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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA1

UNIVERSIDADE FEDERALDE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ.2

Aos 7 (sete) dias do mês de novembro de 2016 (dois mil e dezesseis), às 9 (nove) horas com continuação3

às 13 (treze) horas e 30 (trinta) minutos, estavam presentes para a reunião extraordinária do Conselho4

Universitário da Universidade Federal de São João del-Rei, na sala de Reuniões dos Conselhos5

Superiores – Campus Santo Antônio, os seguintes conselheiros: professor Sérgio Augusto Araújo da6

Gama Cerqueira, Reitor e presidente do Conselho; professor Marcelo Pereira de Andrade, Vice-Reitor;7

os professores: Alberto Ferreira da Rocha Júnior, Claudio Manoel Ferreira Leite, Daniel Nogueira Cortez,8

Eduardo Sérgio da Silva, Elder José Reioli Cirilo, Eliane Prado Cunha Costa dos Santos, Ênio Nazaré de9

Oliveira Júnior, Fernanda Nascimento Corghi, Frank Pereira de Andrade, Glauco Manuel dos Santos,10

Henrique Tadeu Castro Cardias, Iura de Rezende Ferreira Sobrinho, Ivair Gomes, José Augusto Ferreira11

Perez Villar, Juliano de Carvalho Cury, Lincoln Cardoso Brandão, Luis Antônio Scola, Maria Aparecida12

Arruda, Maristela Nascimento Duarte, Maurício Reis e Silva Júnior, Raquel Moreira Pires dos Santos13

Melo, Renato da Silva Vieira, Rodrigo Chavez Penha, Sálvio de Macedo Silva, Sandro Adriano Fasolo,14

Sérgio Marinho Soares e Wilson Camilo Chaves; os servidores técnico-administrativos: Fábio Chaves,15

Gustavo Henrique Almeida e Maria Mônica Reis Mondani; os discentes do ensino de graduação:16

Adriellen de Ávila Martins e Jéssica Stéphanie de Paula; e o discente do ensino de pós-graduação: Victor17

Diego Cupertino Costa. Havendo quorum, o presidente do Conselho deu início à reunião apresentando as18

justificativas de ausência dos conselheiros: Daniela Almeida Raposo Torres, por estar de licença médica19

por 30 (trinta) dias para tratamento de saúde; Fábio de Barros Silva, por estar na organização da XVIII20

Semana de Filosofia; Giann Braune Reis, por problemas de saúde; Honória de Fátima Gorgulho, por21

estar em Curitiba (PR) participando do 6° Encontro do INCT-Nano Carbono; Maria Rita Rocha do22

Carmo, por problemas de saúde na família; Rogério Martins Maurício, por estar participando do23

“Encontro da Red de Pastoralistas de America Latina”, em Inginiero Juarez, Formosa, na Argentina;24

Gilmar Cândido Rodrigues, por estar de férias regulamentares; e Jhonatan Rafael de Oliveira Bianchi,25

por ter uma atividade avaliativa nesta data. Aceitas as justificativas, foi aprovada, por unanimidade, a ata26

da reunião extraordinária ocorrida em 24 (vinte e quatro) de outubro de 2016 (dois mil e dezesseis).27

Aprovada a ata, fez-se a leitura das seguintes Mensagens, de 24 (vinte e quatro) de outubro de 2016 (dois28

mil e dezesseis), encaminhadas pela Reitoria à Secretaria dos Conselhos Superiores solicitando ao29

Conselho Universitário: 1) Mensagem nº 033/2016/UFSJ/REITORIA – aprovar os nomes, indicados30

pelo Departamento de Física e Matemática (DEFIM), dos professores Dane Tadeu Cestarolli (DQBIO),31

Antônio Helvécio Tótola (DQBIO) e Sidiney Geraldo Alves (DEFIM), a fim de comporem a Comissão32

de Avaliação de Progressão Docente para promoção à Classe D, denominada Associado, do professor33

Sílvio Luiz Thomas de Souza, nos termos do parágrafo 4º (quarto) do artigo 5º (quinto) da34

Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro), de 13 (treze) de outubro de 2014 (dois mil e quatorze) –35

aprovada por unanimidade; 2) Mensagem nº 034/2016/UFSJ/REITORIA – aprovar os nomes,36

indicados pelo Departamento de Física e Matemática (DEFIM), dos professores Dane Tadeu Cestarolli37
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(DQBIO), Antônio Helvécio Tótola (DQBIO) e Sidiney Geraldo Alves (DEFIM), a fim de comporem a38

Comissão de Avaliação de Progressão Docente para promoção à Classe D, denominada Associado, do39

professor Ricardo de Carvalho Falcão, nos termos do parágrafo 4º (quarto) do artigo 5º (quinto) da40

Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro), de 13 (treze) de outubro de 2014 (dois mil e quatorze) –41

aprovada por unanimidade. Aprovadas as Mensagens, o presidente do Conselho informou que estavam42

presentes à reunião representantes dos estudantes que ocupam a Reitoria desde o último dia 24 (vinte e43

quatro) de outubro. E antes de colocar em discussão a pauta, comunicou que gostaria de tratar algumas44

questões com o Conselho. Em primeiro lugar, informou que foi pego de surpresa quando o Instituto45

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) publicou uma lista, com o nome46

de várias instituições de ensino, adiando a realização das provas do Exame Nacional do Ensino Médio47

(Enem) nestes locais nos dia 5 (cinco) e 6 (seis) de novembro, e, entre eles, os campi da UFSJ, com48

exceção do Campus Sete Lagoas. Segundo o INEP, a decisão se deu em razão das ocupações nas49

Universidades e de outras instituições de ensino. Contudo, o presidente afirmou que a Reitoria em50

momento algum foi comunicada sobre esta decisão. Ressaltou que a UFSJ já tinha tomado todas as51

providências para que as provas fossem realizadas nestes dias, inclusive já havia um acordo com os52

estudantes que ocupam a Reitoria de que estes iriam se deslocar para outra área do Campus Santo53

Antônio onde não haveria aplicação das provas do Enem. Mesmo não havendo ocupações nos campi54

Dom Bosco (CDB), Trancredo Neves (CTAN) e Alto Paraopeba (CAP), estes também foram incluídos55

nesta lista. Finalizou afirmando que entende que se tratou mais de uma decisão política e que a UFSJ56

estava pronta para realizar as provas do Enem nos dias 5 (cinco) e 6 (seis) de novembro como estará57

também pronta nos dia 3 (três) e 4 (quatro) de dezembro, datas marcadas para a realização do Enem para58

os candidatos que tiveram as suas provas adiadas. Em segundo lugar, informou que na última terça-feira59

recebeu um memorando dos advogados da Procuradoria Jurídica da UFSJ, que fazem parte da Advocacia60

Geral da União (AGU), no qual fazem uma explanação sobre a greve dos servidores públicos federais e61

orientam, de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), pelo corte do ponto dos servidores62

que aderirem à greve na Instituição mesmo antes da publicação do “Acordão” do STF sobre esta decisão.63

Esclareceu que o texto deste memorando foi escrito pelo Procurador Federal de uma Universidade64

Federal, o qual foi repassado aos Procuradores Federais das demais Universidades. Dessa forma,65

esclareceu que este mesmo memorando não foi entregue somente a ele, mas a todos os reitores das66

Universidades Federais. Informou que na última sexta-feira, dia 4 (quatro) de novembro, participou de67

uma reunião da Andifes, e um dos assuntos tratados foi esta questão. Houve um entendimento entre os68

Reitores de que, enquanto não for publicado o acórdão pelo STF, nenhuma atitude será tomada em69

relação ao corte do ponto. Porém, caso o acórdão seja realmente publicado, ressaltou que os Reitores70

podem ser acusados de improbidade administrativa caso não acatem a decisão do STF. Por isso, afirmou71

que é preciso aguardar antes de tomar qualquer decisão. Observou que há, por exemplo, outras72

possibilidades, como uma decisão da Justiça de que, ao invés do corte do ponto, seja feita a73

compensação do horário de trabalho pelos servidores grevistas. Finalizou afirmando que a decisão da74
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UFSJ se alinha com a das demais Universidades e que, por enquanto, não haverá corte de ponto. Na75

sequência, a conselheira Adriellen de Ávila Martins pediu a palavra para fazer a leitura de uma carta76

escrita por ela direcionada ao Conselho Universitário. Na carta, chamou a atenção para alguns pontos77

importantes acerca da greve estudantil e da atual situação da UFSJ. Ressaltou que a greve e a luta dos78

estudantes, não só da UFSJ como de todas as outras instituições espalhadas pelo País, são legítimas, pois79

uma greve estudantil busca um reconhecimento social e tem pautas políticas e sociais. Destacou que a80

UFSJ, assim como outras 167 (cento e sessenta e sete) instituições de ensino superior pelo País e81

inúmeras instituições de ensino básico, encontra-se ocupada, onde 3 (três) de seus campi (CSA, CCO e82

CAP) estão com suas dependências ocupadas, sendo que, na sede, são 18 (dezoito) cursos em greve83

estudantil e, nos outros campi, um total de 8 (oito) cursos, sendo que 2 (dois) campi já estão inteiramente84

em greve estudantil (CCO e CSL). Diante disso, a conselheira informou que trouxe para este Conselho85

este breve panorama em meio a um pedido de uma reunião extraordinária do CONSU para a discussão86

da situação nesta, contando com o apoio dos colegas conselheiros, tendo como pauta a greve estudantil,87

que tem sido um acontecimento inédito na Universidade. Solicitou que seja colocada em discussão a88

possibilidade de que os professores não computem falta de alunos grevistas durante o período da greve89

estudantil e que atividades avaliativas não sejam aplicadas durante esta visando ao apoio dos90

Departamentos e dos respectivos cursos, e que se demonstrem abertos a receberem seus discentes91

durante o período de greve para conversas e negociações. Por fim, reiterou a força do movimento feito92

pelos estudantes na UFSJ e toda a força e resistência que estes têm conseguido diante da situação crítica93

de nosso País. Considerando a solicitação da conselheira Adriellen de se fazer uma reunião94

extraordinária do CONSU para que o Conselho discuta a greve estudantil, o presidente do Conselho95

esclareceu que havia pensado em fazer esta discussão nesta reunião, porém ressaltou que considera mais96

conveniente esperar a realização da assembleia dos docentes de deflagração de greve que está agendada,97

para a próxima quarta-feira, dia 9 (nove) de novembro. Dessa forma, considerando o recesso na98

Instituição durante o período de 11 (onze) a 15 (quinze) de novembro, sugeriu que se programasse uma99

reunião para o dia 21 (vinte e um) de novembro. A conselheira Adriellen solicitou, então, que fosse feita100

nesta reunião pelo menos uma indicação para que os departamentos manifestem seu apoio ao101

Movimento Estudantil até que seja realizada a próxima reunião do CONSU. Mostrou ainda a sua102

preocupação com os alunos em greve que têm bolsa de assistência estudantil, pois estes podem perdê-la103

se forem considerados infrequentes nas aulas. O conselheiro Glauco Manuel dos Santos agradeceu a104

presença dos estudantes na reunião e o apoio da Reitoria e da Vice-Reitoria ao Movimento. Na sua105

opinião, ressaltou que o Conselho não precisa esperar a assembleia dos docentes para se manifestar, uma106

vez que todos os presentes sabem o que está acontecendo. Ressaltou ainda que muitos professores estão107

aguardando a posição deste Conselho para tomar uma decisão em relação às suas atividades acadêmicas.108

O presidente reforçou mais uma vez que em momento algum o Conselho se posicionou contra a greve109

estudantil, mas só ganha ao esperar uma decisão da assembleia dos docentes. A conselheira Fernanda110

Nascimento Corghi sugeriu então que o Conselho se manifestasse por meio de uma carta para a111
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comunidade acadêmica pedindo aos departamentos que se mobilizem em favor do Movimento Estudantil.112

Alguns conselheiros deram exemplos de como as suas unidades acadêmicas estão negociando com os113

alunos em relação à realização das atividades acadêmicas. Finalizada a discussão, ficou definido que114

seria realizada uma reunião do Conselho até o dia 21 (vinte e um) de novembro e que nesta reunião seria115

emitido um texto de apoio ao Movimento Estudantil sem entrar, neste momento, na questão da greve. O116

presidente do Conselho pediu aos conselheiros Fernanda Nascimento Corghi, Frank Pereira de Andrade117

e Glauco Manuel dos Santos que o ajudassem a redigir essa carta durante o intervalo da reunião, no118

horário de almoço, de forma que o Conselho voltasse a discuti-la e aprová-la no final desta reunião.119

Decididos os itens do expediente do dia, foi então colocada em discussão a pauta. No momento da120

aprovação, o presidente do Conselho solicitou a exclusão dos itens 4 e 5, que tratam de Resoluções ad121

referendum que autorizam as reofertas dos cursos de Licenciatura em Filosofia e do Bacharelado em122

Administração Pública, na modalidade a distância, e do item 27 (vinte e sete), que trata do recurso contra123

desvinculação da discente Camila Maira Pinto Cristeli, devido às justificativas de ausência dos124

conselheiros relatores, Maria Rita Rocha do Carmo e Gilmar Cândido Rodrigues, o que foi acatado. A125

pedido dos conselheiros relatores Alberto Ferreira da Rocha Júnior, Gustavo Henrique de Almeida, Ênio126

Nazaré de Oliveira Júnior, Rodrigo Chavez Penha e Raquel Moreira Pires dos Santos Melo, foram127

também excluídos, respectivamente, os itens: 20 – Proposta de Resolução que estabelece a política de128

artes e cria o comitê de criação e circulação artística da UFSJ; 23 – Recurso contra desvinculação do129

discente Luiz Fernando Peres; 31 – Resolução/CONSU nº 021, de 17/05/2016, ad referendum, que130

aprova a criação do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Engenharia da Energia (PPGEE); 32 –131

Anteprojeto de Resolução que trata dos Programas de Residência Médica, Residência Multiprofissional132

em Saúde e Residência em Área Profissional da Saúde; e 33 – Resoluções/CONSU nº 031 e nº 032, de133

07/10/2016, ad referendum, que modificam e reeditam as Resoluções/CONSU nº 049/2012, que cria a134

CEUA, e nº 030/2011, que aprova o seu Regimento Interno. Por fim, a pedido do conselheiro relator135

Wilson Camilo Chaves, o item 21 passou para item 5. Aprovada a pauta, iniciaram-se os trabalhos. Item136

um: Processo no 23122.014245/2016-17 – Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI.137

Interessado: NTINF, relatado pelo conselheiro Elder José Reioli Cirilo. O relator leu o mérito de seu138

parecer informando que o presente processo trata da apreciação do Plano Diretor de Tecnologia da139

Informação (PDTI) – 2016-2018 (dois mil e dezesseis / dois mil e dezoito) – que orienta o planejamento e a140

execução das ações de Tecnologia da Informação na Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ).141

Esclareceu que o documento apresentado pelo Diretor do Núcleo de Tecnologia da Informação (NTINF)142

oferece uma visão completa do ambiente atual de Tecnologia da Informação na Universidade, além de um143

levantamento de necessidades e diretrizes, e a identificação de projetos que buscam a melhoria dos serviços144

prestados pelo Núcleo à comunidade da UFSJ. Informou que a comissão, constituída pelo prof. Leonardo145

Rocha (atual Diretor do NTINF), Davi Carrano (Analista do NTINF), Mark Feliciano (Técnico do NTINF),146

Rodrigo Santos (Analista do NTINF), Alex Vitorino (Técnico do NTINF), profa. Elisa Tuler de Albergaria147

(Diretora do NEAD), prof. Daniel Guidoni, (DCOMP) e prof. Rafael Oliveira (DCOMP), confeccionou o148
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PDTI proposto com base no Modelo de Referência de Plano Diretor de Tecnologia da Informação da149

Secretaria de Logística e Gestão e em resposta à Instrução Normativa Nº 04 (quatro), de 12 (doze) de150

novembro de 2010 (dois mil e dez), que dispõe sobre o processo de contratação de soluções de Tecnologia151

da Informação pelos órgãos integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e152

Informática (SISP) do Poder Executivo Federal. Outros documentos também serviram como referência153

para a elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação, a saber: o Plano Diretor de Tecnologia da154

Informação (2009-2018) da UFSJ, o EGTI/MPOG 2011-2012 e o Regimento Interno do Núcleo de155

Tecnologia da Informação da UFSJ, de 9 (nove) de março de 2009 (dois mil e nove). Em relação aos156

projetos que buscam a melhoria dos serviços prestados pelo Núcleo, destacou que o documento apresenta157

detalhadamente um Inventário de Necessidades que norteia o Plano de Metas e Ações a ser executado158

dentro do período 2016-2018 (dois mil e dezesseis / dois mil e dezoito). Para construção do inventário159

apresentado, a Comissão levou em consideração: (i) a autoavaliação institucional, conforme publicada no160

Relatório de Autoavaliação Institucional de 2015 (dois mil e quinze), na qual Técnicos-administrativos,161

Docentes e Discentes avaliaram os recursos de Tecnologia da Informação, Infraestrutura de Rede, Internet e162

Infraestrutura dos Laboratórios de Ensino e Pesquisa, dentre outros quesitos; e (ii) um questionário163

aplicado em cada uma das unidades acadêmicas e administrativas da UFSJ. Como resultado, ressaltou que164

foi levantado um total de 27 (vinte e sete) necessidades, das quais se destacaram a Implantação de165

Segurança nos Campi da UFSJ por meio de câmeras de monitoramento, como execução prevista para o166

Primeiro Semestre de 2017 (dois mil e dezessete); Melhoria na Infraestrutura de Energia Elétrica, com167

execução prevista para o Segundo Semestre de 2017 (dois mil e dezessete); e Implantação do Sistemas168

Integrados SIPAC, SIGRH e SIGAA, cuja implantação do último (SIGAA), está com início da execução169

previsto para o primeiro semestre de 2017 (dois mil e dezessete) e com témino previsto para o segundo170

semestre de 2018 (dois mil e dezoito). Quanto ao Plano de Metas e Ações, o relator informou que este171

descreve detalhadamente as ações a serem tomadas pelo Núcleo de Tecnologia da Informação para abordar172

cada uma das necessidades identificadas. Para cumprimento do Plano de Metas e Ações, composto por um173

total de 1.136 (um mil, cento e trinta e seis) ações a serem realizadas ao longo do período 2016-2018 (dois174

mil e dezesseis / dois mil e dezoito), o PDTI contabiliza a necessidade de contratação de pelo menos 3 (três)175

Analistas de Tecnologia da Informação (um em 2016, um durante o primeiro semestre de 2017 e um176

terceiro no segundo semestre de 2017). Já em relação ao contrato referente a serviço de terceirizados,177

informou que a meta para os próximos 2 (dois) anos é dobrar o contrato vigente, que conta atualmente com178

apenas 7 (sete) profissionais. Destacou que o PDTI também apresenta um Plano de Custos para realização179

do Plano de Metas e Ações. O Plano de Custos estima um gasto de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta180

mil reais) com capacitação profissional, sendo R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em 2016 (dois mil e181

dezesseis), R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em 2017 (dois mil e dezessete); e R$ 120.000,00 (cento e182

vinte mil reais) em 2018 (dois mil e dezoito), e um gasto de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) com183

contratação de serviços de terceiros, material de consumo e material permanente, sendo aproximadamente184

R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para cada um dos anos (2016, 2017 e 2018). Na fase de185
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esclarecimentos, o presidente do Conselho informou que o diretor do Núcleo de Tecnologia da Informação186

(NTINF), prof. Leonardo Chaves Dutra da Rocha, não pôde estar presente à reunião porque viajou a187

trabalho para Brasília. Destacou o trabalho do professor, que, em pouco tempo à frente do NTINF, já188

conseguiu elaborar um PDTI para a Instituição. Esclareceu que o Plano foi elaborado para um período de 2189

(dois) anos, exatamente para coincidir com o final do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)190

previsto até 2018 (dois mil e dezoito). O presidente prestou ainda mais alguns esclarecimentos sobre os191

esforços e investimentos que têm sido feitos na área de tecnologia. O conselheiro Rodrigo Chavez Penha192

levantou sua preocupação em relação à internet no prédio do Campus Dom Bosco (CDB), especialmente a193

do prédio do Departamento de Medicina (DEMED), onde eles estão tendo dificuldades de acesso à rede. O194

conselheiro observou ainda a necessidade de se desvincular a internet do CDB com a do CTAN, pois195

quando “cai” a internet em um desses campi o outro fica prejudicado, e vice-versa. O presidente esclareceu196

que o projeto para o prédio da Medicina já foi feito, mas que ocorreram dificuldades de se encontrar um197

terceiro orçamento para a licitação e que, naquele momento, não tinha informações se isso já foi finalizado.198

Sobre a internet no CTAN, esclareceu que o problema já está bem resolvido, porém hoje a grande199

dificuldade nesse campus é a questão da eletricidade. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o200

relator leu o seu parecer: “Diante do exposto, sou de parecer favorável à aprovação do Plano Diretor de201

Tecnologia da Informação (2016-2018), que orienta o planejamento e a execução das ações de Tecnologia202

da Informação na Universidade Federal de São João del-Rei”. Decisão do Plenário: o parecer do relator203

foi aprovado por unanimidade, dando origem à Resolução no 033 (trinta e três), de 7 de novembro de204

2016 (dois mil e dezesseis), que passa a fazer parte do processo. Item dois: Processo nº205

23085.001644/2015-12 – Redistribuição de docente do CCO/UFSJ para a UFTM. Interessada:206

Profa. Maria Emília Soares Martins dos Santos, relatado pelo conselheiro Juliano de Carvalho207

Cury. O relator leu o mérito de seu parecer informando que o presente processo trata da redistribuição208

da profa. Maria Emília Soares Martins dos Santos do Campus Centro-Oeste Dona Lindu da209

Universidade Federal de São João del-Rei (CCO/UFSJ) para o Departamento de Bioquímica,210

Farmacologia e Fisiologia do Instituto de Ciências Biológicas e Naturais da Universidade Federal do211

Triângulo Mineiro (DBFF/ICBN/UFTM). Esclareceu que houve uma primeira solicitação de212

redistribuição, a qual foi negada pelo fato de o DBFF/ICBN/UFTM deliberar em favor da abertura de213

concurso público para o preenchimento da vaga disponível. Diante disso, destacou que a professora214

Maria Emília Soares Martins dos Santos participou do processo seletivo e foi aprovada em primeiro215

lugar, solicitando, em seguida, novamente a apreciação do seu pedido de redistribuição, com a216

perspectiva de manutenção das progressões obtidas na UFSJ na carreira do Magistério Superior, pois a217

docente reiniciaria a sua carreira se solicitasse exoneração da UFSJ e assumisse a vaga na UFTM via218

concurso. Observou então que foram apresentados documentos, pelo Setor de Recursos Humanos da219

UFTM, atestando a legalidade do procedimento caso fosse aceito o preenchimento da vaga via220

redistribuição. Os documentos anexados em seguida demonstram que a redistribuição foi aprovada em221
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reunião de colegiados do DBFF/ICBN/UFTM e da Congregação do CCO/UFSJ. Finalmente, destacou222

que um ofício da Reitoria da UFTM, encaminhado à Reitoria da UFSJ, consolidou a transferência do223

código de vaga da UFTM para a UFSJ. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o224

seu parecer: “Pelo exposto no mérito, salvo melhor juízo, sou de parecer favorável à redistribuição da225

docente Maria Emília Soares Martins dos Santos para a UFTM”. Decisão do Plenário: o parecer do226

relator foi aprovado por unanimidade. Item três: Processo no 23122.017984/2016-52 – Pedido de227

redistribuição da UFAL para a UFSJ/DPSIC. Interessado: Prof. Lucas Cordeiro de Freitas,228

relatado pelo conselheiro Eduardo Sérgio da Silva. O relator leu o mérito de seu parecer informando229

que o presente processo trata da proposta de redistribuição do prof. Lucas Cordeiro Freitas da230

Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Campus Maceió, para a Universidade Federal de São João231

del-Rei/Departamento de Psicologia (UFSJ/DPSIC). Informou que o processo de redistribuição em232

questão foi conduzido pela Divisão de Desenvolvimento de Pessoas da UFSJ, cuja análise se pautou na233

proposta de trabalho e currículo Lattes do professor Lucas, com atividades de ensino, pesquisa e234

extensão. O relator destacou ainda que o referido professor teve 20 (vinte) artigos publicados de 2006235

(dois mil e seis) a 2016 (dois mil e dezesseis), um livro e dois capítulos de livros publicados, além da236

participação em congressos e eventos científicos. Por fim, informou que o Departamento de Psicologia237

analisou e apresentou-se favorável à redistribuição, uma vez que o professor possui formação e aptidões238

que muito contribuirão para o curso de Psicologia da UFSJ. Dados os esclarecimentos e discutida a239

matéria, o relator leu o seu parecer: “Após análise dos documentos anexos ao processo, sou favorável à240

aprovação do pedido de redistribuição do Prof. Lucas Cordeiro de Freitas. Este é o meu voto, salvo241

melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Item quatro:242

Processo no 23122.013387/2016-59 – Solicitação de alteração do nome, da sigla e do Regimento243

Interno do DEQUE. Interessado: DEQUE, relatado pela conselheira Honória de Fátima Gorgulho244

e apresentado pelo conselheiro Ivair Gomes. O conselheiro leu o mérito do parecer da relatora245

informando que a solicitação que ora se discute é a proposta de alteração do Regimento Interno do246

Departamento de Engenharia Química e Estatística (DEQUE). Esclareceu que a alteração solicitada se247

justifica considerando que foi aprovada pelo CONSU (Processo nº 23122101903/2014-30) a248

transferência de todos os docentes da área de Estatística, originalmente lotados no DEQUE, para o249

Departamento de Física e Matemática (DEFIM), bem como os respectivos encargos didáticos. Assim, a250

partir da mudança no quadro docente, o Departamento revisou o seu Regimento Interno no sentido de251

adequá-lo às novas diretrizes desta unidade. Dessa forma, destacou que as alterações solicitadas e252

aprovadas por unanimidade em Ata Departamental foram: 1) mudança do nome e sigla do referido253

Departamento, originalmente identificado como DEQUE – Departamento de Engenharia Química e254

Estatística, passando a ser identificado como DEQUI – Departamento de Engenharia Química; 2) revisão255

do inciso VI (seis) do artigo 5º do Regimento Interno do Departamento, que trata das competências do256

Departamento; e 3) revisão do artigo 13 (treze) do Regimento Interno do Departamento, que trata do257

funcionamento do Departamento. Assim, diante do exposto, a relatora considerou as alterações258
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solicitadas justificáveis e entendeu que estas refletem o atual caráter e necessidades do referido259

departamento. Na fase de esclarecimentos, o presidente deixou claro que as alterações indicadas neste260

processo não interferem em nada no outro processo que deverá vir a este Conselho para apreciação, que261

trata da solicitação desse Departamento de alteração de perfil de vaga docente em função da262

redistribuição do prof. Gustavo Matheus de Almeida. Em relação a esse outro processo, o conselheiro263

Marcelo Pereira de Andrade sugeriu que os dois departamentos interessados, o agora Departamento de264

Engenharia Química (DEQUI) e o Departamento de Física e Matemática (DEFIM), discutam o assunto e265

tentem chegar a um consenso em relação a essa vaga. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o266

conselheiro leu o parecer da relatora: “Voto pela aprovação das mudanças propostas no Regimento267

Interno do DEQUE, bem como da sua identificação que passará a ser DEQUI – Departamento de268

Engenharia Química”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade, dando269

origem à Resolução no 034 (trinta e quatro), de 7 de novembro de 2016 (dois mil e dezesseis), que passa270

a fazer parte do processo. Item cinco: Processo nº 23122.008704/2016-15 – Proposta de Regimento271

Interno da CPPD. Interessada: CPPD, relatado pelo conselheiro Wilson Camilo Chaves. O relator272

leu o mérito de seu parecer informando que o presente processo tem como assunto o “Regimento Interno273

da CPPD”, cuja interessada é a Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD). Informou que, por274

meio de memorando, em 23 (vinte e três) de maio de 2016 (dois mil e dezesseis), o prof. Glauco Manuel275

dos Santos, presidente da CPPD, encaminhou ao prof. Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira,276

presidente do Conselho Universitário, o Regimento Interno da CPPD para ser apreciado pelo CONSU.277

Em 15 (quinze) de junho de 2016 (dois mil e dezesseis), o prof. José Tarcísio Assunção, chefe de278

Gabinete, em despacho, encaminhou o presente processo à CPPD, para que fosse “explicitada a279

necessidade e justificativa para a apreciação deste Anteprojeto de Resolução”. No documento de280

justificativa, datado de 1º (primeiro) de julho de 2016 (dois mil e dezesseis), o prof. Glauco Manuel dos281

Santos, presidente da CPPD, afirmou que, “com o advento da Lei nº 12.772/2012 (doze mil, setecentos e282

setenta e dois / setenta e dois), novas atribuições foram delegadas à CPPD, fazendo-se necessária a283

criação de uma resolução que as regulamente na Instituição”. Anteriormente, o prof. Glauco esclareceu284

que a Resolução Interna da CPPD, atualmente em vigor, fora aprovada em 12 (doze) de dezembro de285

2000 (dois mil), “na qual se estabeleceram normas de funcionamento das reuniões ordinárias e286

extraordinárias que vigoram até a presente data”. Assim sendo, o prof. Glauco, na condição de287

presidente da CPPD, justificou a necessidade de aprovação do presente anteprojeto de Resolução, “a fim288

de atender os dispositivos legais vigentes e possibilitar o correto assessoramento da Comissão289

Permanente de Pessoal – CPPD – na política de pessoal docente”. Em despacho, datado de 15 (quinze)290

de setembro de 2016 (dois mil e dezesseis), o prof. José Tarcísio Assunção, chefe de Gabinete,291

encaminhou o presente processo à SOCES para as devidas providências. Em ata da reunião ordinária da292

CPPD, datada de 3 (três) de maio de 2016 (dois mil e dezesseis), o Regimento Interno da CPPD foi293

aprovado por unanimidade. Por fim, a secretaria da CPPD encaminhou a ele, relator deste processo, uma294
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juntada de documentação para que o auxiliasse na sua análise, que inclui várias Resoluções vigentes ou295

que já estiveram em vigência nesta Instituição, entre outras documentações, bem como um histórico de296

teor qualitativo e quantitativo a respeito dos relatos referentes às progressões, afastamentos e estágio297

probatório, entre outros, dos docentes desde 2000 (dois mil) até junho de 2016 (dois mil e dezesseis),298

movidos à luz de várias Resoluções que se tornaram necessárias à medida que foram mudando as299

legislações a respeito da carreira docente das Instituições Federais de Educação. Informou que consta300

ainda desta juntada a Lei n°12.772 (doze mil, setecentos e setenta e dois), de 28 (vinte e oito) de301

dezembro de 2012 (dois mil doze), que “dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreiras e Cargos de302

Magistério Federal; sobre a Carreira do Magistério Superior, de que trata a Lei N° 7.596, de 10 de303

abril de 1987” etc., esclarecendo que o capítulo VII da referida Lei reza sobre a Comissão Permanente304

de Pessoal Docente. Analisando essa legislação, destacou que ela amplia demasiadamente a função desta305

Comissão, que passa ter a função de assessorar o Colegiado competente ou o dirigente máximo na306

instituição de ensino para formulação e acompanhamento da execução da política de pessoal docente.307

Assim, afirmou que as atribuições da CPPD vão muito além de avaliar o desempenho para fins de308

progressão e promoção funcional dos docentes e, consequentemente, terá uma responsabilidade à altura309

de suas atribuições. Assim, foi neste contexto que o relator analisou o anteprojeto de Resolução, objeto310

deste processo, que “regulamenta a Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) no âmbito da311

UFSJ e dá outras providências”. Informou que o anteprojeto é composto de 36 (trinta e seis) artigos,312

destacando que, de acordo com o caput do seu artigo 1º (primeiro), a CPPD é “a comissão de313

assessoramento superior da Reitoria e do Conselho Universitário, responsável pela proposição,314

elaboração, acompanhamento e supervisão da execução da política para o pessoal docente”. Dessa315

maneira, afirmou que é atribuída à CPPD uma responsabilidade impar de assessorar a Reitoria e o316

Conselho Universitário na execução de toda política para o pessoal docente da UFSJ. Na sequência, o317

relator destacou os pontos principais de cada artigo do anteprojeto. Concluindo, ressaltou que se nota,318

assim, que a natureza detalhista do anteprojeto de Resolução, que regulamenta a Comissão Permanente319

(CPPD) no âmbito da UFSJ, expressa o que preconiza o capítulo VII da Lei nº 12.772 (doze mil,320

setecentos e setenta e dois), de 28 (vinte e oito) de dezembro de 2012 (dois mil doze), que reza sobre a321

Comissão Permanente de Pessoal Docente, atribuindo-lhe funções fundamentais de assessorar o322

Colegiado competente ou o dirigente máximo na instituição de ensino para formulação e323

acompanhamento da execução da política de pessoal docente. Na fase de esclarecimentos, o presidente do324

Conselho destacou o papel importante da CPPD dentro da Instituição, que deixa agora de ser um órgão325

estritamente burocrático passando a ser um órgão mais de assessoramento. Os conselheiros Glauco Manuel326

dos Santos e Maristela Nascimento Duarte, que fazem parte da CPPD, prestaram ainda mais alguns327

esclarecimentos, destacando, em especial, a figura do Vice-presidente e o papel da Secretaria da Comissão328

nesta nova proposta. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Pelo329

que no fundamento do mérito consta, sou de parecer favorável à Resolução que Regulamenta a330

Comissão Permanente de Pessoal Docente – CPPD – da UFSJ. Este é meu voto, salvo melhor juízo”.331
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Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade, dando origem à Resolução no332

035 (trinta e cinco), de 7 de novembro de 2016 (dois mil e dezesseis), que passa a fazer parte do333

processo. Item seis: Processo no 23122.010672/2016-18 – Recurso acadêmico contra indeferimento334

de trancamento de matrícula. Interessado: Victor Murilo Pontello e Silva, relatado pelo335

conselheiro Fábio de Barros Silva e apresentado pelo conselheiro Renato da Silva Vieira. O336

conselheiro leu o mérito do parecer do relator informando que o caso em tela, como já destacado pela337

relatora deste processo no CONEP, profa. Stella Maris Resende, se resume ao seguinte: em 2015 (dois338

mil e quinze), por meio do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, o discente Victor Murilo Pontello339

e Silva conquistou a sua vaga no curso de Engenharia Mecatrônica da UFSJ, para início no 1º (primeiro)340

semestre letivo de 2016 (dois mil e dezesseis). Entretanto, antes da confirmação de sua aprovação,341

ressaltou que ele foi selecionado para realização de um intercâmbio no âmbito do Programa de342

Intercâmbio de Jovens do Rotary Internacional do Brasil, tendo viajado para a Alemanha em dezembro343

de 2015 (dois mil e quinze), com previsão de lá permanecer por um ano. Sua matrícula na UFSJ foi344

efetuada no dia 13 (treze) de fevereiro de 2016 (dois mil e dezesseis) pelo seu pai e responsável, senhor345

Odimar Carmo da Silva, que, dias depois, em 25 (vinte e cinco) de fevereiro de 2016 (dois mil e346

dezesseis), solicitou o trancamento dela para que seu filho pudesse iniciar seu curso de graduação em347

2017 (dois mil e dezessete) após o retorno de seu intercâmbio. O principal argumento utilizado pelo348

senhor Odimar foi a impossibilidade de seu filho realizar um novo Enem em 2016 (dois mil e dezesseis),349

requisito indispensável para pleitear nova vaga para 2017 (dois mil e dezessete) e, consequentemente, só350

poder ingressar novamente em um curso superior no sistema público em 2018 (dois mil e dezoito). No351

entanto, ainda segundo a relatora do CONEP, destacou que a autonomia acadêmica conferida às352

Universidades permite a estas a regulamentação de vários temas em sua própria instância administrativa,353

estabelecendo que o Trancamento de Matrícula deve ser previsto nos regimentos universitários. Dessa354

forma, de acordo com o artigo 92 (noventa e dois) do Regimento Geral da UFSJ, o trancamento de355

matrícula é vedado aos alunos em seu primeiro semestre letivo na Universidade. Em consequência disso,356

a solicitação de trancamento da matrícula do discente Victor foi indeferida, conforme ofício enviado pelo357

Diretor da Divisão de Acompanhamento e Controle Acadêmico (DICON), senhor José Roberto Ribeiro,358

em 7 (sete) de março de 2016 (dois mil e dezesseis). Não satisfeito, em 15 (quinze) de março de 2016359

(dois mil e dezesseis), o senhor Odimar, pai de Victor, protocolou um pedido de recurso à instância360

superior, o qual foi encaminhado à Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEN). A solicitação foi361

novamente indeferida em 6 (seis) de maio de 2016 (dois mil e dezesseis), pelo então Pró-Reitor,362

Professor Marcelo Pereira de Andrade, por não existir amparo legal. Em 18 (dezoito) de maio de 2016363

(dois mil e dezesseis), uma nova solicitação de recurso foi protocolada e encaminhada ao CONEP para364

deliberação. No âmbito do CONEP, informou que a relatora, profa. Stella Maris Resende, posicionou-se365

contrariamente à solicitação de trancamento e seu parecer, submetido à votação, obteve 10 (dez) votos366

favoráveis e 1 (uma) abstenção. Diante da decisão proferida pelo CONEP, informou que o Sr. Odimar367
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Carmo da Silva, representante do requerente, por meio de requerimento em 4 (quatro) de agosto de 2016368

(dois mil e dezesseis), recorreu, novamente, agora à instância superior, a saber, o Conselho Universitário.369

Para tanto, ao requerer nova apreciação do recurso, o representante do requerente alegou que: (i) a370

decisão do CONEP não se baseou na legislação federal, mas no Regimento Interno da UFSJ; (ii) Victor371

Murilo Pontello e Silva foi aprovado para o intercâmbio quando ainda desconhecia os resultados do372

ENEM; (iii) o requerente, representado pelo pai, não se encontra na Alemanha a passeio, mas a trabalho;373

(iv) a Constituição da República Federativa do Brasil destaca, em diferentes dispositivos, o “direito à374

educação”, “o combate à desigualdade”, “a dignidade da pessoa humana”; (v) o estudante Victor M.375

Pontello e Silva teria seus direitos feridos e, como muitos jovens do País, estaria sujeito a riscos sociais;376

(vi) a família do requerente vive, atualmente, dificuldades, tendo em vista que o pai encontra-se377

desempregado e, por isso mesmo, precisa garantir que o filho, Victor M. Pontello e Silva, continue378

estudando. Em primeiro lugar, o relator ressaltou que entende a situação vivida pela família do379

requerente. Aliás, sabe-se que outras famílias vêm sofrendo as consequências da crise. Além disso,380

concordou plenamente com a argumentação do requerente no que se refere à importância da educação e381

à luta pelos direitos. Contudo, afirmou que não pode deixar de salientar outros aspectos, quais sejam: (i)382

a vaga numa instituição pública de ensino superior envolve vultosos investimentos dos contribuintes.383

Trata-se de um investimento importante para a formação de profissionais em diversas áreas,384

notadamente na área tecnológica. Nesse sentido, é fundamental que as instituições procurem preencher385

todas as vagas existentes, evitando, assim, o ônus de vagas ociosas que incide na sociedade. Todo o386

esforço deve ser dirigido para isso; (ii) de fato, nossa Constituição estabelece, entre outras garantias, o387

“direito à educação”. Entretanto, é preciso lembrar que as instituições públicas de ensino superior, no388

exercício de sua autonomia, deve definir, de forma democrática e organizada, as regras e procedimentos389

de acesso e preenchimento das vagas disponíveis, considerando a legislação vigente e o principal da390

igualdade de condições; (iii) nesse sentido, a UFSJ, por meio de seu Regimento Interno, estabelece, na391

Seção IV, as normas referentes ao trancamento de matrícula. O inciso I (um) do artigo 92 (noventa e dois)392

é claro ao dispor que o trancamento de matrícula é vedado “ao aluno em seu 1º período letivo na UFSJ”.393

O dispositivo possui uma intenção clara: evitar que uma turma seja iniciada com vaga ociosa e, ao394

mesmo tempo, garantir que a vaga não ocupada seja destinada a outro candidato aprovado em posição395

subsequente àquele que, apesar de selecionado, não a preencheu efetivamente. A norma, portanto,396

garante igualdade de condições de acesso a uma vaga em instituição pública e torna os cidadãos como397

iguais em direitos e deveres. Além disso, assegura que o investimento público na educação superior seja398

justificado pela ocupação de todas as vagas disponíveis. Sendo assim, embora possa entender a situação399

vivida por Victor Murilo Pontello e Silva e sua família, o relator afirmou que não viu justificativa400

plausível para o pleito do requerente. Dessa forma, entendeu que a UFSJ, sob pena de ferir a igualdade401

de acesso e permanência que a todos é garantida, não deve acatar a solicitação de trancamento de402

matrícula. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o conselheiro leu o parecer do relator:403

“Diante do exposto no mérito, salvo melhor juízo, sou de parecer favorável ao indeferimento do pedido404
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de trancamento de matrícula de Victor Murilo Pontello e Silva”. Decisão do Plenário: o parecer da405

relatora foi aprovado por unanimidade. Item sete: Processo no 23122.017455/2016-59 – Proposta de406

autoavaliação para o biênio 2016-2018. Interessada: CPA, relatado pela conselheira Maria Mônica407

Reis Mondaini. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que o presente processo trata da408

análise da proposta de autoavaliação da UFSJ para o biênio 2016-2018 (dois mil e dezesseis / dois mil e409

dezoito), encaminhada a este Conselho Universitário pela Comissão Própria de Avaliação (CPA/UFSJ),410

instituída pela Resolução/CONSU nº 004 (quatro), de 10 (dez) de novembro de 2004 (dois mil e quatro).411

Destacou que a CPA, criada com a missão precípua de promover a cultura de avaliação na Universidade412

Federal de São João del-Rei (UFSJ), é responsável também pelo acompanhamento dos processos de413

autoavaliação institucional e de avaliações externas. Ainda, a CPA também tem a função de indicar ações414

estratégicas necessárias ao pleno desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão, além415

de ações que proporcionem o desenvolvimento da gestão da UFSJ. Nesse sentido, destacou que a416

Avaliação Institucional anualmente promovida pela CPA atende à legislação federal, sobretudo no que417

tange às exigências das políticas de avaliação do ensino superior definidas pelo Ministério da Educação418

e implementadas pelo INEP. Esta avaliação é feita por toda a comunidade acadêmica da UFSJ –419

discentes de graduação, discentes de pós-graduação, discentes de EAD, docentes, técnicos-420

administrativos e egressos –, garantindo aos participantes da pesquisa o espaço necessário à construção421

de políticas internas e direcionamento de ações estratégicas para a gestão da Universidade. Esclareceu422

que a presente proposta encontra-se em conformidade com a Resolução/CONSU nº 004/2004 (quatro /423

dois mil e quatro) e com a legislação federal pertinente. A metodologia apresentada para o biênio 2016-424

2018 (dois mil e dezesseis / dois mil e dezoito) também encontra conformidade com a Portaria/MEC nº425

2.051/2004 (dois mil e cinquenta e um / dois mil e quato), alcançando os 5 (cinco) eixos temáticos do426

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). Concluindo, a relatora informou que se427

verifica, ao final, que a proposta contempla a ampla divulgação da pesquisa de autoavaliação, cabendo428

apenas a sugestão de revisão do cronograma em função da submissão desta proposta neste Conselho.429

Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Com base no exposto430

acima, sou de parecer favorável à aprovação da Proposta de Autoavaliação para o Biênio 2016-2018.431

Este é o meu voto, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por432

unanimidade. Item oito: Processo no 23122.003947/2016-67 – Decisão Ad Referendum Nº 019/2016,433

de 29/08/2016, que aprova a remoção de docente do DEFIM/CAP para o CCO. Interessado: Prof.434

Sílvio Luiz Thomaz de Souza. Relator: Sandro Adriano Fasolo. O relator leu o mérito de seu parecer435

informando que este processo iniciou-se com a carta do servidor Silvio Luiz Thomaz de Souza436

solicitando remoção do Departamento de Física e Matemática (DEFIM) para o Campus Centro-Oeste437

Dona Lindu (CCO), datada de 6 (seis) de março de 2016 (dois mil e dezesseis), endereçada à pró-reitora438

de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, senhora Adriana Amorim, com cópia para o prof. Eduardo439

Sérgio da Silva, diretor do CCO/UFSJ, e prof. Maurício Reis Silva e Júnior, chefe do DEFIM.440

Esclareceu que o processo em tela está de acordo com o inciso II (dois) do artigo 36 (trinta e seis) da Lei441
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nº 8.112/90 (oito mil, cento e doze / noventa), que trata da remoção “a pedido, a critério da442

Administração”. Ainda sobre a remoção, o parágrafo 3° (terceiro) do artigo 53 (cinquenta e três) da443

mesma Lei dispõe: "Não será concedida ajuda de custo nas hipóteses de remoção previstas nos incisos444

II e III do parágrafo único do art. 36". Dessa forma, o relator ressaltou que não foram encontrados445

dispositivos legais que estabeleçam a obrigatoriedade de contrapartida de vaga e a possibilidade de446

fixação de prazos para a remoção. Entretanto, por ser a critério da Administração, o relator entendeu que447

as condições para a realização da remoção devam ser acordadas entre as partes. Da mesma forma,448

ressaltou que qualquer solicitação de mudanças nas condições previamente acordadas deverá ser449

analisada e aceita pelas partes envolvidas. Nesse sentido, informou que o DEFIM possui 8 (oito)450

professores efetivos da área de Física e, de acordo com o parecer da professora Mariana Garabini,451

atualmente, o total de encargos didáticos da graduação na área de Física do Departamento é de 1.404452

(um mil, quatrocentas e quatro) horas semestrais; ou seja, 78 (setenta e oito) horas semanais. Isto implica453

uma carga horária mínima semanal somente da graduação de 9,75 (nove vírgula setenta e cinco) horas454

por professor se se contar com os 8 (oito) professores efetivos. Sendo 7 (sete) esse número de455

professores, segundo a professora, a carga horária por professor somente no ensino de graduação sobe456

para, no mínimo, 11,14 (onze vírgula quatorze) horas-aulas semanais. Além disso, o Departamento457

possui diversos professores da área de Física, que também atuam em programas de pós-graduação stricto458

sensu, como o PROFMAT e o Programa de Pós-Graduação em Física. Na fase de esclarecimentos, o459

presidente do Conselho esclareceu que, apesar do ad referendum do CONSU, a Portaria que de fato efetiva460

a remoção ainda não foi emitida, o que atende à condicionante do DEFIM de só liberar o professor após a461

contratação de um novo docente. Dessa forma, esclareceu que foi possível ao DEFIM a realização do462

concurso público para o preenchimento da vaga cedida pelo CCO em contrapartida à remoção do prof.463

Sílvio Luiz. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Eu sou464

favorável à Decisão Ad Referendum n° 019/2016 do processo de remoção do prof. Sílvio Luiz Thomaz465

de Souza do DEFIM para o CCO. Este é o meu voto”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi466

aprovado por unanimidade, referendando a Decisão nº 019 (dezenove), 29 (vinte e nove) de agosto 2016467

(dois mil e dezesseis). Item nove: Processo no 23122.016603/2016-18 – Decisão Ad Referendum Nº468

011/2016, de 23/08/2016, que autoriza a manutenção de vaga docente em função da aposentadoria469

da Profa. Adelaine LaGuardia. Interessado: DELAC, relatado pela conselheira Eliane Prado470

Cunha Costa dos Santos. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que este processo trata da471

solicitação de manutenção de vaga junto ao Curso de Letras e vinculada à área de Literaturas de472

Expressão Inglesa, no Departamento de Letras, Artes e Cultura (DELAC), vaga essa referente à473

aposentadoria da profa. Adelaine LaGuardia, aposentada compulsoriamente devido a problema de saúde.474

Esclareceu que os membros daquele Departamento, em Assembleia Departamental realizada em 9 (nove)475

de agosto do ano corrente, aprovaram, por unanimidade, a manutenção da referida vaga. Em 17476

(dezessete) de agosto, ressaltou que foi solicitado que o pedido fosse aprovado pelo Magnífico Reitor o477

quanto antes, ad referendum do Conselho Universitário, diante do curto prazo existente para a tomada de478
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todas as providências necessárias para que o futuro professor tomasse posse antes do início do próximo479

semestre. Diante disso, em 23 (vinte e três) de agosto, o Magnífico Reitor deferiu o pedido, ad480

referendum deste Conselho. Segundo a justificativa apresentada, destacou que a manutenção da vaga em481

questão é fundamental tanto para a graduação quanto para a pós-graduação do Curso de Letras. Quanto à482

graduação, esclareceu que seu projeto pedagógico encontra-se em processo de revisão. Pretende-se criar483

dois cursos separados, ambos com habilitação em língua e literatura: o primeiro de língua portuguesa e o484

outro de língua inglesa. A criação deste último curso prevê aumento de carga horária para os professores.485

Em suma, sem a manutenção da vaga, haveria uma sobrecarga sobre professores que são também486

docentes permanentes na pós-graduação. Quanto à pós-graduação, sua estrutura curricular encontra-se487

em expansão e reformulação. Almeja-se a criação de mais uma área de concentração e de duas linhas de488

pesquisa e a implantação do nível de doutorado, que exige um número elevado de professores489

permanentes. Por fim, observou que a CAPES já foi informada de tais metas, que são incompatíveis com490

a redução do número de professores. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu491

parecer: “Diante dos fortes argumentos contidos na justificativa de fls. 03 e 04, voto pelo deferimento da492

solicitação de manutenção de vaga referente à aposentadoria da profa. Adelaine LaGuardia no493

Departamento de Letras, Artes e Cultura, com plena ratificação da autorização dada pelo Magnífico494

Reitor em 23 de agosto do ano corrente (fl. 10)”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado495

por unanimidade, referendando a Decisão nº 020 (vinte), 23 (vinte e três) de agosto 2016 (dois mil e496

dezesseis). Item dez: Processo no 23122.013061/2016-21 – Decisão Ad Referendum Nº 012/2016, de497

26/08/2016, que autoriza a manutenção de vaga docente em função da aposentadoria do Prof.498

Reinaldo Aparecida Fonseca. Interessado: DECAC, relatado pelo conselheiro Glauco Manuel dos499

Santos. O relator leu o mérito de seu parecer informando que se trata da manutenção de vaga docente500

em função da aposentadoria do prof. Reinaldo Aparecida Fonseca e tem como interessado o501

Departamento de Ciências Administrativas e Contábeis (DECAC). Afirmou que o processo está bem502

instruído, amparado na justificativa que explicita em planilhas o quadro docente do DECAC, com a503

distribuição atualizada dos encargos didáticos, considerando a vaga do docente em pauta, endossando a504

necessidade da manutenção desta, haja vista que sua falta ocasionaria o desequilíbrio dos encargos já505

distribuídos, inclusive da oferta em outros cursos a que o DECAC atende. Dados os esclarecimentos e506

discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Considerando o exposto no mérito, voto favoravelmente507

à Decisão nº 012/2016, que autorizou, ad referendum do CONSU, a manutenção de vaga docente em508

função da aposentadoria do Prof. Reinaldo Aparecida Fonseca, na área de Ciências Contábeis e Finanças.509

Este é meu parecer, salvo meu melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por510

unanimidade, referendando a Decisão nº 012 (doze), 26 (vinte e seis) de agosto 2016 (dois mil e511

dezesseis). Item onze: Processo no 23122.017326/2016-61 – Decisão Ad Referendum Nº 013/2016, de512

26/08/2016, que autoriza a manutenção de vaga docente em função da aposentadoria da Profa.513

Maria Lúcia Monteiro Guimarães. Interessado: DECED, relatado pelo conselheiro Luiz Antônio514

Scola. O relator leu o mérito de seu parecer informando que o processo refere-se à manutenção da vaga515
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ocupada pela profa. Maria Lucia Monteiro Guimarães, do Departamento de Ciências da Educação516

(DECED), em virtude de sua aposentadoria. Esclareceu que as justificativas para o pedido de517

manutenção da vaga foram apresentadas pelo atual chefe de DECED, prof. Heitor Antonio Gonçalves.518

Basicamente, foi argumentado sobre a importância desta vaga para que o DECED continue atendendo,519

com a habitual qualidade, a todos os encargos didáticos sob sua responsabilidade nos diferentes cursos520

de licenciatura da UFSJ. Contudo, o relator ressaltou que a subárea a que originalmente a professora521

pertencia era da Supervisão Escolar. Porém, de acordo com este documento, “as atualizações dos estudos522

no campo da educação e mais especificamente na Pedagogia, provocaram a extinção desta que, dentre523

outras, se encontra dentro da nova subárea proposta que é Gestão Educacional”. Por fim, feita a análise524

da ata da reunião em que foi pautada a discussão sobre a manutenção da vaga e da área, informou que se525

verificou a decisão unânime dos professores presentes em garantir a manutenção desta. Assim sendo, o526

relator considerou que os requisitos para a manutenção da vaga foram cumpridos. Dados os527

esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Pelo exposto no mérito, este relator528

vota pela aprovação do AD REFERENDUM do Conselho Universitário nº 013/2016 conferido pelo529

Presidente do Conselho Universitário, Prof. Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira, em 26/08/2016.530

Este é o meu voto, s.m.j.”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade,531

referendando a Decisão nº 013 (treze), 26 (vinte e seis) de agosto 2016 (dois mil e dezesseis). Item doze:532

Processo no 23122.017331/2016-73 – Decisão Ad Referendum Nº 014/2016, de 26/08/2016, que533

autoriza a manutenção de vaga docente em função da aposentadoria da Profa. Marise Maria534

Santana da Rocha. Interessado: DECED, relatado pelo conselheiro Luiz Antônio Scola. O relator535

leu o mérito de seu parecer informando que o processo refere-se à manutenção da vaga ocupada pela536

profa. Marise Maria Santana da Rocha, do Departamento de Ciências da Educação (DECED), em537

virtude de sua aposentadoria voluntária. Esclareceu que as justificativas para o pedido de manutenção da538

vaga foram apresentadas pelo atual chefe de DECED, prof. Heitor Antonio Gonçalves. Basicamente, foi539

argumentado sobre a importância desta vaga para que o DECED continue atendendo, com a habitual540

qualidade, a todos os encargos didáticos sob sua responsabilidade nos diferentes cursos de licenciatura541

da UFSJ. Feita a análise da ata da reunião em que foi pautada a discussão sobre a manutenção da vaga e542

da área, informou que se verificou a decisão unânime dos professores presentes em garantir a543

manutenção desta. Assim sendo, o relator considerou que os requisitos para a manutenção da vaga foram544

cumpridos. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Pelo exposto no545

mérito, este relator vota pela aprovação do AD REFERENDUM do Conselho Universitário nº 014/2016546

conferido pelo Presidente do Conselho Universitário, Prof. Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira,547

em 26/08/2016. Este é o meu voto, s.m.j.”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por548

unanimidade, referendando a Decisão nº 014 (quatorze), 26 (vinte e seis) de agosto 2016 (dois mil e549

dezesseis). Item treze: Processo no 23122.017510/2016-19 – Decisão Ad Referendum Nº 015/2016, de550

29/08/2016, que autoriza a manutenção de vaga docente em função da aposentadoria da Profa.551

Ivanize Valéria dos S. L. Moreno. Interessado: DPSIC, relatado pelo conselheiro Iura de Rezende552
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Ferreira Sobrinho. O relator leu o mérito de seu parecer informando que o presente processo refere-se à553

manutenção da vaga número 0343028, da profa. Ivanize dos Santos Lima Moreno, em virtude de sua554

aposentadoria voluntária, oriunda da Portaria nº 565 (quinhentos e sessenta e cinco), de 28 (vinte e oito)555

de julho de 2016 (dois mil e dezesseis) e já aprovada pela Decisão Ad Referendum nº 015/2016 (quinze /556

dois mil e dezesseis) pelo presidente deste Conselho. Esclareceu que as justificativas para o pedido de557

manutenção da vaga foram apresentadas em um documento redigido por 3 (três) docentes do558

Departamento de Psicologia (DPSIC). Este documento destaca a participação significativa da docente559

aposentada nas atividades de ensino, já que era ela responsável por diversas disciplinas obrigatórias, bem560

como suas atividades de pesquisa e extensão, a destacar o “Projeto Longe de Casa”, que oferece561

oportunidade de estágio para os alunos do curso, além de prestar atendimento psicológico à população de562

São João del-Rei. A docente orientava aproximadamente 40 (quarenta) alunos nos campos de ensino,563

pesquisa e extensão. O documento destaca ainda a importância da área de Psicologia Clínica, na qual a564

profa. Ivanize atuava, como campo de grande riqueza e diversidade teórica e prática na Psicologia.565

Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “De acordo com as566

informações apresentadas no mérito, este relator vota pela aprovação da manutenção da vaga de código567

0343028, da profa. Ivanize dos Santos Lima Moreno, para o DPSIC, na área específica de Psicologia568

Clínica. Este é meu parecer, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado569

por unanimidade, referendando a Decisão nº 015 (quinze), 29 (vinte e nove) de agosto 2016 (dois mil e570

dezesseis). Item quatorze: Processo no 23122.017502/2016-64 – Decisão Ad Referendum Nº 016/2016,571

de 29/08/2016, que autoriza a manutenção de vaga docente em função da aposentadoria do Prof.572

Marcos Vieira da Silva. Interessado: DPSIC, relatado pelo conselheiro Iura de Rezende Ferreira573

Sobrinho. O relator leu o mérito de seu parecer informando que o presente processo refere-se à574

manutenção da vaga número 0342888, do prof. Marcos Vieira da Silva, em virtude de sua aposentadoria575

voluntária, oriunda da Portaria nº 490 (quatrocentos e noventa), de 30 (trinta) de junho de 2016 (dois mil576

e dezesseis), e já aprovada pela Decisão Ad Referendum Nº 016/2016 (dezesseis / dois mil e dezesseis)577

pelo presidente deste Conselho. Esclareceu que as justificativas para o pedido de manutenção da vaga578

foram apresentadas em um documento redigido por 5 (cinco) docentes do Departamento de Psicologia579

(DPSIC) que atuam na área do docente aposentado. Basicamente, esclareceu que foi argumentado sobre580

a importância da área da Psicologia Social tanto no contexto nacional quanto para o DPSIC. Com a saída581

do docente aposentado, informou que o Departamento conta com 5 (cinco) docentes na área de582

Psicologia Social, todos eles com a carga mínima de 288 (duzentas e oitenta e oito) horas-anuais,583

considerando-se isoladamente os encargos didáticos obrigatórios requeridos pelo Curso de graduação de584

Psicologia (que possui dois turnos: integral e noturno) e Medicina, sem contar as optativas de ênfases585

dos cursos, os estágios obrigatórios e profissionalizantes, bem como os diversos encargos da pós-586

graduação. Informou que o documento destaca que parte importante dos projetos inscritos na pós-587

graduação é direcionada para temáticas envolvendo a área de Psicologia Social e descreve diversas588

atividades já desempenhadas pelos 5 (cinco) docentes responsáveis por esta área. Por fim, destacou que589
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o prof. Marcos Vieira Silva era responsável por 378 (trezentas e setenta e oito) horas-anuais de encargos590

didáticos, além de supervisionar estágios acadêmico-profissionalizantes e ocupar a função de Vice-591

coordenador de um projeto de extensão em Interface com Pesquisa financiado pela FAPEMIG. Dados os592

esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “De acordo com as informações593

apresentadas no mérito, este relator vota pela aprovação da manutenção da vaga de código 0342888, do594

Prof. Marcos Vieira Silva, para o DPSIC, na área específica de Psicologia Social. Este é meu parecer,595

salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade,596

referendando a Decisão nº 016 (dezesseis), 29 (vinte e nove) de agosto 2016 (dois mil e dezesseis). Item597

quinze: Processo no 23122.017512/2016-08 – Decisão Ad Referendum Nº 017/2016, de 29/08/2016,598

que autoriza a manutenção de vaga docente em função da aposentadoria do Profa. Maria Amélia599

Cesari Quaglia. Interessado: DPSIC, relatado pelo conselheiro Iura de Rezende Ferreira Sobrinho.600

O relator leu o mérito de seu parecer informando que o presente processo refere-se à manutenção da601

vaga número 0342897, da profa. Maria Amélia Cesari Quaglia, em virtude de sua aposentadoria602

voluntária, oriunda da Portaria nº 554 (quinhentos e cinquenta e quatro), de 21 (vinte e um) de julho de603

2016 (dois mil e dezesseis), e já aprovada pela Decisão Ad Referendum Nº 017/2016 (dezessete / dois604

mil e dezesseis) pelo presidente deste Conselho. Esclareceu que as justificativas para o pedido de605

manutenção da vaga foram apresentadas em um documento redigido por 2 (dois) docentes do606

Departamento de Psicologia (DPSIC). Basicamente, esclareceu que foi argumentado sobre a importância607

da área de Psicologia Experimental para o DPSIC tanto no âmbito da graduação quanto na pós-608

graduação. Destacou que atualmente a área de Psicologia Experimental conta com apenas 3 (três)609

professores que assumem na graduação 5 (cinco) disciplinas obrigatórias, disciplinas optativas diversas,610

além de orientar alunos em estágios de pesquisa e iniciação cientifica. O documento de justificativa611

ressalta ainda a importância da atuação destes docentes no curso de pós-graduação, no qual lecionam612

mais 5 (cinco) disciplinas, além de auxiliar na administração do curso e produção de artigos necessários613

para a evolução do mestrado e a melhoria de sua avaliação pela CAPES. Dados os esclarecimentos e614

discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “De acordo com as informações apresentadas no mérito,615

este relator vota pela aprovação da manutenção da vaga de código 0342897, da Profa. Maria Amélia616

Cesari Quaglia, para o DPSIC, na área específica de Psicologia Experimental. Este é meu parecer, salvo617

melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade, referendando a618

Decisão nº 017 (dezessete), 29 (vinte e nove) de agosto 2016 (dois mil e dezesseis). Item dezesseis:619

Processo no 23122.017521/2016-91 – Decisão Ad Referendum Nº 018/2016, de 29/08/2016, que620

autoriza a manutenção de vaga docente em função da aposentadoria do Profa. Valéria Heloisa621

Kemp. Interessado: DPSIC, relatado pelo conselheiro Iura de Rezende Ferreira Sobrinho. O622

relator leu o mérito de seu parecer informando que o presente processo refere-se à manutenção da vaga623

número 0342799, da profa. Valéria Heloisa Kemp, em virtude de sua aposentadoria voluntária, oriunda624

da Portaria nº 565 (quinhentos e sessenta e cinco), de 28 (vinte e oito) de julho de 2016 (dois mil e625

dezesseis), e já aprovada pela Decisão Ad Referendum Nº 018/2016 (dezoito / dois mil e dezesseis) pelo626
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presidente deste Conselho. Esclareceu que as justificativas para o pedido de manutenção da vaga foram627

apresentadas em um documento redigido por 3 (três) docentes do Departamento de Psicologia (DPSIC)628

que atuam na mesma área da docente aposentada. Basicamente, esclareceu que foi argumentado sobre a629

importância da área de Psicologia do Trabalho tanto para o DPSIC quanto para outros departamentos da630

UFSJ. Destacou que atualmente a área de Psicologia do Trabalho faz parte também de projetos631

pedagógicos dos cursos de Jornalismo, Engenharias e Administração. No curso de Psicologia, as632

disciplinas ofertadas pela área de “trabalho” são obrigatórias e eletivas, e, nos demais cursos633

mencionados, a oferta é apenas de disciplinas obrigatórias. Para tanto, o Departamento conta com 4634

(quatro) docentes nesta área, incluindo-se a vaga referente à docente aposentada. Por fim, informou que635

o documento de justificativa traz ainda um levantamento detalhado das disciplinas obrigatórias e eletivas,636

além de estágios profissionalizantes, projetos de extensão, atividades administrativas e programas de637

pós-graduação em que estes 4 (quatro) docentes atuam. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria,638

o relator leu o seu parecer: “De acordo com as informações apresentadas no mérito, este relator vota pela639

aprovação da manutenção da vaga de código 0342799, da profa. Valéria Heloísa Kemp, para o DPSIC,640

na área específica de Psicologia do Trabalho. Este é meu parecer, salvo melhor juízo”. Decisão do641

Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade, referendando a Decisão nº 018 (dezoito), 29642

(vinte e nove) de agosto 2016 (dois mil e dezesseis). Item dezessete: Processo no 23122.017508/2016-643

31 – Decisão Ad Referendum Nº 020/2016, de 29/08/2016, que autoriza a manutenção de vaga644

docente em função da vacância do Prof. Nílton César da Silva. Interessado: DEMAT, relatado pelo645

conselheiro Renato da Silva Vieira. O relator leu o mérito de seu parecer informando que se trata de646

processo de solicitação de manutenção de vaga destinada ao Departamento de Matemática e Estatística647

(DEMAT), vaga esta decorrente do pedido de vacância do prof. Nilton César Santos. Esclareceu que, em648

função da urgência para a reposição da vaga para repor os encargos didáticos descobertos em razão da649

vacância do professor e, ainda, do memorando emitido pela Divisão de Desenvolvimento de Pessoas650

(DIDEP), que trata de solicitação de Ministério de Educação para preenchimento de planilhas651

informando sobre concursos públicos para provimento das vacâncias com data limite para publicar652

editais de concurso até 31 (trinta e um) de agosto de 2016 (dois mil e dezesseis), houve a necessidade do653

pedido para uma decisão Ad Referendum deste Conselho. Finalizou afirmando que o processo está bem654

instruído e amparado pelos documentos e justificativas, bem como houve a submissão da matéria nos655

instâncias internas do Departamento que deliberam este tema, aprovando em assembleia departamental a656

manutenção da referida vaga. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer:657

“Diante do exposto, s.m.j., voto favorável à aprovação da Decisão Ad Referendum nº 020/2016, de 29 de658

agosto de 2016, que autoriza a manutenção de vaga docente do Departamento de Matemática e659

Estatística, em função da vacância do prof. Nilton César da Silva, e a realização do concurso público”.660

Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade, referendando a Decisão nº 020661

(vinte), 29 (vinte e nove) de agosto 2016 (dois mil e dezesseis). Item dezoito: Processo no662

23122.017503/2016-17 – Decisão Ad Referendum Nº 021/2016, de 29/08/2016, que autoriza a663
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transferência de duas vagas docentes oriundas das aposentadorias dos professores Humberto664

Lobosque Senna e Waldir Dias Filho do DEPEB para o DEMAT. Interessado: DEMAT, relatado665

pelo conselheiro Renato da Silva Vieira. O relator leu o mérito de seu parecer informando que se trata666

de processo de solicitação de transferências de vagas docentes entre o Departamento de Matemática e667

Estatística (DEMAT) e o Departamento de Engenharia de Biossisemas (DEPEB) em razão das668

aposentadorias dos professores Humberto Lobosque Senna e Waldir Dias Filho. Em razão do acordo669

assinado entre os Departamentos na criação do projeto pedagógico do curso de Graduação em670

Biotecnologia, essas duas vagas, bem como os encargos didáticos dos referidos docentes aposentados,671

foram transferidos para DEMAT. Informou que o termo de acordo presente no processo consta672

pormenorizadamente as disciplinas, períodos de ação e turnos de trabalho, bem como as cargas horárias673

de cada vaga docente, contabilizando 9 (nove) horas-semanais por docente de acordo com o termo.674

Destacou que todas as instâncias nos dois Departamentos envolvidos foram consultadas e a referida675

matéria aprovada por ampla maioria. Esclareceu, inclusive, que o relator que se debruçou no parecer676

acerca do projeto pedagógico do curso de Graduação em Biotecnologia mencionou tal acordo de677

transferência. Dessa forma, tendo em vista que todas as instâncias foram consultadas e, ainda, o DEMAT678

neste processo se manifestou com esclarecimentos quando foi demandado, o relator entendeu que as679

lacunas foram devidamente preenchidas , em razão da consistência dos acordos firmados entres os680

departamentos e a administração superior, esta ação apresenta relevância para o bom andamento dos681

Departamentos. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Diante do682

exposto, s.m.j., voto favorável à aprovação da Decisão Ad Referendum nº 021/2016, de 20 de agosto de683

2016, que autoriza a transferência de duas vagas docentes oriundas das aposentadorias dos professores684

Humberto Lobosque Senna e Waldir Dias Filho do Departamento de Engenharia de Biossistemas para o685

Departamento de Matemática e Estatística”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por686

unanimidade, referendando a Decisão nº 021 (vinte e um), 29 (vinte e nove) de agosto 2016 (dois mil e687

dezesseis). Item dezenove: Processo no 23122.016445/2016-04 – Pedido de integralização de curso688

(recurso contra desvinculação). Interessado: Ernani Dias Lelis, relatado pelo conselheiro Sandro689

Adriano Fasolo. O relator leu o mérito de seu parecer informando que se trata de processo referente ao690

recurso de desvinculação do discente Ernani Dias Lelis, do curso de Engenharia Industrial Mecânica,691

currículo 1984. No que ser refere à vida acadêmica do discente, esclareceu que se resume no seguinte: 1)692

2002/1 – ingresso por vestibular para o turno noturno; 2) prazo máximo de integralização 2010/2; 3)693

prazo de integralização do curso prorrogado pelo Colegiado por 3 (três) semestres para 2012/1; 4) no694

processo, não existem informações de como o discente conseguiu matricular-se por mais 8 (oito)695

semestres (até 2016/1) mesmo após o término da prorrogação concedida pelo Colegiado; 5) não logrou696

aprovação 2004/1, 2004/2, 2011/1, 2012/1, 2013/2, 2014/1, 2014/2, 2015/1, 2015/2 e 2016/1; 6) não697

inscrito em 2011/2 e 2012/2; 7) por meio do Processo n 23122.016445/2016-04, solicita avaliação da698

situação acadêmica, tendo em vista sua desvinculação, conforme Portaria da Reitoria n  541/2016, de699

18/07/2016; 8) nos últimos 6 (seis) semestres, matriculou-se em 10 (dez) disciplinas (uma ou duas por700
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semestre) e obteve nota igual a 0 (zero) em todas, inclusive sendo infrequente em 5 (cinco) delas; 9) em701

2016/2, matriculou-se em apenas 1 (uma) disciplina: Termodinâmica II; 10) disciplinas a cursar: Cálculo702

Diferencial e Integral II (90 h), Cálculo Diferencial e Integral III (90 h), Corrosão e Proteção de703

Superfícies Metálicas (120 h), Eletrotécnica Geral II (90 h), Estágio Supervisionado (360 h), Física II704

(90 h), Física III (120 h), Máquinas Térmicas I (90 h), Máquinas Térmicas II (120 h), Química Geral (90705

h) e Transmissão de Calor (60 h), totalizando 11 disciplinas em 1.320 horas; 11) no seu requerimento, o706

discente informa que passou por problemas emocionais devido à sobrecarga de trabalho707

concomitantemente a problemas de saúde no seio familiar, resultando em um intenso distúrbio708

emocional, levando-o à depressão. Iniciou um tratamento psiquiátrico sem, contudo, obter o êxito709

desejado. Informa que cursou 90% (noventa por cento) da grade curricular, mas o relatório mostra que710

das 58 (cinquenta e oito) disciplinas da grade ainda faltam 11 (onze), totalizando 19% (dezenove por711

cento). Afirma que realizou o estágio, mas esta afirmação não consta no extrato escolar. Cursando 6 (seis)712

disciplinas por semestre, o discente necessitaria de mais 2 (dois) semestres para conclusão do curso se os713

pré-requisitos permitissem; 12) desvinculado pela Portaria n° 541, de 18 de julho de 2016, considerando:714

o parágrafo 5° do artigo 4° da Resolução/CONEP nº 024/2014; o Parecer n° 059/2014, do CONSU/UFSJ;715

e os incisos IV e IX do artigo 96 do Regimento Geral da UFSJ. Na fase de esclarecimentos, o716

conselheiro Rodrigo Chavez Penha ressaltou que o preocupa, como médico, o fato de muitos discentes717

alegarem passar por problemas de saúde, bem como qual o tipo de assistência que tem sido dada pela718

Instituição a esses alunos. Dessa forma, colocou-se à disposição, bem como o Departamento de719

Medicina, para ajudar no tratamento desses alunos antes que cheguem a problemas mais graves, como,720

por exemplo, a desvinculação. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer:721

“Com base no exposto acima, sou de parecer desfavorável à revinculação do discente. Este é meu voto”.722

Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por 29 (vinte e nove) votos favoráveis e 3 (três)723

abstenções. Item vinte: Processo nº 23122.015668/2016-46 – Pedido de revisão de matrícula724

(recurso contra desvinculação). Interessada: Alessandra Cristina Simião Sango, relatado pelo725

conselheiro Claudio Manoel Ferreira Leite. O relator leu o mérito de seu parecer e o assunto foi726

colocado em discussão. Terminada a discussão, a conselheira Maristela Nascimento Duarte, não se727

sentido suficientemente esclarecida para votar, pediu vista ao processo. Apresentou como justificativa728

que entende que nem sempre as pessoas conhecem toda a instrumentalização para esse tipo de processo,729

por isso irá procurar o interessado para esclarecer melhor a situação que o levou à desvinculação. Diante730

disso, de acordo com o Regimento Geral da UFSJ, a conselheira fica obrigada a relatar por escrito as731

conclusões de seus estudos no prazo de até 5 (cinco) dias úteis. Item vinte e um: Processo nº732

23122.016006/2016-93 – Solicitação de revinculação e regularização de matrícula (recurso contra733

desvinculação). Interessado: Wanderson Alis Margarida, relatado pelo conselheiro Maurício Reis e734

Silva Júnior. O relator leu o mérito de seu parecer informando que, conforme requerimento eletrônico, o735

discente Wanderson Alis Margarida solicita apreciação, por parte deste Conselho, de seu pedido de736

revinculação e regularização de sua matrícula. Solicita ainda que, caso tal pedido não possa ser737
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apreciado devido ao cronograma, que lhe seja dado trancamento de matrícula. Pelo histórico apresentado,738

esclareceu que observa-se que o discente, ingressante e matriculado no segundo semestre de 2015 (dois739

mil e quinze), apresentou aproveitamento nulo em todas as 7 (sete) unidades curriculares nas quais se740

matriculou no primeiro período do curso, sendo infrequente em 6 (seis) delas. Desta forma, exceto por741

haver sido registrada frequência do aluno em uma única unidade curricular, poderia haver ocorrido sua742

desvinculação ao final do segundo semestre letivo de 2015 (dois mil e quinze), conforme indica o inciso743

V (cinco) do artigo 96 (noventa e seis) do Regimento Geral da UFSJ. De fato, no requerimento que abre744

o processo, informou que o discente justifica seu desempenho dizendo que estava impossibilitado de745

participar das atividades acadêmicas do curso por motivos financeiros e pessoais, indicando ainda que746

trabalhava em turno administrativo na empresa Simpress-VSB. Após o segundo semestre de 2015 (dois747

mil e quinze), o aluno não se inscreveu no primeiro semestre de 2016 (dois mil e dezesseis), conforme748

indicado no Histórico da Vida Acadêmica do aluno e observação em seu Extrato Escolar. Tal condição749

levou à sua desvinculação, estando seu nome listado na Portaria da Reitoria nº 545 (quinhentos e750

quarenta e cinco), de 18 (dezoito) de julho de 2016 (dois mil e dezesseis). O discente, entretanto,751

apresentou recurso contra tal ato administrativo, cuja análise preliminar da Procuradoria Federal da752

UFSJ indicou sua tempestividade e encaminhamento para deliberação deste Conselho. Em 27 (vinte e753

sete) de setembro de 2016 (dois mil e dezesseis), o então Reitor em exercício, prof. Marcelo Pereira de754

Andrade, concedeu efeito suspensivo ao processo de desvinculação até o fim da tramitação deste recurso.755

Ressaltou que não consta do processo ata específica do colegiado de curso que demonstre deliberação a756

respeito de possível recurso contra desvinculação. De fato, analisando-se o artigo 96 (noventa e seis) do757

Regimento Geral da UFSJ, afirmou que não há menção explícita para que o colegiado de curso aprecie758

tal recurso. A condição de ciência e aceitação por parte da coordenação de curso em relação à759

desvinculação do aluno é considerada a partir das mensagens eletrônicas trocadas entre a secretaria da760

coordenação do curso de Engenharia Mecatrônica e a Divisão de Acompanhamento e Controle761

Acadêmico (DICON). Por último, face às considerações feitas pela Procuradoria Federal, o relator762

ressaltou que há de se considerar que a justificativa apresentada pelo aluno para apreciação deste recurso763

não é específica ou detalhada o suficiente, além de não deixar de forma clara uma mudança de sua764

condição pessoal para posterior cumprimento das exigências do curso. Desta maneira, afirmou que é765

insustentável uma eventual exceção à regra de desvinculação, situação na qual o poder de autotutela,766

garantido à UFSJ na condição de autarquia federal, poderia resultar em provimento ao recurso. Deve-se767

notar ainda que uma autarquia federal não deve abusar de seu poder de autotutela a ponto de se768

desalinhar dos preceitos que regem a administração pública. Entende-se ainda que as regras769

estabelecidas no Regimento Geral da UFSJ foram criadas com propósitos e objetivos específicos. No770

caso em questão, destacou que os procedimentos estabelecidos quanto à inscrição em unidades771

curriculares visam, principalmente, à organização e atendimento de tais demandas por parte das772

coordenações de curso, responsáveis diretas pelos discentes da UFSJ. Dados os esclarecimentos e773

discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Diante do acima exposto, sou de parecer contrário ao774
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pedido de revinculação apresentado pelo discente Wanderson Alis Margarida. Além disso, dado que o775

processo correu tempestivamente, não há de se considerar a ressalva feita pelo discente quanto a um776

possível trancamento de matrícula”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por777

unanimidade. Item vinte e dois: Processo nº 23122.016611/2016-64 – Recurso contra desvinculação778

acadêmica. Interessado: Aquelino Lopes Fernandes Júnior, relatado pelo conselheiro Ivair Gomes.779

O relator leu o mérito de seu parecer informando que o processo em análise refere-se ao pedido de780

recurso acadêmico do discente do curso a distância de Administração Pública, Aquelino Lopes781

Fernandes Júnior, apresentado em 11 (onze) de agosto de 2016 (dois mil e dezesseis), acerca de782

desvinculação acadêmica por não ter realizado inscrição periódica no segundo semestre de 2015 (dois783

mil e quinze) e no primeiro semestre de 2016 (dois mil e dezesseis). Esclareceu que a desvinculação teve784

como fundamento o inciso I (um) do artigo 96 (noventa e seis) do Regimento Geral da UFSJ, que785

assevera que o aluno perderá direito à vaga “quando não fizer a inscrição periódica em unidades786

curriculares nos prazos fixados no calendário escolar”. De acordo com a Divisão de Acompanhamento787

e Controle Acadêmico (DICON), esclareceu que foi publicado Edital 001/2016/DICON/PROEN/UFSJ788

para manifestação de ampla defesa de discente com situação acadêmica irregular na UFSJ, sendo que o789

reclamante não teria entrado com recurso. Embora não tenha feito o recurso inicial, destacou que o790

Procurador Federal da UFSJ emitiu nota asseverando que o recurso do discente a este Conselho é791

tempestivo, ou seja, foi feito dentro do prazo de 30 (trinta) dias da data da Portaria de desvinculação. O792

Procurador lembra ainda que, considerando o poder de autotutela da administração, ela pode anular seus793

próprios atos por “motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos”. Na794

justificativa apresentada pelo discente, informou que este relata diversos problemas familiares para795

alegar a não realização das inscrições. A análise do histórico escolar e do relatório de integralização do796

requerente permite verificar que ele ainda possui tempo suficiente para integralização do curso dentro do797

prazo legal de 16 (dezesseis) semestres, que se findará no final de 2018 (dois mil e dezoito). Além disso,798

o curso de Administração Pública pode oferecer algumas disciplinas especiais para alunos que estão em799

atraso. Assim, com base no investimento público realizado na formação deste aluno, nos motivos800

alegados pelo estudante e no poder de autotutela da administração pública, o relator considerou que deva801

ser dada a ele nova oportunidade de concluir seu curso. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria,802

o relator leu o seu parecer: “Com base no acima exposto, sou favorável ao deferimento do recurso803

acadêmico pleiteado pelo discente do curso de Administração Pública, Aquelino Lopes Fernandes Júnior,804

salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por 32 (trinta e dois) votos805

favoráveis e 1 (uma) abstenção. Às 16 (dezesseis) horas e 10 (dez) minutos, conforme definido na parte806

da manhã, passou-se à discussão da Carta de apoio ao Movimento Estudantil elaborada pelo presidente807

do Conselho, prof. Sérgio, e pelos conselheiros Fernanda, Frank e Glauco. O presidente do Conselho808

apresentou a proposta, colocando-a em discussão. Terminada a discussão e finalizado o texto, o809

presidente colocou em votação a Carta de apoio ao Movimento. A Carta foi aprovada por 29 (vinte e810

nove) votos favoráveis e 4 (quatro) votos contrários, ficando aprovado o seguinte texto: “Carta à811
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Comunidade Acadêmica: No último dia 24 de outubro, o Conselho Universitário da Universidade812

Federal de São João del-Rei manifestou publicamente sua apreensão para com a Proposta de Emenda813

Constitucional 241/2016 (agora 55/2016) do Governo Federal. Por meio desta, mantemos nosso814

posicionamento solidário a todos aqueles que ‘se mostram preocupados com a ameaça da limitação dos815

investimentos públicos nos setores mais vitais para a sociedade brasileira’, em especial em relação aos816

serviços básicos de educação e saúde, ainda mais quando estes são os discentes da nossa própria817

Instituição de educação. O Conselho Universitário da UFSJ manifesta, portanto, seu apoio aos818

discentes e aos técnicos-administrativos em greve desta Instituição e reitera seu respeito às atividades819

grevistas determinadas em cada núcleo discente a partir da data quando foram deliberadas em meio a820

seus pares. Nessa perspectiva, compreendemos que é essencial que os docentes mantenham o diálogo821

com seus discentes a respeito das atividades letivas considerando o período de greve. Mantemos nosso822

posicionamento de que ‘a Universidade Federal de São João del-Rei corre o risco de ter que restringir823

seu papel de relevância na inclusão social de seus estudantes, assegurado pela formação universitária824

gratuita e de qualidade’, e compreendemos, portanto, que é legítima a greve dos discentes, assim como825

as ocupações. Reiteramos nossa compreensão em relação ao momento recessivo em que se encontra o826

País e o imperativo do equilíbrio das finanças públicas, mas não podemos aceitar que a condição827

imposta pela PEC 241 para a retomada do crescimento seja a do sacrifício dos serviços básicos para a828

população brasileira. E, nesse sentido, posicionamo-nos em favor daqueles que serão os mais829

prejudicados por esta medida, entre eles os discentes da nossa própria Instituição”. Às 17 (dezessete)830

horas e 10 (dez) minutos, aprovada a Carta à Comunidade Acadêmica e tendo se chegado ao teto da831

reunião, o Conselho decidiu por encerrá-la e continuar os outros itens da pauta em uma próxima reunião.832

Assim, nada mais havendo a tratar, o presidente do Conselho encerrou a reunião. E, para constar, eu,833

Maria da Penha Resende Rodrigues, secretária, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por834

todos os conselheiros presentes à reunião. São João del-Rei, 7 (sete) de novembro de 2016 (dois mil e835

dezesseis).836
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