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

João del-Rei. 2 

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de abril de 2016 (dois mil e dezesseis), às 10 (dez) horas e 30 3 

(trinta) minutos com continuação às 13 (treze) horas, estavam presentes para a reunião extraordinária 4 

do Conselho Universitário da Universidade Federal de São João del-Rei, na sala de Reuniões dos 5 

Conselhos Superiores – Campus Santo Antônio, os seguintes conselheiros: professora Valéria 6 

Heloisa Kemp, Reitora e presidente do Conselho; professor Sérgio Augusto Araújo da Gama 7 

Cerqueira, Vice-Reitor; os professores: Alberto Ferreira da Rocha Júnior, Aline Cristina da Cruz, 8 

Américo Calzavara Neto, Bernadete Oliveira Sidney Viana Dias, Claudio Manoel Ferreira Leite, 9 

Écio Antônio Portes, Eliane Prado Cunha Costa dos Santos, Fábio de Barros Silva, Fernanda 10 

Nascimento Corghi, Glauco Manuel dos Santos, Honória de Fátima Gorgulho, Iura de Rezende 11 

Ferreira Sobrinho, Ivair Gomes, Janaína Miranda Barbosa, José Augusto Ferreira Perez Villar, Juan 12 

Cañellas Bosch Neto, Lincoln Cardoso Brandão, Luis Antônio Scola, Maria Rita Rocha do Carmo, 13 

Maurício Reis e Silva Júnior, Raquel Moreira Pires dos Santos Melo, Renato da Silva Vieira, Sérgio 14 

Marinho Soares, Tarcísio Laerte Gontijo e Wilson Camilo Chaves; e o servidor técnico-15 

administrativo: Fábio Chaves. Havendo quorum, a presidente do Conselho deu início à reunião, 16 

apresentando as justificativas de ausência dos conselheiros: Carlos Eduardo de Matos Jensen, por 17 

estar participando nesta data de reunião do seu grupo de pesquisa, no qual estão envolvidas pessoas 18 

de fora de Divinópolis; Eduardo Sérgio da Silva, por estar em Brasília para uma reunião dos Cursos 19 

de Medicina; Ênio Nazaré de Oliveira Júnior, por motivos particulares; Fernando Henrique de Jesus 20 

Mourão, por estar de férias regulamentares; Juliano de Carvalho Cury, por motivos de saúde; 21 

Maristela Nascimento Duarte, também por motivos de saúde; Rogério Maurício Martins, em função 22 

de compromissos já assumidos anteriormente; Sandro Adriano Fasolo, devido a dores lombares, que 23 

o impossibilitam de viajar ou permanecer muito tempo sentado; Jhonatan Rafael de Oliveira Bianchi, 24 

por estar retornando de uma viagem e não conseguiu chegar a Ouro Branco a tempo de vir para São 25 

João. Aceitas as justificativas, fez-se a leitura da Mensagem nº 009/2016/UFSJ/REITORIA, de 25 26 

(vinte e cinco) de abril de 2016 (dois mil e dezesseis), encaminhada pela Reitoria à Secretaria dos 27 

Conselhos Superiores solicitando ao Conselho Universitário aprovar os nomes, indicados pelo 28 

Departamento de Física e Matemática (DEFIM), dos professores Carlos Alberto Raposo da Cunha, 29 

Francinildo Nobre Ferreira e Adélia Conceição Diniz, a fim de comporem a Comissão de Avaliação 30 

de Progressão Docente para promoção à Classe D, denominada Associado, do professor Telles 31 

Timóteo da Silva, nos termos do parágrafo 4º (quarto) do artigo 5º (quinto) da Resolução/CONSU nº 32 

034 (trinta e quatro), de 13 (treze) de outubro de 2014 (dois mil e quatorze). A Mensagem foi 33 

aprovada por unanimidade. Antes de colocar em aprovação a pauta, a presidente propôs que a 34 

discussão a respeito da Nota do Conselho sobre a situação de agravamento da crise política e 35 

econômica no País, conforme deliberado na reunião do dia 18 (dezoito) de abril de 2016 (dois mil e 36 

dezesseis), ficasse para o final da reunião. A sugestão da presidente foi acatada. Assim, decididos os 37 
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itens do expediente do dia, foi então colocada em discussão a pauta. No momento da aprovação, a 38 

conselheira Aline Cristina da Cruz solicitou a exclusão do item 12 (doze), que trata da proposta de 39 

Regimento Interno da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, o que foi acatado. Aprovada a pauta, 40 

iniciaram-se os trabalhos. Item um: Processo no 23122.021310/2015-71 – Redistribuição de 41 

docente da UFSJ/DEMED para a UFOP. Interessado: Prof. Renato Santos Laboissière, 42 

relatado pelo conselheiro Écio Antônio Portes. O relator leu o mérito de seu parecer informando 43 

que o presente processo trata do pedido de redistribuição do professor Renato Santos Laboissière 44 

para a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) e encontra amparo legal na UFSJ na 45 

Resolução/CONSU nº 021/2005 (vinte e um / dois mil e cinco). Informou que o processo apresenta-46 

se bem instruído mostrando todo o encaminhamento a partir da solicitação do professor interessado 47 

na redistribuição, ou seja: 1) documento da Assembleia do Departamento de Medicina (DEMED), 48 

que discutiu o assunto; 2) anuência da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), mediante 49 

documento encaminhado à Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), concordando com a 50 

redistribuição e colocando à disposição, como contrapartida, código de vaga com provimento 51 

imediato autorizado; e 3) documento de anuência do DEMED autorizando a continuidade da análise 52 

do processo, depois de ser informado pela Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas (DIDEP) de que 53 

a abertura de concurso só poderia ser efetuada a partir da publicação, no Diário Oficial da União, da 54 

portaria de redistribuição, e que, após a publicação, o professor Renato Santos Laboissière não 55 

poderia assumir mais encargos didáticos na UFSJ. Isso posto, afora os encargos com a confecção de 56 

um novo concurso, e se esta foi a decisão do DEMED, o relator ressaltou que não via prejuízos para a 57 

UFSJ no referido processo. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu 58 

parecer: “Amparado na documentação oferecida para a análise, voto favorável à redistribuição do 59 

Prof. Renato Santos Laboissière para a UFOP, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do 60 

relator foi aprovado por unanimidade. Item dois: Processo no 23122.020502/2015-61 – Proposta de 61 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas (PPGCF), em nível de Doutorado. 62 

Interessados: PROPE/PPGCF, relatado pela conselheira Honória de Fátima Gorgulho. A 63 

relatora leu o mérito de seu parecer informando que o presente processo trata da proposta de criação 64 

do nível de Doutorado ao já existente Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas 65 

(PPGCF) da UFSJ no Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO), tendo como referência a 66 

Resolução/CONSU n° 062 (sessenta e dois), de 7 (sete) de novembro de 2011 (dois mil e onze), que 67 

regulamenta os Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade Federal de São João del-68 

Rei, modificada pela Resolução/CONSU nº 005 (cinco), de 29 (vinte e nove) de fevereiro de 2016 (dois 69 

mil e dezesseis). Esclareceu que a referida proposta foi aprovada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e 70 

Extensão (CONEP) em 8 (oito) de abril de 2016 (dois mil e dezesseis), tendo o seu relator, professor 71 

Valdir Mano, sugerido modificações relacionadas à redação e interpretação de alguns itens do projeto. 72 

Entretanto, ressaltou que o relator deixou claro que as críticas e sugestões apresentadas tiveram apenas 73 

o objetivo de aprimorar o texto em questões que possam vir a dificultar a aprovação do projeto na 74 
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CAPES. Em resposta ao parecer emitido pelo CONEP, informou que o coordenador do PPGCF, 75 

professor José Augusto Ferreira Perez Villar, afirma, em documento anexado a este processo, que as 76 

críticas e sugestões apontadas serão todas acatadas. Destacou que houve ainda dois pareceres externos 77 

amplamente favoráveis a esta proposta de criação do nível de doutorado no âmbito do PPGCF, das 78 

professoras Marta Maria de França Fonteles, da Universidade Federal do Ceará, e Cláudia Maria 79 

Oliveira Simões, da Universidade Federal de Santa Catarina. Informou que o atual programa de pós-80 

graduação em nível de Mestrado, PPGCF, foi aprovado pela CAPES em 25 (vinte e cinco) de abril de 81 

2012 (dois mil e doze), com a primeira turma ingressando em 2013 (dois mil e treze). Desde então, o 82 

referido programa tem apresentado resultados que comprovam a sua importância e contribuição na 83 

formação de recursos humanos, o que pode ser verificado pelo significativo aumento na procura pelo 84 

curso, como também pelo número de inscrições homologadas, que passaram de 30 (trinta), em 2013 85 

(dois mil e treze) para 70 (setenta), em 2015 (dois mil e quinze). Ressaltou ainda que a especialização 86 

de recursos humanos na área de Farmácia é adequada ao Campus Centro-Oeste Dona Lindu, onde se 87 

ministra, com exclusividade, pelo menos até o momento, cursos de graduação e pós-graduação 88 

relacionados com a área da saúde. Na proposta, informou que o corpo docente é formado por 17 89 

(dezessete) professores, todos eles doutores em regime de dedicação exclusiva, sendo 16 (dezesseis) 90 

pertencentes ao quadro de docentes do CCO e uma docente, Dra. Sílvia Ligório Fialho, lotada na 91 

Fundação Ezequiel Dias. Com base nos currículo em formato Lattes dos docentes anexados à 92 

proposta, observou que se percebe que estes têm experiência de orientação e produção relevante na 93 

área do Programa. Esse grupo de professores tem mostrado capacidade de cooperação e de produção 94 

científica, tendo produzido 142 (cento e quarenta e dois) artigos de 2013 (dois mil e treze) a 2015 95 

(dois mil e quinze) com Qualis entre A1 e B5. Com relação à infraestrutura disponível, informou que 96 

o projeto descreve a existência de laboratórios, biblioteca e espaço necessário às atividades didáticas 97 

e administrativas, tendo em vista que o programa de mestrado completa 4 (quatro) anos de existência. 98 

Nesse período, destacou que o corpo docente captou, por meio de projetos individuais, mais de meio 99 

milhão de reais junto ao CNPq e à FAPEMIG. Além disso, o programa de mestrado já obteve quase 3 100 

(três) milhões de reais nos editais CT-INFRA e Pró-equipamentos, além de promover eventos 101 

científicos e de divulgação na área. Esclareceu que o novo Programa de Pós-Graduação é constituído 102 

de uma área de concentração única e duas linhas de pesquisa, a saber: Área de concentração: 103 

Insumos farmacêuticos, compostos bioativos e medicamentos; e Linhas de Pesquisa: 1) Produtos 104 

naturais e sintéticos: pesquisa e desenvolvimento, formas farmacêuticas, sistemas e bioensaios; e 2) 105 

Estudos bioquímicos e moleculares de doenças com potencial para avaliação diagnóstica, prognóstica 106 

e/ou conduta terapêutica. Destacou ainda que as ações propostas dentro desta área de pesquisa são o 107 

desenvolvimento de compostos bioativos de origem vegetal, a busca de protótipos para as doenças 108 

negligenciadas, a prospecção e desenvolvimento de novas moléculas com efeito antibiótico, 109 

antifúngico e antitumorais, novos insumos e medicamentos voltados a focos terapêuticos de interesse 110 

para a saúde humana, o desenvolvimento de kits de diagnósticos, destacando-se a formação de 111 
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recursos humanos com domínio no desenvolvimento de novos produtos e transferência de tecnologia. 112 

Dessa forma, a relatora afirmou que entende que a área de pesquisa do referido programa é 113 

estratégica e atende às necessidades das políticas públicas de saúde no País. Nesse sentido, afirmou 114 

que é fundamental apoiar a pesquisa na área em questão de forma a fortalecer a base produtiva, 115 

permitindo, assim, a inserção da saúde como parte essencial da estratégia do desenvolvimento 116 

comprometido com o bem-estar social. Apesar de esta proposta incluir o Regimento Interno do novo 117 

programa de pós-graduação, esclareceu que apenas a criação do novo curso está sendo avaliada neste 118 

processo. Sendo assim, caso a presente proposta seja aprovada na CAPES, o Regimento Interno do 119 

novo Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas, em nível de mestrado e de doutorado, 120 

deverá ser encaminhado ao CONSU para aprovação. Finalmente, considerando que a consolidação da 121 

pós-graduação na área de saúde no Campus Centro-Oeste Dona Lindu é de interesse da UFSJ e 122 

contribui de forma estratégica para a área de saúde, a relatora recomendou a aprovação da proposta por 123 

este Conselho. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: 124 

“Considerando os argumentos apresentados na análise de mérito, e salvo melhor juízo, sou de parecer 125 

favorável à aprovação da proposta de criação do nível de Doutorado no Programa de Pós-Graduação 126 

em Ciências Farmacêuticas no Campus Centro-Oeste Dona Lindu da UFSJ”. Decisão do Plenário: o 127 

parecer da relatora foi aprovado por unanimidade, dando origem à Resolução no 011 (onze), de 25 128 

(vinte e cinco) de abril de 2016 (dois mil e dezesseis), que passa a fazer parte do processo. Item três: 129 

Processo no 23122.002018/2016-31 – Proposta do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 130 

Ambiente e Produção Agroecológica (PGAPA) – Nível: Mestrado. Interessada: PROPE, 131 

relatado pela conselheira Raquel Moreira Pires dos Santos Melo. A relatora leu o mérito de seu 132 

parecer informando que trata este processo da proposta de criação do Programa de Pós-Graduação 133 

em Ambiente e Produção Agroecológica (PGAPA), em nível de mestrado, do Campus Sete Lagoas 134 

(CSL). Informou que a referida proposta será coordenada pelo professor Anderson Oliveira Latini, 135 

tendo como proponentes os Departamentos de Ciências Exatas e Biológicas (DECEB), de Ciências 136 

Agrárias (DCIAG) e de Engenharia de Alimentos (DEALI), todos eles pertencentes ao Campus Sete 137 

Lagoas (CSL) da UFSJ, e pesquisadores da EMBRAPA Milho e Sorgo e da EPAMIG. Esclareceu 138 

que se trata de uma proposta de Mestrado Acadêmico inserida na área multidisciplinar da CAPES, 139 

tendo como áreas afins: Meio Ambiente, Agrárias, Sociais, Humanidades, Engenharia, Tecnologia, 140 

Gestão, Saúde e Biológicas. Informou que o PPGAPA tem como público-alvo graduandos oriundos 141 

das áreas de Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas e 142 

Educação. Informou ainda que a proposta tem como objetivo formar mestres altamente qualificados, 143 

conhecedores de relações interdisciplinares relativas à influência da paisagem e ecossistema natural 144 

sobre o agroecossistema, os efeitos mútuos entre técnicas produtivas, os produtores e a paisagem, 145 

além das influências do meio e técnicas sobre a qualidade dos produtos obtidos. Ainda, de acordo 146 

com a proposta, se objetiva formar egressos com aptidão para atenderem, com qualidade, às 147 

demandas sociais que abordam aspectos de ensino, de pesquisa e do setor produtivo, solucionando 148 
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questões e gerando benefícios ao ambiente e às demandas comerciais e alimentares. Destacou que a 149 

apresentação do programa, seus objetivo, público-alvo e justificativa foram bem explicitados pelos 150 

proponentes. Ademais, a proposta tem temática relevante, com impacto na cadeia produtiva de 151 

alimentos, na qualidade de vida dos consumidores e na melhor utilização do ambiente, preenchendo 152 

uma lacuna existente na produção agrícola brasileira. Esclareceu que o curso terá periodicidade 153 

semestral, oferecendo 8 (oito) vagas/seleção, com duração máxima de 24 (vinte e quatro) meses. O 154 

início das atividades está previsto para março de 2017 (dois mil e dezessete). Para a integralização do 155 

curso, o discente deverá ser aprovado nas disciplinas obrigatórias (14 créditos, distribuídos em seis 156 

disciplinas), nas optativas (no mínimo 11 créditos com opção de 24 disciplinas) e na defesa da 157 

Dissertação (11 créditos), perfazendo um total de 36 (trinta e seis) créditos a serem concluídos em até 158 

24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis por até 6 (seis) meses, em casos excepcionais. O corpo 159 

docente será composto por 17 (dezessete) professores doutores, sendo 12 (doze) vinculados aos 160 

Departamentos proponentes, 4 (quatro) à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária/EMBRAPA 161 

Milho e Sorgo e 1 (um) à Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais/EPAMIG. Destes, 5 162 

(cinco) serão colaboradores e 12 (doze) formarão o quadro permanente. Eles têm formação em pelo 163 

menos uma das seguintes áreas: Ciências Exatas e da Terra, Ciências Agrárias, Ciências Sociais 164 

Aplicadas e Ciências Biológicas. Informou que esta proposta está estruturada em 3 (três) Linhas de 165 

Pesquisa, a saber: 1) Paisagem e Agroecossistemas; 2) Sistemas de Produção e Produtores Agrícolas, 166 

e 3) Produtos Orgânicos e Agroecológicos. Destacou que o corpo docente está bem distribuído nas 167 

três Linhas de Pesquisa, apresenta produção técnico-científica significativa e bem distribuída dentro 168 

do triênio 2012/2015 (dois mil e doze / dois mil e quinze), atendendo às exigências da CAPES, além 169 

de boa parte possuir experiência em orientação tanto de Iniciação Científica quanto de Mestrado. 170 

Ressaltou que todas as anuências dos Departamentos e Empresas envolvidos foram apresentadas, 171 

estando de acordo com as exigências da Resolução/CONSU nº 062 (sessenta e dois), de 7 (sete) de 172 

novembro de 2011 (dois mil e onze). No que se refere à proposta de Regimento Interno, observou 173 

que está de acordo com as normas vigentes. Destacou ainda que a proposta em questão foi submetida 174 

e avaliada por consultores das áreas de Ambiente e Produção Agroecológicas, professores Luciano 175 

M. Verdade e Ana Carolina Guerra, e ambos emitiram pareceres favoráveis em relação ao projeto 176 

analisado. A relatora destacou que considera 8 (oito) oito entradas por semestre razoável para um 177 

curso recém-implementado, já que o quadro docente proposto envolve quatro profissionais de 178 

instituições de pesquisa, que poderão contribuir demasiadamente nas orientações e na oferta de 179 

disciplinas. Ainda, segundo ela, a produção científica do grupo envolvido também fortalece a 180 

proposta, pois indica um comprometimento já existente com a pesquisa e divulgação de seus 181 

resultados. Por fim, a relatora destacou o grande empenho do coordenador da proposta, professor 182 

Anderson Latini, em atender, justificar e sanar todas as sugestões e/ou dúvidas levantadas pelos 183 

consultores e pela relatora do CONEP. Salientou também que o documento lavrando um novo 184 

Convênio entre a UFSJ e a EPAMIG, que está em fase de elaboração, deverá compor a 185 
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documentação a ser submetida à CAPES. Por último, indicou aos proponentes que, em caso de 186 

aprovação do PGAPA pela CAPES, o Regimento deste deverá ser submetido ao CONSU, para uma 187 

nova apreciação antes de o Programa iniciar suas atividades. Na fase de esclarecimentos, a presidente 188 

do Conselho informou que o professor Anderson Latini, coordenador da proposta em discussão, 189 

estava presente à reunião para prestar esclarecimentos. Solicitou permissão para que ele pudesse falar 190 

quando necessário, o que foi acatado. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o 191 

seu parecer: “Diante do exposto, meu voto é pela aprovação da proposta do Programa de Pós-192 

Graduação em Ambiente e Produção Agroecológica (PGAPA), modalidade Stricto Senso, nível de 193 

Mestrado, do Campus Sete Lagoas/UFSJ. Este é o voto da relatora, salvo melhor juízo”. Decisão do 194 

Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade, dando origem à Resolução no 012 195 

(doze), de 25 (vinte e cinco) de abril de 2016 (dois mil e dezesseis), que passa a fazer parte do 196 

processo. Item quatro: Processo no 23122.001877/2016-11 – Proposta do Programa de Pós-197 

Graduação Stricto Sensu em Engenharia de Computação (PPGEC) – Nível: Mestrado. 198 

Interessada: PROPE, relatado pela conselheira Maria Rita Rocha do Carmo. A relatora leu o 199 

mérito de seu parecer informando que o presente processo refere-se à proposta de criação de um novo 200 

programa de Pós-Graduação, denominado Engenharia da Computação, com sigla PPGEC, em nível 201 

Mestrado Acadêmico. A matéria é regida pela Resolução/CONSU n° 062 (sessenta e dois), de 7 (sete) 202 

de novembro de 2011 (dois mil e onze), que regulamenta os Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu 203 

da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). Destacou que o objetivo geral do Programa é 204 

capacitar profissionais para resolução de problemas pela aplicação de técnicas e métodos de pesquisa, 205 

de forma a gerar novas tecnologias e inovação, visando a formar profissionais com formação sólida 206 

para atuar em atividades de ensino e pesquisa por meio do estudo de problemas com características 207 

multidisciplinares, priorizando os desafios regionais e possibilitando a interação entre indústria e 208 

universidade. Informou que o público-alvo são os egressos de cursos de graduação em Engenharia da 209 

Computação, Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Engenharias e outros cursos com boa 210 

formação computacional. Esclareceu que a proposta será submetida para a Área Ciência da 211 

Computação, segundo o sistema de classificação definido pela CAPES. Caso aprovado, a área de 212 

concentração será única: Engenharia da Computação, com duas Linhas de Pesquisa: 1) Redes de 213 

Computadores e 2) Robótica e Inteligência Artificial. Informou que o curso tem duração prevista de 214 

24 (vinte e quatro) meses, com entrada anual, sendo 10 (dez) vagas por seleção e início previsto para 215 

o primeiro semestre de 2017 (dois mil e dezessete). Os critérios de inscrição, seleção e matrícula são 216 

estabelecidos na proposta, como previsto na Resolução/CONSU n° 062/2011 (sessenta e dois / dois 217 

mil e onze). Para obtenção do título, informou que é necessária a integralização de 30 (trinta) 218 

créditos, sendo 18 (dezoito) de disciplinas e 12 (doze) de Elaboração de Dissertação. Segundo a 219 

grade curricular apresentada, há somente uma disciplina obrigatória, que será oferecida anualmente. 220 

Ressaltou, no entanto, que a relatora do CONEP colocou como sugestão que, como a atividade de 221 

Elaboração de Dissertação é considerada disciplina, ela também deve constar na lista de disciplinas 222 
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obrigatórias. Informou ainda que as disciplinas definidas como optativas somam 16 (dezesseis) e 223 

serão oferecidas semestralmente 5 (cinco) delas, de forma a se garantir a oferta de todas em um 224 

intervalo máximo de 2 (dois) anos. A distribuição das disciplinas por docente é feita de forma 225 

harmônica, mostrando uma boa abrangência nas áreas de atuação do Programa. As ementas, 226 

contendo bibliografia, e o cronograma de oferta de disciplinas são apresentados em conformidade 227 

com as exigências da UFSJ. Destacou que o corpo docente permanente é formado por 10 (dez) 228 

professores, sendo 7 (sete) do Departamento de Tecnologia em Engenharia Civil, Computação e 229 

Humanidades (DTECH) e 3 (três) do Departamento das Engenharias de Telecomunicações e 230 

Mecatrônica (DETEM). A participação de todos os docentes foi aprovada por seus departamentos de 231 

origem. Os currículos destes estão incluídos no processo, em formato Lattes, e percebe-se que todos 232 

têm menos de 8 (oito) anos de titulação e pouca experiência prévia na orientação de trabalhos de pós-233 

graduação. No entanto, observou que o grupo tem boa experiência em orientação de discentes de 234 

graduação, tendo orientado 46 (quarenta e seis) trabalhos de conclusão de curso e 12 (doze) projetos 235 

de iniciação científica. A produção acadêmica em periódicos e em eventos científicos é relevante, de 236 

qualidade e bem classificada. O grupo também conta com projetos de pesquisa em andamento 237 

aprovados por agências de fomento. Dentre os professores envolvidos na proposta, informou que 7 238 

(sete) possuem doutorado em Ciência da Computação e 3 (três) em Engenharia Elétrica, o que 239 

confirma o caráter multidisciplinar do grupo, e pode-se ressaltar que 4 (quatro) possuem publicações 240 

em conjunto, indicando colaboração já existente. É também proposto um plano de capacitação dos 241 

docentes, como forma de consolidar as aptidões técnicas e científicas e promover a 242 

internacionalização do Programa. Em relação à infraestrutura, a relatora informou que os espaços a 243 

serem utilizados, como salas de aula, laboratórios e biblioteca, são descritos detalhadamente. É 244 

enfatizado que o Campus Alto Paraopeba (CAP) já possui infraestrutura suficiente para 245 

funcionamento do Programa, considerando principalmente a existência de outro programa de pós-246 

graduação e a ociosidade das instalações no período da manhã, já que os cursos de graduação são 247 

noturnos. O Regimento Interno incluído na proposta contempla os principais aspectos regimentais, 248 

mas deve ser revisto mais detalhadamente no caso de aprovação do Programa pela CAPES, 249 

especialmente em relação às competências de Colegiado, coordenador e orientador, estrutura 250 

curricular e regime de créditos, para ficarem em total concordância com as normas da Instituição e 251 

com o corpo do projeto. Ressaltou que as demais exigências constantes na Resolução/CONSU nº 252 

062/2011 (sessenta e dois / dois mil e onze) também foram cumpridas, como o nome do coordenador 253 

do projeto, o professor Sérgio de Oliveira, e a indicação de pareceristas externos, estando incluídos 254 

no processo, com pareceres favoráveis à submissão da proposta, os relatos dos professores Célio 255 

Albuquerque, do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal Fluminense, e 256 

José Marcos Silva Nogueira, do Departamento de Ciência da Computação da UFMG. Em particular, 257 

observou que esse último fez algumas sugestões e observações para melhoria da proposta que foram 258 

prontamente atendidas e justificadas, como informado posteriormente pelo coordenador. Dessa 259 
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forma, considerando ainda que a proposta enviada está bem estruturada e cumpre o disposto na 260 

Resolução/CONSU n° 062 (sessenta e dois), de 7 (sete) de novembro de 2011 (dois mil e onze), a 261 

relatora indicou que a presente solicitação deveria ser aprovada pelo Conselho. No decorrer da análise 262 

do referido Programa pela então relatora do CONEP, professora Stella Maris Resende, informou que 263 

esta foi informada de que, após a submissão da proposta, o DTECH recebeu um novo docente com 264 

interesse de integrar o Programa, o professor Cristiano Grijó Pitangui. Conforme pode ser verificado 265 

no currículo Lattes anexado, observou que a produção dele está abaixo da média do grupo, mas sua 266 

área de formação é condizente com a proposta e o fato do doutorado dele ter sido na COPPE/UFRJ é 267 

importante, considerando que a maioria dos outros docentes se doutorou na UFMG. Dessa forma, 268 

desde que a participação dele seja aprovada pelo seu departamento de origem, a relatora entendeu 269 

que seu nome poderá integrar a proposta a ser enviada para a CAPES. Finalmente, como foi 270 

ressaltado no relato apresentado no CONEP, informou que está sendo enviada à CAPES, 271 

simultaneamente a esta, outra proposta de programa de pós-graduação para a mesma área de 272 

concentração, o que poderia gerar inconvenientes futuros, como competição por discentes ou por 273 

recursos. Contudo, afirmou que há diferenças significativas nas duas propostas, além da distância 274 

física, pois uma está sediada no Campus Alto Paraopeba e outra em São João del-Rei. O Programa 275 

proposto por docentes do Departamento de Ciência da Computação (DCOMP), na sede, visa a formar 276 

profissionais para desempenhar atividades relacionadas à pesquisa, desenvolvimento e inovação na 277 

área de Ciência da Computação, de forma a gerar novos conhecimentos, atuar em atividades técnico-278 

científicas em empresas de base tecnológica, conduzir projetos de investigação científica e exercer 279 

atividades de docência no ensino superior, tecnológico ou profissionalizante. Já o Programa proposto 280 

por docentes do DTECH e do DETEM, do CAP, é denominado de Engenharia da Computação, e visa 281 

a fornecer ao pós-graduando uma formação aplicada em Ciência e Engenharia, tendo como objetivo 282 

principal a utilização de sistemas computacionais como atividade meio para resolução de problemas 283 

em Engenharia, Ciência e Tecnologia característicos das atividades industriais da região do Alto 284 

Paraopeba. Dessa forma, concordando com a relatora do CONEP, a relatora também considerou que 285 

os dois Programas podem coexistir harmoniosamente na Instituição, gerando benefícios para as duas 286 

regiões onde se situam. Na fase de esclarecimentos, o conselheiro Sérgio Cerqueira observou que há 287 

na Instituição pouco mais de 20 (vinte) profissionais formados na área de Engenharia de Computação 288 

e que gostariam de se qualificar fazendo um mestrado. Nesse sentido, para atender a essa demanda, 289 

bem como a de outros técnicos-administrativos de outras áreas, informou que em breve será trazida, 290 

para ser discutido nos Conselhos Superiores, uma proposta de Resolução para regulamentar a reserva 291 

de vagas para os servidores técnicos-administrativos nos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu 292 

da Instituição. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Diante 293 

do exposto, sou de parecer favorável à aprovação da proposta de criação do Programa de Pós-294 

Graduação em Engenharia da Computação da UFSJ, no Campus Alto Paraopeba”. Decisão do 295 

Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade, dando origem à Resolução no 013 296 
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(treze), de 25 (vinte e cinco) de abril de 2016 (dois mil e dezesseis), que passa a fazer parte do 297 

processo. Item cinco: Processo no 23122.005361/2016-37 – Proposta do Programa de Pós-298 

Graduação Stricto Sensu em Ciências Morfofuncionais (PPGCM) – Nível: Mestrado. 299 

Interessada: PROPE, relatado pelo conselheiro José Augusto Ferreira Perez Villar. O relator 300 

leu o mérito de seu parecer informando que este processo trata da proposta de criação do Programa 301 

de Pós-Graduação em Ciências Morfofuncionais (PPGCM) na UFSJ. Informou que o Programa foi 302 

proposto pelo Departamento de Ciências Naturais (DCNAT) e conta com a participação de 9 (nove) 303 

de seus docentes, como também com a participação de docentes de outras unidades acadêmicas da 304 

UFSJ, sendo 1 (um) docente do Departamento de Medicina (DEMED), 1 (um) docente do 305 

Departamento das Ciências da Educação Física e Saúde (DCEFS) e 1 (um) docente do Campus 306 

Centro-Oeste Dona Lindu. Como apresentado no histórico do processo, ressaltou que o projeto foi 307 

amplamente analisado, sendo propostas algumas alterações que foram acatadas pela proponente. 308 

Apesar da ampla análise realizada pelos pareceristas anteriores, o relator julgou significativo ressaltar 309 

ainda a importância da criação e consolidação das atividades de pesquisa na UFSJ. Destacou que o 310 

PPGCM está sendo proposto e possui corpo docente de qualidade, jovem e com atuação comprovada. 311 

Alguns docentes não possuem produção significativa, mas é de suma importância dar oportunidade a 312 

esses docentes orientar em programa de pós-graduação, inicialmente, em nível de mestrado, e, no 313 

futuro, em nível de doutorado. Conforme apresentado na proposta, observou que os laboratórios 314 

parecem ser suficientes para o início das atividades, mostrando que, apesar de não existir programa 315 

de pós-graduação na área proposta, a UFSJ forneceu condições de pesquisa para os docentes 316 

iniciarem suas atividades. Com relação às questões técnicas, como número de vagas, linhas de 317 

pesquisa e disciplinas, após as sugestões apontadas pelos demais pareceristas, os quais são da área de 318 

atuação do Programa, afirmou que lhe pareceu estar condizente com a proposta. Apenas frisou que o 319 

número de vagas propostas, dez (10), está condizente para o início, Entretanto, é importante manter a 320 

homogeneidade na distribuição de vagas discentes entre os docentes e assegurar que todos os 321 

credenciados orientem, vistos os critérios de avaliação da CAPES. Destacou que ficou claro que o 322 

grupo de professores conseguiu nos últimos anos captar recursos de agências de fomento, o que 323 

reforça a necessidade de criação do Programa. Ressaltou ainda que o atual cenário brasileiro em 324 

relação ao financiamento público para o desenvolvimento de pesquisa científica e tecnológica vem 325 

passando por cortes de recursos e bolsas. Esse cenário é prejudicial, principalmente para os cursos 326 

novos, que sofrem com o baixo número de bolsas e financiamento para o funcionamento, 327 

principalmente com os últimos cortes dos recursos de custeio dos programas (PROAP). Assim, para 328 

o sucesso dos programas de pós-graduação, observou que a captação de recursos fora do ambiente 329 

governamental público e a internacionalização vêm sendo os maiores desafios dos programas em 330 

consolidação e dos novos, e este será o grande desafio para o PPGCM. Por fim, caso seja aprovado 331 

pelo órgão regulador CAPES por meio do envio do formulário APCN, recomendou a necessidade de 332 

reformulação, discussão e aprovação do regimento interno pelos órgãos superiores, conforme 333 
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Regimento Geral da Pós-Graduação e normas específicas da CAPES. Dados os esclarecimentos e 334 

discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Após análise dos documentos anexos ao processo, 335 

sou favorável à aprovação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Morfofuncionais. Este é o 336 

meu voto, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por 337 

unanimidade, dando origem à Resolução no 014 (quatorze), de 25 (vinte e cinco) de abril de 2016 338 

(dois mil e dezesseis), que passa a fazer parte do processo. Item seis: Processo no 339 

23122.005496/2016-01 – Proposta do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência da 340 

Computação (PROPCC) – Nível: Mestrado. Interessada: PROPE, relatado pelo conselheiro 341 

Luis Antônio Scola. O relator leu o mérito de seu parecer informando que o presente processo trata 342 

da reapresentação da proposta do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, com sigla 343 

PROPCC, em nível Mestrado Acadêmico, tendo como grupo proponente docentes do Departamento 344 

de Ciência da Computação (DCOMP). A matéria é regida pela Resolução/CONSU n° 062 (sessenta e 345 

dois), de 7 (sete) de novembro de 2011 (dois mil e onze), que regulamenta os Programas de Pós-346 

Graduação Stricto Sensu da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), e modificada pela 347 

Resolução/CONSU no 005 (cinco), de 29 (vinte e nove) de fevereiro de 2016 (dois mil e dezesseis), que 348 

define os critérios para reapresentação de propostas já encaminhadas à CAPES. Em cumprimento a esta 349 

Resolução, esclareceu que foram apresentados uma cópia da avaliação realizada e um documento em 350 

resposta por parte dos proponentes do Programa. Destacou que o processo em pauta foi submetido à 351 

apreciação do CONEP em 8 (oito) de abril de 2016 (dois mil e dezesseis), sendo avaliado pela relatora 352 

professora Stella Maris Resende, que apontou, em seu minucioso relato, o seguinte: o número excessivo 353 

de disciplinas e seu encadeamento e pertinência às linhas de pesquisa propostas; o risco de sobrecarga 354 

de trabalho para os docentes devido às demandas do Curso de Graduação em Ciência da Computação; e 355 

a intenção de consolidação das aptidões científicas por meio de estágios de pós-doutorado, que foram 356 

fatores determinantes para a nota 2 (dois) obtida, o que ocasionou a não recomendação do Programa 357 

pela Comissão de Avaliação da CAPES. Em resposta aos questionamentos apresentados pela Comissão 358 

Avaliadora da CAPES, quando da primeira submissão, esclareceu que os proponentes colocam no 359 

processo os argumentos que fundamentaram e/ou corrigiram as fragilidades apontadas, preferindo não 360 

se deter nestes pontos, uma vez que considerou que o trabalho realizado no CONEP já o fez a contento. 361 

Destacou que um fato novo a ser levantado é o de que dois professores pesquisadores do DCOMP 362 

foram agraciados com bolsas de produtividade do CNPq, fato que, por si só, demonstra a disposição e 363 

interesse deste Departamento em dedicar-se à pesquisa e à pós-graduação. Assim, para o relator, as 364 

questões levantadas pelo Comissão Avaliadora da CAPES foram plenamente respondidas nesta nova 365 

proposta. O relator mencionou ainda que foram citados como pontos positivos da proposta original a 366 

infraestrutura institucional, as linhas de pesquisa e a formação e atividade do grupo proponente, o 367 

que mostra que a base para o estabelecimento do Programa é sólida e suficiente. Os demais itens 368 

pertinentes, como anuência da unidade acadêmica envolvida, definição do público-alvo, objetivos, 369 

duração, infraestrutura, Regimento Interno e critérios de inscrição, seleção e matrícula, já faziam parte 370 
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da proposta anterior e satisfaziam as exigências da Resolução/CONSU n° 062 (sessenta e dois), de 7 371 

(sete) de novembro de 2011 (dois mil e onze), no momento da primeira submissão. Portanto, 372 

considerou que a presente proposta cumpriu todos os requisitos para aprovação. Finalmente, como 373 

colocado pela relatora do CONEP, ressaltou que está sendo enviada à CAPES, simultaneamente a 374 

esta, outra proposta de programa de pós-graduação para a mesma área de concentração, o que poderia 375 

gerar inconvenientes futuros, como competição por discentes ou por recursos. Contudo, há diferenças 376 

significativas nas duas propostas, além da distância física, pois uma está sediada em São João del-Rei 377 

e outra no Campus Alto Paraopeba. O Programa proposto por docentes do DTECH (Departamento de 378 

Tecnologia em Engenharia Civil, Computação e Humanidades) e do DETEM (Departamento das 379 

Engenharias de Telecomunicações e Mecatrônica), do CAP, é denominado de Engenharia da 380 

Computação, e visa a fornecer ao pós-graduando uma formação aplicada em Ciência e Engenharia, 381 

tendo como objetivo principal a utilização de sistemas computacionais como atividade meio para a 382 

resolução de problemas em Engenharia, Ciência e Tecnologia característicos das atividades 383 

industriais da região do Alto Paraopeba. Já o Programa proposto por docentes do DCOMP, na sede, 384 

visa a formar profissionais para desempenhar atividades relacionadas à pesquisa, desenvolvimento e 385 

inovação na área de Ciência da Computação, de forma a gerar novos conhecimentos, atuar em 386 

atividades técnico-científicas em empresas de bases tecnológicas, conduzir projetos de investigação 387 

científica e exercer atividades de docência no ensino superior, tecnológico ou profissionalizante. 388 

Dessa forma, considerou que os dois Programas podem coexistir harmoniosamente na Instituição, 389 

gerando benefícios para as duas regiões onde se situam. Por fim, sugeriu que, caso esta proposta seja 390 

aprovada pela CAPES, o Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da UFSJ submeta o 391 

seu regimento a uma nova avaliação pelo CONSU, seguindo o procedimento adotado por este 392 

Conselho. Na fase de esclarecimentos, a presidente do Conselho informou que o professor Leonardo 393 

Chaves Dutra da Rocha, coordenador da proposta em discussão, estava presente à reunião para 394 

prestar esclarecimentos. Solicitou permissão para que ele pudesse falar quando necessário, o que foi 395 

acatado. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Diante do 396 

exposto, sou de parecer favorável à aprovação da reapresentação da Proposta de Criação do 397 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da UFSJ”. Decisão do Plenário: o parecer 398 

do relator foi aprovado por unanimidade, dando origem à Resolução no 015 (quinze), de 25 (vinte e 399 

cinco) de abril de 2016 (dois mil e dezesseis), que passa a fazer parte do processo. Item sete: 400 

Processo no 23122.004963/2016-77 – Manutenção de vaga em função da aposentadoria da Profª 401 

Valceres Vieira da Rocha e Silva. Interessado: DEPEL, relatado pela conselheira Fernanda 402 

Nascimento Corgui. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que o processo refere-se à 403 

manutenção da vaga da professora Valceres Vieira Rocha e Silva, na área de Controle, em virtude de 404 

sua aposentadoria voluntária. Informou que as justificativas para o pedido de manutenção da vaga 405 

foram apresentadas pelo atual chefe do Departamento de Engenharia Elétrica (DEPEL), professor 406 

Luiz Carlos do Nascimento, à Secretaria dos Conselhos Superiores (SOCES), no dia 17 (dezessete) 407 
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de março de 2016 (dois mil e dezesseis), por meio de Memorando Eletrônico disponível no presente 408 

processo. Basicamente, argumentou-se sobre a importância desta vaga para que o DEPEL continue 409 

atendendo, com habitual qualidade, todos os encargos didáticos de sua responsabilidade, ressaltando-410 

se ainda três fatores importantes, a saber: 1) existência de dois docentes em afastamento integral para 411 

função de pró-reitores da UFSJ; 2) existência de docentes em afastamento parcial para cursarem o 412 

doutorado; e 3) andamento da proposta de implementação do curso de doutorado em Engenharia 413 

Elétrica. Porém, para a relatora, os fatores um e dois não são inteiramente válidos para pedidos desta 414 

natureza por duas razões principais. Primeiramente, porque a normatização interna, que regulamenta 415 

as condições de afastamento de docentes, determina que a unidade acadêmica deve solicitar professor 416 

substituto ou responsabilizar-se por assumir todos os encargos didáticos na ausência de 417 

disponibilidade para substituição dos docentes afastados. Em segundo lugar, trata-se de situações de 418 

natureza temporária, não justificando, por si apenas, a necessidade de uma vaga permanente para a 419 

unidade acadêmica. Com base no exposto, informou que solicitou ao chefe do DEPEL maiores 420 

informações sobre os encargos didáticos atuais do DEPEL, da área de Controle, da professora 421 

Valceres, e documentação comprobatória do doutorado previsto. Dessa forma, destacou que o chefe 422 

do DEPEL prestou as seguintes informações: 1) a carga horária anual do DEPEL é de 10.000 horas 423 

na graduação (Curso de Engenharia Elétrica) e 850 (oitocentos e cinquenta) horas no Programa de 424 

Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PPGEL), acarretando em média 10,2 (dez vírgula duas) 425 

horas-aula semanal por professor, considerando a vaga da referida professora. Nesta média, não estão 426 

computadas as cargas horárias para as orientações de Trabalho de Conclusão de Curso e de 427 

Orientação de Estágio; 2) as disciplinas da área de Controle no presente semestre possuem encargo 428 

de 49 (quarenta e nove) horas semanais, sendo distribuídas entre os 5 (cinco) professores da área de 429 

Controle, incluindo a professora Valceres, que possui um encargo de 12,25 (doze vírgula vinte e 430 

cinco) horas semanais. As disciplinas da professora Valceres referentes à graduação, neste primeiro 431 

semestre de 2016 (dois mil e dezesseis), de acordo com a coordenação do Curso de Engenharia 432 

Elétrica, foram excepcionalmente convertidas em optativas de outras áreas. A professora Valceres 433 

também era responsável pela aplicação e correção da avaliação de proficiência em língua estrangeira 434 

no PPGEL; 3) as disciplinas da professora Valceres neste semestre seriam duas matérias optativas na 435 

área de Controle e uma disciplina no PPGEL. Em acordo com o PPGEL, a professora se dispôs a 436 

lecionar a disciplina de pós-graduação no presente semestre; 4) o DEPEL criou uma comissão para a 437 

elaboração da proposta de doutorado a ser submetida no máximo até o próximo ano, com início do 438 

curso em 2018 (dois mil e dezoito). A professora Valceres era docente permanente do PPGEL e a 439 

mantença da vaga no DEPEL, com a contratação de docente na área de Controle, permite a 440 

manutenção desta área consolidada no mestrado e na proposta a ser elaborada; e 5) esforços estão 441 

sendo feitos para tentar a submissão de uma proposta de doutorado ainda no corrente ano. Todavia, 442 

com o quadro reduzido, em função da aposentaria da professora Valceres, e o consequente 443 

enfraquecimento da área de Controle, a comissão está avaliando as reais chances de sucesso mediante 444 
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submissão neste ano. Desse modo, além de evidenciar que a manutenção da vaga apenas manteria os 445 

encargos didáticos médios dos docentes do DEPEL em torno de 10,2 (dez vírgula duas) horas 446 

semanais, mesmo com a manutenção da vaga na área de Controle, a relatora ressaltou que tais 447 

informações expõem novos fatores que evidenciam a necessidade de se manterem as demandas atuais 448 

do curso de graduação e de pós-graduação, posto que a ausência desta vaga afetaria a oferta dos 449 

encargos didáticos atualmente assumidos pelo Departamento na área de Controle. Dados os 450 

esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “De acordo com as informações 451 

apresentadas no mérito, esta relatora vota pela aprovação da manutenção da vaga da Profª Valceres 452 

Vieira R. e Silva para o DEPEL na área específica de Controle. Este é meu parecer, salvo melhor 453 

juízo”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por 19 (dezenove) votos favoráveis e 454 

3 (três) abstenções. Item oito: Processo no 23122.004984/2016-92 – Manutenção de vaga em 455 

função da aposentadoria da Profª Rita Laura Avelino Cavalcante. Interessado: DPSIC, 456 

relatado pelo conselheiro Fernando Henrique de Jesus Mourão e apresentado pelo conselheiro 457 

Renato Vieira da Silva. O conselheiro leu o mérito do parecer do relator informando que o presente 458 

processo refere-se à manutenção da vaga de código nº 0343005, da professora Rita Laura Avelino 459 

Cavalcante, em virtude de sua aposentadoria voluntária, oriunda da Portaria nº 056 (cinquenta e seis), 460 

de 29 (vinte e nove) de janeiro de 2016 (dois mil e dezesseis), e publicada no Diário Oficial da União 461 

(DOU) em 1º (primeiro) de fevereiro de 2016 (dois mil e dezesseis). Informou que as justificativas 462 

para o pedido de manutenção da vaga foram apresentadas em um documento redigido por três 463 

docentes do Departamento de Psicologia (DPSIC), que atuam na mesma área da docente aposentada. 464 

Basicamente, argumentou-se sobre a importância da área de Psicologia Escolar e Educacional tanto 465 

para o DPSIC quanto para os diversos departamentos da UFSJ. Esclareceu que, atualmente, a área de 466 

Psicologia Escolar e Educacional faz parte de projetos pedagógicos de todas as licenciaturas 467 

ofertadas pela UFSJ, sendo majoritariamente de responsabilidade do DPSIC ofertar as disciplinas 468 

correspondentes periodicamente. Para tanto, o Departamento conta com 6 (seis) docentes nesta área, 469 

incluindo-se a vaga referente à docente aposentada. Informou que o documento de justificativa faz 470 

ainda um levantamento detalhado das disciplinas obrigatórias e eletivas, além de estágios 471 

profissionalizantes, projetos de extensão, atividades administrativas e Programas de Pós-Graduação 472 

em que estes 6 (seis) docentes atuam. Para complementar, informou que solicitou, no dia 11 (onze) 473 

de abril de 2016 (dois mil e dezesseis), ao DPSIC, informações sobre os encargos didáticos médios 474 

semanais dos docentes no semestre corrente (2016/1), bem como os encargos didáticos semanais 475 

médios da professora Rita Laura no ano de 2015 (dois mil e quinze). Constatou-se que o 476 

Departamento conta atualmente com 34 (trinta e quatro) docentes, estando 4 (quatro) afastados, com 477 

encargos didáticos semanais médios de 9,1104 horas, incluindo atuações em pós-graduação. A 478 

professora Rita Laura contabilizou encargos didáticos semanais médios de 8 (oito) horas, em ambos 479 

os semestres de 2015 (dois mil e quinze). Dessa maneira, foi constatada numericamente a relevância 480 

da vaga oriunda da aposentadoria da referida professora, não apenas para a área de Psicologia Escolar 481 
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e Educacional ao atender com a habitual qualidade suas demandas, mas também para o DPSIC e para 482 

a UFSJ como um todo, uma vez que a expansão da escolarização com qualidade representa uma das 483 

principais frentes de articulação desta Instituição. Por fim, para fins de arquivamento, o relator 484 

informou que solicitou ao DPSIC cópias da Ata da Reunião Departamental e do documento de 485 

justificativa de manutenção devidamente assinados, visto que tais documentos não possuíam todas as 486 

assinaturas. Prontamente, o Departamento enviou as versões devidamente assinadas, as quais foram 487 

anexadas ao presente processo. Na fase de esclarecimentos, o conselheiro Wilson Camilo Chaves, 488 

também do DPSIC, destacou o importante papel da professora Rita Laura durante a sua permanência 489 

como docente do Curso de Psicologia na UFSJ. A presidente do Conselho reforçou a fala do 490 

conselheiro destacando ainda que a referida professora contribuiu muito com a Instituição, sendo 491 

sempre muito ativa, participando da CPPD e dos Conselhos Superiores, entre outras atividades. 492 

Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o conselheiro leu o parecer do relator: “De acordo 493 

com as informações apresentadas no mérito, este relator vota pela aprovação da manutenção da vaga 494 

de código nº 0343005, da Profª Rita Laura de Avelino Cavalcante, para o DPSIC, na área específica 495 

de Psicologia Escolar e Educacional. Este é meu parecer, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o 496 

parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Item nove: Processo no 23122.006577/2016-10 – 497 

Manutenção de vaga em função do falecimento do Prof. Murilo Cruz Leal. Interessado: 498 

DCNAT, relatado pelo conselheiro Eduardo Sérgio da Silva e apresentado pelo conselheiro 499 

Tarcísio Laerte Gontijo. O conselheiro leu o mérito do parecer do relator informando que o 500 

processo refere-se à manutenção da vaga do professor Murilo Cruz Leal em virtude de seu 501 

falecimento. Esclareceu que as justificativas para o pedido de manutenção da vaga foram 502 

apresentadas pelo atual chefe do Departamento de Ciências Naturais (DCNAT), professor Fernando 503 

Otávio Coelho, à Secretaria dos Conselhos Superiores (SOCES), no dia 19 (dezenove) de janeiro de 504 

2016 (dois mil e dezesseis), por meio de Memorando Eletrônico disponível no presente processo. 505 

Informou que foram incluídos também neste processo os documentos do professor Keyller Bastos 506 

Borges, relator e coordenador da área de Química do DCNAT, justificando a manutenção da vaga na 507 

área de Ensino de Química. Nos últimos anos, destacou que o professor Murilo Cruz Leal ministrava, 508 

principalmente, as disciplinas de Prática de Ensino do Curso de Graduação em Química. Ainda, o 509 

referido professor, em seus últimos anos de atuação no DCNAT, desempenhou, entre outras 510 

atividades, as seguintes funções: 1) Professor de Química Geral; 2) Professor de Didática da 511 

Química; 3) Professor de Prática do Ensino de Química; 4) Membro do Núcleo de Professores de 512 

Ciências e Matemática da Região das Vertentes – NPC; 5) Membro do Grupo Multidisciplinar de 513 

Pesquisa em Fundamentos da Prática Educativa – FUPE/UFSJ; 6) Membro do Núcleo de Apoio à 514 

Educação Básica – NAEB; 7) Utilização do cinema na educação científica; 8) Epistemologia e ensino 515 

de Química; e 9) Professor e orientador no Mestrado em Educação. O professor Murilo participava 516 

também de várias linhas de pesquisa, dentre as quais se pode destacar: 1) A metalinguística de 517 

Mikhail Bakhtin como instrumento de compreensão da realidade do ensino de Ciências e de 518 
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Química; 2) Apropriação do discurso de inovação curricular em Química por professores do Ensino 519 

Médio; e 3) As relações entre cultura científica, cultura popular e cultura juvenil. Além disso, foi 520 

responsável pela publicação de inúmeros artigos científicos e livros, orientação de alunos de 521 

Mestrado e foi Pró-Reitor de Ensino de Graduação da UFSJ. Por fim, e pela análise da 522 

documentação, o relator entendeu que, pelas justificativas apresentadas e pelas frentes de trabalho 523 

elencadas, mesmo sem uma avaliação numérica de carga horária docente, o Departamento faz jus à 524 

manutenção da vaga oriunda do falecimento do professor Murilo Cruz Leal. Dados os 525 

esclarecimentos e discutida a matéria, o conselheiro leu o parecer do relator: “De acordo com as 526 

informações apresentadas no mérito, este relator vota pela aprovação da manutenção da vaga na área 527 

de Ensino de Química, nível de Professor Adjunto-A, do Prof. Murilo Cruz Leal, para o DCNAT. 528 

Este é meu parecer, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por 529 

unanimidade. Item dez: Processo no 23122.004945/2016-95 – Consulta da Comissão de 530 

Residência Médica. Interessadas: PROPE/COREME, relatado pelo conselheiro Tarcísio Laerte 531 

Gontijo. O relator leu o mérito de seu parecer informando que se trata de solicitação de abertura de 532 

exceção para aplicação do disposto no parágrafo único do artigo 16 (dezesseis) da 533 

Resolução/CONSU nº 047 (quarenta e sete), de 16 (dezesseis) de outubro de 2006 (dois mil e seis), 534 

que aprova o Regulamento Geral dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu no âmbito da 535 

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). Esclareceu que o referido parágrafo estabelece 536 

que apenas 1/3 (um terço) do total dos docentes de Cursos de Especialização ofertados pela UFSJ, 537 

pode ser dispensado do título de Mestre. A Comissão de Residência Médica da UFSJ, autora da 538 

referida solicitação, descreve que o corpo docente do seu Programa não atende ao disposto neste 539 

parágrafo, ou seja, mais de 1/3 (um terço) não possui o título de Mestre. Para análise do mérito, o 540 

relator inicialmente informou que os Programas de Residência foram implementados na UFSJ a 541 

partir de 2010 (dois mil e dez) no Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO), em Divinópolis, e 542 

atualmente já existem 4 (quatro) Programas, sendo 3 (três) no CCO e 1 (um) na Sede. Por outro lado, 543 

ressaltou que a Resolução que regulamenta os Cursos de Pós-Graduação Latu Sensu, na UFSJ, é do 544 

ano de 2006 (dois mil e seis) e não atende a várias especificidade dos Programas de Residência, uma 545 

vez que, quando da sua edição e publicação, estes Programas não existiam. Esclareceu que os 546 

Programas de Residência, em especial a Residência Médica, de que trata este parecer, são 547 

estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC) e possuem ampla legislação e normatização. Os 548 

residentes, em qualquer Programa, devem realizar 60 (sessenta) horas semanais de atividades, sendo, 549 

no mínimo, 80% (oitenta por cento) desta jornada em atividades práticas junto aos serviços de saúde. 550 

Assim, para operacionalização e realização destes Programas, são necessários diferentes atores, como 551 

professores, supervisores e preceptores, que irão compor o corpo docente do Programa. Porém, 552 

esclareceu que a legislação nacional não estabelece titulação mínima para os docentes envolvidos, 553 

permitindo a eles apenas a titulação de especialista. Fez então referência a algumas dessas normas 554 

salientando que emerge uma contradição entre o que determina a legislação nacional e a 555 
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Resolução/CONSU nº 047 (quarenta e sete), de 16 (dezesseis) de outubro de 2006 (dois mil e seis), 556 

no que diz respeito à qualificação mínima dos docentes, supervisores e preceptores para atuarem em 557 

Programas de Residência. Ressaltou ainda que a referida Resolução diverge também em vários outros 558 

pontos no que diz respeito à organização e funcionamento dos Programas de Residência. Nesse 559 

sentido, o relator indicou que é essencial que seja editada e publicada uma Resolução específica para 560 

os Programas de Residência da Instituição. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator 561 

leu o seu parecer: “Em função do que no mérito consta, salvo melhor juízo, sou de parecer favorável 562 

à abertura de exceção sobre o disposto no parágrafo único do artigo 16 da Resolução/CONSU nº 047, 563 

de 16 de outubro de 2006, até a edição e publicação de nova norma para os Programas de Residência 564 

em Saúde na UFSJ, permitindo, assim, que o Programa de Residência Médica em Medicina de 565 

Família e Comunidade dispense o título de mestre para uma proporção maior que um terço dos 566 

docentes envolvidos”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade, 567 

dando origem à Resolução no 016 (dezesseis), de 25 (vinte e cinco) de abril de 2016 (dois mil e 568 

dezesseis), que passa a fazer parte do processo. Item onze: Processo no 23122.006137/2016-62 – 569 

Solicitação de mudança de endereço do Curso de Ciências Econômicas junto ao MEC. 570 

Interessada: PROEN, relatado pelo conselheiro Claudio Manoel Ferreira Leite. O relator leu o 571 

mérito de seu parecer informando que o processo é referente à solicitação de uma resolução que 572 

permita a formalização junto ao MEC da mudança de local de oferecimento do curso de Ciências 573 

Econômicas do Campus Santo Antônio (CSA) para o Campus Tancredo Neves (CTAN). Informou 574 

que o referido curso já se encontra em funcionamento no CTAN, mas a formalização do novo 575 

endereço requer um posicionamento oficial pelo Conselho Universitário. Em função disso, a Pró-576 

Reitoria de Ensino de Graduação solicitou a inclusão deste item na pauta do CONSU em atendimento 577 

ao parágrafo 4º (quarto) do artigo 10 (dez) do Decreto no 5.773 (cinco mil, setecentos e setenta e 578 

três), de 9 (nove) de maio de 2006 (dois mil e seis). Esclareceu que o referido artigo determina que a 579 

modificação de endereço de funcionamento de cursos superiores implica modificação no “ato 580 

autorizativo originário”, e segundo a Nota Técnica nº 01/2016 (um / dois mil e seis), do Setor de 581 

Regulação e Legislação Educacional da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (SERLE/PROEN), a 582 

modificação de ato autorizativo requer um documento comprobatório emitido pelo CONSU em 583 

formato de resolução. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: 584 

“Tendo em vista que a autorização do CONSU é necessária para a regularização do local de 585 

funcionamento do curso de Ciências Econômicas junto ao MEC, sou de parecer favorável à emissão 586 

da Resolução solicitada”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade, 587 

dando origem à Resolução no 017 (dezessete), de 25 (vinte e cinco) de abril de 2016 (dois mil e 588 

dezesseis), que passa a fazer parte do processo. Item doze: Processo no 23122.017791/2015-11 – 589 

Proposta de alteração do Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 590 

Mecânica. Interessado: PPMEC, relatado pela conselheira Honória de Fátima Gorgulho. A 591 

relatora leu o mérito de seu parecer informando que a solicitação que ora se discute é a proposta de 592 
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alteração do artigo 30 (trinta) e seu parágrafo único, e do artigo 31 (trinta e um) do atual Regimento 593 

Interno do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica da UFSJ (PPMEC). Esclareceu que 594 

o artigo 30 (trinta) e seu parágrafo único tratam do credenciamento e descredenciamento dos 595 

docentes do Programa. Entretanto, ressaltou que a Resolução/CONSU nº 062 (sessenta e dois), de 7 596 

(sete) de novembro de 2011 (dois mil e onze), que aprova o Regulamento dos Programas de Pós-597 

Graduação Stricto Sensu da UFSJ, não faz menção às normas de credenciamento ou 598 

descredenciamento para os Programas de Pós-Graduação, observando que a única alusão ao corpo 599 

docente está no artigo 15 (quinze) e seus dois parágrafos. Também, ressaltou que o parágrafo único 600 

deste artigo se baseia nos itens de avaliação definidos pela CAPES, órgão responsável pelo 601 

credenciamento e descredenciamento de programas, a partir de um conjunto de informações como, 602 

por exemplo, o número de publicações em periódicos qualificados, participação e divulgação de 603 

trabalhos em congressos, cursos lecionados na pós-graduação e na graduação etc. Com base nestes 604 

dados, a CAPES pode pontuar, avaliar e classificar o Programa em questão. Entretanto, estas regras 605 

são dinâmicas e se modificam de acordo com a evolução dos programas e estratégias políticas para a 606 

área da ciência e tecnologia. Dessa forma, considerando a dinâmica do processo avaliativo da 607 

CAPES, ressaltou que o parágrafo único do artigo 30 (trinta) fica prejudicado e perde sentido. 608 

Observou que as mesmas considerações podem ser feitas para o caso do artigo 31 (trinta e um) do 609 

referido regimento, o qual trata de uma regra para exclusão de professores do quadro docente. 610 

Segundo a relatora, dentro do contexto apresentado, este artigo pode gerar interpretações pessoais e 611 

excluir a tecnicidade do processo. Assim, com base nas considerações acima, o colegiado do referido 612 

Programa, visando a atualizar e dinamizar o Regimento Interno do PPMEC, solicitou a exclusão do 613 

parágrafo único do artigo 30 (trinta) e do artigo 31 (trinta e um). E para se adequar de forma mais 614 

flexível às normas da CAPES, o artigo 30 (trinta) passaria a ter a seguinte redação: “Art. 30. O 615 

credenciamento e o recredenciamento dos docentes do Programa de Pós-graduação em Engenharia 616 

Mecânica deverão considerar as recomendações dos órgãos de credenciamento e de fomento e serão 617 

definidos por resolução interna do Programa”. Concluindo, a relatora considerou justificáveis as 618 

mudanças do Regimento Interno solicitadas pelo colegiado do PPMEC e entendeu que estas devem 619 

gerar maior flexibilidade e dinamismo para responder às exigências da CAPES. Dados os 620 

esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Considerando os argumentos 621 

expostos na análise de mérito, voto pela aprovação das mudanças do Regimento Interno do PPMEC 622 

solicitadas”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade, dando origem 623 

à Resolução no 018 (dezoito), de 25 (vinte e cinco) de abril de 2016 (dois mil e dezesseis), que passa 624 

a fazer parte do processo. Finalizada a pauta e conforme definido no início da reunião, deu-se início à 625 

discussão da Nota do Conselho a respeito da situação de agravamento da crise política e econômica 626 

no País. A presidente do Conselho informou que a comissão que ficou responsável por redigir uma 627 

Nota e trazê-la para ser votada por este Conselho nesta reunião trouxe duas propostas, a saber: 1) 628 

Proposta de Manifestação CONSU; e 2) Carta Aberta. A partir dessas duas propostas, ressaltou que 629 
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foi elaborada uma terceira proposta, chamada de Nota Pública, que fez uma junção das duas outras 630 

propostas. Fez então a leitura das três propostas, colocando, em seguida, o assunto em discussão. 631 

Terminada a discussão e tendo em vista que havia conselheiros a favor e/ou contra a divulgação de 632 

uma Nota pelo Conselho, a presidente colocou primeiramente esta questão em votação. A publicação 633 

de uma Nota pelo Conselho Universitário foi aprovada por 22 (vinte e dois) votos favoráveis e 5 634 

(cinco) votos contrários. Decidido pela publicação da Nota, colocou-se em votação as três propostas 635 

apresentadas. A proposta 1 (Proposta de Manifestação CONSU) obteve 1 (um) voto favorável, a 636 

proposta 2 (Carta Aberta) obteve 7 (sete) votos favoráveis e a proposta 3 (Nota Pública) obteve 16 637 

(dezesseis) votos favoráveis, tendo, ainda, 3 (três) abstenções. Aprovada a proposta 3 (Nota Pública), 638 

o Conselho discutiu parágrafo por parágrafo, ficando aprovado o seguinte texto: “NOTA PÚBLICA 639 

– O Conselho Universitário da Universidade Federal de São João del-Rei, reunido em 25 de abril de 640 

2016, manifesta a sua preocupação com o delicado cenário político em que o País se encontra, 641 

causando insegurança institucional e social. A UFSJ, mantendo o seu compromisso histórico de 642 

lutas pelo processo de construção da democracia no País, pautada na liberdade de pensamento e na 643 

defesa intransigente da pluralidade de ideias, tem compromisso com a defesa do Estado 644 

Democrático de Direito, interesse maior de toda a sociedade, independentemente de posições 645 

ideológicas, religiosas, partidárias ou de qualquer outro tipo. Este Conselho condena os cortes 646 

orçamentários na área da educação, que já prejudicam nossos estudantes e ameaçam inviabilizar 647 

nosso pleno funcionamento. Dessa forma, manifesta-se também pela manutenção, por parte do 648 

Estado brasileiro, do compromisso com o Ensino Público Superior gratuito e de qualidade. Muitas 649 

instituições federais, inclusive a UFSJ, encontram-se em processo de expansão, estimuladas pelo 650 

próprio governo federal. A garantia de manutenção desses compromissos é sinônimo de acesso e 651 

permanência de estudantes provenientes dos diversos grupos sociais nas universidades públicas 652 

brasileiras. A UFSJ repudia toda e qualquer tentativa de quebra da ordem democrática. Ao fazê-lo, 653 

vem manifestar seu pleito no sentido de reforçar programas sociais com ações efetivas destinadas às 654 

populações socialmente vulneráveis, visando a paz, a justiça social e o respeito aos direitos 655 

humanos. Entende, finalmente, que qualquer atitude contra a democracia é também contra a 656 

diversidade de interesses e de saberes, contra a liberdade de pensamento e o pensamento crítico, 657 

contra a criatividade e a pluralidade de ideias. Defender a democracia significa defender todos nós, 658 

sem exceção! A UFSJ conclama a todas e a todos, em especial à comunidade acadêmica, a continuar 659 

lutando pela democracia, pela justiça social, pela paz, pelo respeito a todas e a todos e por uma 660 

universidade pública, gratuita e de qualidade.” Finalizado o assunto, a presidente informou que a 661 

Nota Pública aprovada pelo Conselho Universitário será divulgada na página da Universidade e 662 

enviada a todos os membros da comunidade acadêmica. Às 16 (dezesseis) horas e 30 (trinta) 663 

minutos, esgotada a pauta e nada mais havendo a tratar, a presidente do Conselho encerrou a reunião. 664 

E, para constar, eu, Maria da Penha Resende Rodrigues, secretária, lavrei a presente ata que, se 665 
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aprovada, será assinada por todos os conselheiros presentes à reunião. São João del-Rei, 25 (vinte e 666 

cinco) de abril de 2016 (dois mil e dezesseis). 667 

Profª Valéria Heloisa Kemp 668 

Prof. Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira 669 

Prof. Alberto Ferreira da Rocha Júnior 670 

Profª Aline Cristina da Cruz 671 

Prof. Américo Calzavara Neto  672 

Profª Bernadete Oliveira Sidney Viana Dias 673 

Prof. Claudio Manoel Ferreira Leite 674 

Prof. Écio Antônio Portes 675 

Prof.ª Eliane Prado Cunha Costa dos Santos 676 

Prof. Fábio de Barros Silva 677 

Prof.ª Fernanda Nascimento Corghi 678 

Prof. Glauco Manuel dos Santos 679 

Profª Honória de Fátima Gorgulho 680 

Prof. Iura de Rezende Ferreira Sobrinho 681 

Prof. Ivair Gomes 682 

Profª Janaína Miranda Barbosa 683 

Prof. José Augusto Ferreira Perez Villar 684 

Prof. Juan Cañellas Bosch Neto 685 

Prof. Lincoln Cardoso Brandão 686 

Prof. Luis Antônio Scola 687 

Profª Maria Rita Rocha do Carmo 688 

Prof. Maurício Reis e Silva Júnior 689 

Profª Raquel Moreira Pires dos Santos Melo 690 
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Prof. Sérgio Marinho Soares  692 
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