimentos ao relator sobre a metodologia usada por ele para chegar ao total de encargos 282 

didáticos do DQBIO. Nesse sentido, o relator prestou os devidos esclarecimentos, reforçando que a 283 

metodologia utilizada foi embasada em critérios próprios, incluindo encargos de disciplinas 284 

obrigatórias e o mínimo de disciplinas optativas possíveis de oferecimento por semestre, tendo em 285 

vista a previsão do Projeto Pedagógico do Curso. Incluiu, também, as disciplinas especiais que foram 286 

oferecidas para suprir necessidade de disciplinas obrigatórias com alta retenção. A conselheira Carla 287 

citou que julga importante a metodologia utilizada pelo relator, inclusive a necessidade de inclusão 288 

de disciplinas especiais com alta demanda. No entanto, a conselheira ressaltou que ela não condiz 289 

com a metodologia que foi utilizada pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEN) no cálculo 290 

dos encargos didáticos do Departamento de Zootecnia (DEZOO), citados no processo discutido na 291 

reunião do dia 9 (nove) de março deste Conselho. Ressaltou, ainda, que, após conversar com os 292 

responsáveis pela elaboração da planilha de encargos do DEZOO, notou que houve um problema na 293 

contagem da carga horária média do referido Departamento, já que incluía 5 (cinco) docentes que 294 

foram removidos do DEZOO, o que diminuiu a média do Departamento para 7,9 (sete vírgula nove) 295 

horas-relógio. A conselheira solicitou, inclusive, que a conselheira Elisa, relatora do processo do 296 
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DEZOO, possa realizar a correção da média de encargos didáticos do Departamento. A conselheira 297 

sugeriu, ainda, que o relator do processo em discussão incluísse o critério no seu mérito. No entanto, 298 

ele se negou a alterar seu relato. O conselheiro Maurício sugeriu, então, que o esclarecimento dado 299 

fosse registrado em ata, o que foi considerado suficiente pela conselheira Carla. Dados os 300 

esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Com base no exposto acima, sou 301 

de parecer favorável à manutenção de vaga de docente no DQBIO. Este é o voto do relator”. Decisão 302 

do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Às 17 (dezessete) horas e 40 303 

(quarenta) minutos, tendo-se chegado ao teto da reunião, o Conselho decidiu por encerrá-la e 304 

continuar os outros itens da pauta em uma próxima reunião. Assim, nada mais havendo a tratar, a 305 

presidente do Conselho encerrou a reunião. E, para constar, eu, Maria da Penha Resende Rodrigues, 306 

secretária, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por todos os conselheiros presentes à 307 

reunião. São João del-Rei, 30 (trinta) de março de 2015 (dois mil e quinze). 308 

Profª Valéria Heloisa Kemp 309 

Prof. Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira 310 

Profª Aline Cristina da Cruz 311 

Prof. Américo Calzavara Neto  312 

Profª Bernadete Oliveira Sidney Viana Dias 313 

Profª Carla Regina Guimarães Brighenti 314 

Prof. Carlos Eduardo de Matos Jensen 315 

Profª Elisa Tuler de Albergaria 316 

Prof. Ênio Nazaré de Oliveira Júnior 317 

Profª Filomena Maria Avelina Bomfim  318 

Prof. Francisco José Figueiredo 319 

Prof. Gilberto Aparecido Damiano 320 

Prof. Glauco Manuel dos Santos 321 

Prof. Henrique Coutinho Barcelos Costa 322 

Profª Honória de Fátima Gorgulho 323 

Prof. Ivair Gomes 324 

Prof. João Lopes Filho 325 

Prof. Juan Cañellas Bosch Neto 326 

Prof. Leandro Mendes de Souza 327 

Prof. Lincoln Cardoso Brandão 328 

Profª Luciana Beatriz Chagas 329 

Prof. Marconi de Arruda Pereira 330 

Prof. Maurício Reis e Silva Júnior 331 
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Prof. Moacir de Souza Júnior 332 

Prof. Orlando José de Almeida Filho 333 

Profª Rejane Correa da Rocha 334 

Prof. Rogério Antônio Picoli 335 

Prof. Rogério Martins Maurício 336 

Prof. Sérgio Marinho Soares  337 

Profª Valéria Leite Braga 338 

Prof. Wilson Camilo Chaves 339 

Tec.-adm. Bruno Henrique Fernandes 340 

Tec.-adm. Bruno Nascimento Campos 341 

Tec.-adm. Fábio Chaves 342 

Tec. Adm. Marina Goulart da Silva 343 

Discente Gustavo Cardoso da Mata 344 

Discente João Paulo dos Santos Almeida 345 


