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Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade 1 

Federal de São João del-Rei.  2 

Aos 18 (dezoito) dias do mês de novembro de 2015 (dois mil e quinze), às 14 (quatorze) horas, 3 

estavam presentes para a reunião extraordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – 4 

CONEP, da Universidade Federal de São João del-Rei, realizada por videoconferência, estando: em 5 

São João del-Rei, Campus Santo Antônio, na Sala de Reuniões da Reitoria, os conselheiros: professor 6 

Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira, Reitor em exercício e presidente do Conselho em 7 

exercício; os docentes que atuam no ensino da graduação: Carolina Ribeiro Xavier, Stella Maris 8 

Resende e Vanessa Maia Barbosa de Paiva; o docente que atua no ensino de pós-graduação: Valdir 9 

Mano; os membros do corpo técnico-administrativo: José Roberto Ribeiro e Josiane Nogueira; e o 10 

membro da comunidade externa: José Domingos de Souza; em Divinópolis, Campus Centro-Oeste 11 

Dona Lindu (CCO), Sala 201 – Bloco C, os conselheiros docentes que atuam no ensino de graduação: 12 

Cláudia Di Lorenzo Oliveira e Moacyr Comar Júnior; em Ouro Branco, Campus Alto Paraopeba 13 

(CAP), Sala 110 – Bloco 2, a conselheira docente que atua no ensino de graduação: Renata Carolina 14 

Zanetti Lofrano; e em Sete Lagoas, Campus Sete Lagoas, Sala de Reuniões do 2º Andar, o conselheiro 15 

docente que atua no ensino de graduação: Cléber José da Silva. Havendo quorum, o presidente do 16 

Conselho em exercício deu início à reunião, apresentando as justificativas de ausência dos 17 

conselheiros: Valéria Heloisa Kemp, Reitora e presidente do Conselho, por estar em São Paulo, em 18 

reunião da Andifes; Roberto Pires Calazans Matos, porque já tinha agendado atividades de pós-19 

graduação para esta data; e Túlio Hallak Panzera, por ter uma reunião, via teleconferência, com 20 

professor do Texas Tech University (EUA) para discutir projeto de pesquisa em colaboração com a 21 

UFSJ. Aceitas as justificativas, aproveitando a presença na reunião dos professores Marcelo Pereira de 22 

Andrade e Márcio Falcão Santos Barroso, Pró-Reitor de Ensino de Graduação e Pró-Reitor Adjunto de 23 

Ensino de Graduação, respectivamente, o conselheiro Valdir Mano pediu a palavra para sugerir que se 24 

faça um estudo para mudar o horário de início das aulas do período da tarde, justificando que o 25 

intervalo de horário de almoço entre o período da manhã e o período da tarde tanto para os professores 26 

quanto para os alunos é muito curto. Sobre a preposição do conselheiro Valdir, a conselheira Renata 27 

Carolina Zanetti Lofrano lembrou que, na época em que o Conselho aprovou a hora-aula de 55 28 

(cinquenta e cinco) minutos, foi necessário considerar o horário corrido. Para o CAP, por exemplo, 29 

ressaltou que uma mudança no horário institucional neste sentido seria inviável, porque implicaria 30 

mudanças em todos os outros horários. O conselheiro Moacyr Comar Júnior ressaltou que no CCO têm 31 

ocorrido diversos problemas de segurança. Nesse caso, havendo mudança no horário de início, 32 

implicaria, também, mudança no último horário, o que faria com que as aulas terminassem muito tarde 33 

para que os alunos se deslocassem do campus. Decididos os itens do expediente do dia, foi então 34 

colocada em discussão a pauta. No momento da aprovação, os conselheiros relatores Moacyr Comar 35 

Júnior e Stella Maris Resende solicitaram a exclusão dos itens 4 (quatro) e 5 (cinco), cujos processos 36 
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relatariam, e que tratam, respectivamente, do projeto pedagógico do Curso de Medicina do Campus 37 

Dom Bosco e de carta dos alunos do Curso de Engenharia Mecatrônica solicitando reavaliação de notas 38 

referentes a provas e trabalhos da Unidade Curricular “Dinâmica Aplicada às Máquinas”, o que foi 39 

acatado. Ainda, as conselheiras relatoras Carolina Ribeiro Xavier e Josiane Nogueira solicitaram que 40 

os itens 7 (sete) e 11 (onze), cujos processos relatariam, passassem para o início da pauta. Dessa forma, 41 

o item (sete) passou a ser item 5 (cinco) e o item 11 (onze) passou a ser item 3 (três). Aprovada a pauta, 42 

iniciaram-se os trabalhos. Item um: Processo no 23122018046/2015-99 – Projeto Pedagógico do 43 

Curso de Comunicação Social – Jornalismo. Interessada: PROEN, relatado pela conselheira 44 

Carolina Ribeiro Xavier. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que o Curso de 45 

Comunicação Social – Jornalismo é oferecido no Campus Tancredo Neves da Universidade Federal de 46 

São João del-Rei (CTAN/UFSJ) desde o ano de 2009 (dois mil e nove), tendo sido reconhecido pelo 47 

MEC no final de 2012 (dois mil e doze), obtendo nota 4 (quatro), e em 2013 (dois mil e treze), com o 48 

ENADE, passou para nota 5 (cinco). Diante disso, esclareceu que uma reestruturação do Projeto 49 

Pedagógico do Curso (PPC) foi proposta no novo projeto, com objetivos de melhorar o currículo de 50 

2011 (dois mil e onze), atualizando-o frente às novas exigências da legislação brasileira e da UFSJ. 51 

Neste contexto, destacou que foi apresentado o novo PPC do Curso de Comunicação Social – 52 

Jornalismo para apreciação. Informou que o projeto está apresentado de forma clara e objetiva, 53 

contendo todos os itens determinados pela Resolução que rege a matéria. Esclareceu que o curso é 54 

oferecido na modalidade presencial, em turno noturno, com ingresso anual de 50 (cinquenta) vagas. O 55 

tempo padrão é de 4 (quatro) anos (8 semestres) e o tempo mínimo de integralização é de 4 anos (8 56 

semestres) e o tempo máximo deve ser de 6 (seis) anos (12 semestres), em concordância com a 57 

legislação brasileira e com as normas da UFSJ. Após formado, destacou que o profissional obterá o 58 

grau de bacharel em Comunicação Social – Jornalismo. Esclareceu ainda que as disciplinas do curso 59 

podem ter até 20% (vinte por cento) de suas cargas horárias com atividade semipresenciais. Informou 60 

que a estrutura curricular é fundamentada em 6 (seis) eixos: o primeiro de fundação humanística com 61 

504 (quinhentas e quatro) horas-aula (462 horas), o segundo de fundamentação contextual com 504 62 

(quinhentas e quatro) horas-aula (462 horas), o terceiro de fundamentação específica também com 504 63 

(quinhentas e quatro) horas-aula (462 horas), o quarto de formação profissional com 360 (trezentas e 64 

sessenta) horas-aula (330 horas), o quinto de aplicação processual também com 360 (trezentas e 65 

sessenta) horas-aula (330 horas) e o sexto eixo é o de formação laboratorial com 432 (quatrocentas e 66 

trinta e dois) horas-aula (396 horas). Além desses eixos, destacou que o curso conta com o Trabalho de 67 

Conclusão de Curso de 282 (duzentas e oitenta e duas) horas, 300 (trezentas) horas de atividades 68 

complementares e 200 (duzentas) horas de estágio supervisionado, somando-se, assim, 3.200 (três mil 69 

e duzentas) horas totais, carga horária exigida pela Resolução CNE/CES nº 01 (um), de 27 (vinte e sete) 70 

de setembro de 2013, que institui as diretrizes curriculares nacionais para o curso de graduação em 71 

Jornalismo – bacharelado. Esclareceu que as unidades curriculares que compõem o curso são 72 
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apresentadas em tabelas, por período, indicando-se ainda a carga horária. A lista de disciplinas 73 

optativas e de suas cargas horárias também está presente. O ementário contém informações sobre todas 74 

as disciplinas do curso, como determinado pela Resolução/CONEP nº 027/2013 (vinte e sete / dois mil 75 

e treze). Conforme determina a legislação brasileira, informou que a disciplina de Libras pertence à 76 

lista de optativas e os conteúdos de Educação Ambiental e de Educação para as Relações Étnico-raciais 77 

estão abordados em disciplinas obrigatórias (Cultura Brasileira – Questões Étnico-raciais e 78 

Comunicações e o Meio Ambiente). Destacou que a conceituação e as normas para realização do 79 

Trabalho final de curso, estágio supervisionado curricular obrigatório e atividades complementares 80 

estão bem apresentadas e claras na proposta. Destacou ainda que a equivalência entre as unidades 81 

curriculares dos currículos 2011 (dois mil e onze) e 2015 (dois mil e quinze) está apresentada 82 

claramente. De acordo com o projeto, ressaltou que somente os ingressantes a partir de 2016 (dois mil 83 

e dezesseis) estarão no novo currículo. No entanto, salientou que é necessário que se migrem os alunos 84 

de 2015 (dois mil e quinze) e 2014 (dois mil e quatorze). Para que os alunos venham a mudar de 85 

currículo, informou que é apresentada a tabela de equivalências. Para os alunos que continuam no 86 

currículo em vigor, é apresentada a programação de oferecimento de disciplinas por período para os 2 87 

(dois) currículos. Concluindo, destacou que constam os pareceres da Pró-Reitoria de Ensino de 88 

Graduação (PROEN), quanto à adequação das práticas pedagógicas previstas no PPC aos objetivos 89 

pedagógicos da UFSJ e atendimento à legislação, e da Divisão de Acompanhamento e Controle 90 

Acadêmico (DICON), quanto à adequação aos procedimentos de controle acadêmico da UFSJ, bem 91 

como a anuência do Departamento de Letras, Artes e Cultura (DELAC). Observou que os demais 92 

Departamentos que oferecem encargos não tiveram alteração nos encargos, dispensando a necessidade 93 

das anuências destes. Por fim, recomendou a correção de alguns pontos no texto do PPC. Na fase de 94 

esclarecimentos, além da presença do Pró-Reitor de Ensino de Graduação, professor Marcelo Pereira 95 

de Andrade, e do Pró-Reitor Adjunto de Ensino de Graduação, professor Márcio Falcão Santos 96 

Barroso, o presidente do Conselho informou que estava presente à reunião a coordenadora do Curso de 97 

Comunicação Social, professora Kátia Hallak Lombardi, para esclarecimentos ao processo. Solicitou 98 

permissão para que eles pudessem falar quando necessário, o que foi acatado. Dados os 99 

esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Diante do exposto, sou de parecer 100 

favorável à aprovação do Projeto Pedagógico do Curso de Comunicação Social – Bacharelado, com as 101 

alterações citadas no mérito”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade, 102 

dando origem à Resolução no 028 (vinte e oito), de 18 (dezoito) de novembro de 2015 (dois mil e 103 

quinze), que passa a fazer parte do processo. Item dois: Processo no 23122020319/2015-65 – Projeto 104 

Pedagógico do Curso de Medicina – CCO. Interessada: PROEN, relatado pelo conselheiro José 105 

Roberto Ribeiro. O relator leu o mérito de seu parecer e, antes de entrar na discussão, o presidente do 106 

Conselho informou que, além do Pró-Reitor de Ensino de Graduação e do Pró-Reitor Adjunto de 107 

Ensino de Graduação presentes na sede, estavam presentes na sala de videoconferência do Campus 108 
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Centro-Oeste Dona Lindu (CCO) o Diretor do Campus, professor Eduardo Sérgio da Silva, e o 109 

coordenador do Curso de Medicina, professor Denny Fabrício Magalhães Veloso, para esclarecimentos 110 

ao processo. Solicitou permissão para que eles pudessem falar quando necessário, o que foi acatado. 111 

Dessa forma, o assunto foi colocado em discussão. O professor Denny prestou os esclarecimentos 112 

necessários, reforçando que o PPC atual do Curso de Medicina não atende aos objetivos e à realidade 113 

do Curso de Medicina do CCO. Durante a discussão, tendo em vista que foi observado que o PPC em 114 

questão não cumpria o dispositivo estabelecido pelo parágrafo 4º (quarto) do artigo 3º (terceiro) da 115 

Resolução/CONEP nº 027 (vinte e sete), de 11 (onze) de setembro de 2013 (dois mil e treze), que 116 

estabelece que “a carga horária em horas-aula (CHA) das disciplinas deve ser definida em módulos 117 

múltiplos inteiros de 18 horas-aula”, o presidente do Conselho sugeriu, e o Conselho acatou, que se 118 

suspendesse a discussão, retirando o processo de pauta, para que os interessados pudessem adequá-lo à 119 

legislação da casa, de forma que o adequassem também à realidade do campus. O presidente observou 120 

ainda que, se há uma concepção nova, como a que foi apresentada no PPC do Curso de Medicina do 121 

CCO, existe a possibilidade também de que ela seja absorvida pela nossa norma. Por isso, solicitou ao 122 

Pró-Reitor de Ensino de Graduação que estudasse o melhor caminho para solucionar a questão, de 123 

forma que o processo possa ser apreciado novamente na próxima reunião do Conselho. Item três: 124 

Processo no 23122013314/2015-86 – Resolução/CONEP nº 018, de 24/07/2015, ad referendum, que 125 

altera as datas das Colações de Grau da UFSJ do segundo semestre de 2015 previstas no 126 

Calendário Escolar da Graduação, relatado pela conselheira Josiane Nogueira. A relatora leu o 127 

mérito de seu parecer informando que este processo trata de apreciação da Resolução nº 018 (dezoito), 128 

de 24 (vinte e quatro) de junho de 2015 (dois mil e quinze), aprovada ad referendum do CONEP, que 129 

altera as datas das colações de grau da UFSJ no segundo semestre de 2015 (dois mil e quinze) dos dias 130 

10 (dez), 12 (doze), 13 (treze), 14 (quatorze), 17 (dezessete) e 20 (vinte) de agosto de 2015 (dois mil e 131 

quinze) para o dia 2 (dois) de outubro de 2015 (dois mil e quinze), bem como estabelece a data de 31 132 

(trinta e um) de agosto de 2015 (dois mil e quinze) para a colação de grau dos concluintes dos cursos 133 

participantes do ENADE 2015 (dois mil e quinze). Informou que o processo trata ainda da apreciação 134 

da Resolução nº 021 (vinte e um), de 30 (trinta) de setembro de 2015 (dois mil e quinze), aprovada 135 

também ad referendum do CONEP, suspendendo a colação de grau agendada conforme a Resolução nº 136 

018 (dezoito) citada acima, cabendo à Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEN) a definição de 137 

nova data, bem como aprovar a solicitação da PROEN para inserção da data limite de 18 (dezoito) de 138 

dezembro de 2015 (dois mil e quinze) no Calendário Escolar de 2015 (dois mil e quinze) para 139 

requerimento eletrônico de colação de grau para o primeiro semestre letivo de 2016 (dois mil e 140 

dezesseis). Esclareceu que a necessidade de adiar e posteriormente suspender a colação de grau 141 

prevista no calendário acadêmico se deu em virtude da greve dos servidores técnico-administrativos da 142 

UFSJ, uma vez que a equipe disponível na Divisão de Acompanhamento de Controle Acadêmico 143 

(DICON) para conferência da documentação era insuficiente. Dessa forma, informou que a nova data 144 
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foi agendada para 13 (treze) de novembro de 2015 (dois mil e quinze). Em relação à solicitação para 145 

inserção da data limite de 18 (dezoito) de dezembro de 2015 (dois mil e quinze) no Calendário Escolar 146 

de 2015 (dois mil e quinze), esclareceu que se deu em virtude de não haver data prevista no calendário 147 

de 2016 (dois mil e dezesseis) para colação de grau solene que acontecerá em fevereiro de 2016 (dois 148 

mil e dezesseis). Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Com 149 

base no exposto, sou de parecer favorável à aprovação Ad Referendum das Resoluções Nº 150 

018/2015/CONEP e Nº 021/2015/CONEP e da inserção da data limite de 18/12/2015 no Calendário 151 

Escolar de 2015 para requerimento eletrônico de colação de grau para o primeiro semestre letivo de 152 

2016, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade, 153 

referendando as Resoluções no 018 (dezoito), de 24 (vinte e quaro) de julho de 2015 (dois mil e 154 

quinze), e no 021 (vinte e um), de 30 (trinta) de setembro de 2015 (dois mil e quinze), que fazem parte 155 

do processo. Item quatro: Processo no 23122013284/2015-16 – Resolução/CONEP nº 017, de 156 

08/07/2015, ad referendum, que autoriza o cadastro de unidades curriculares do Curso de 157 

Medicina (Sede). Interessada: CMEDI, relatado pelo conselheiro José Roberto Ribeiro. O relator 158 

leu o mérito de seu parecer informando que o presente processo trata da Resolução/CONEP nº 017 159 

(dezessete), de 8 (oito) de julho de 2015 (dois mil e quinze), ad referendum, que autoriza o cadastro de 160 

unidades curriculares do Curso de Medicina, em São João del-Rei. Após fazer uma análise da 161 

legislação que rege o assunto, o relator esclareceu que o novo Projeto Pedagógico do Curso de 162 

Medicina da Sede já foi aprovado no Colegiado do Curso, mas não entrou em pauta neste Conselho 163 

devido a questões operacionais de ajustes para que possa atender à Resolução/CONEP nº 027 (vinte e 164 

sete), de 11 (onze) de setembro de 2013 (dois mil e treze), que estabelece definições, princípios, graus 165 

acadêmicos, critérios e padrões para organização dos projetos pedagógicos de cursos de graduação da 166 

UFSJ. Esclareceu que a Coordenadoria do Curso precisava oferecer as disciplinas no segundo semestre 167 

de 2015 (dois mil e quinze), pois o projeto do curso é acompanhado por uma comissão externa indicada 168 

pelo MEC. Sendo assim, ressaltou que a forma de minimizar a questão e agilizar o cadastro do 169 

oferecimento foi o ad referendum deste Conselho. Providenciado o ad referendum, informou que as 170 

disciplinas foram cadastradas e estão para serem encerradas junto com o final do semestre letivo de 171 

2015 (dois mil e quinze). Na fase de esclarecimentos, o presidente do Conselho informou que a 172 

emissão desta Resolução foi necessária em função da transição do PPC atual para o novo PPC, que já 173 

se encontrava em elaboração naquele momento. O professor Márcio Barroso esclareceu ainda que o 174 

MEC tem acompanhado, por intermédio de uma comissão, o processo de implantação dos cursos de 175 

Medicina. Por isso, naquele momento, foi necessário seguir as orientações dessa comissão e, assim, 176 

emitir a referida Resolução. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: 177 

“Assim, e de acordo com o que foi agora exposto, a conclusão à que chego, e assim profiro meu voto, é 178 

no sentido de que seja referendada a Resolução CONEP nº 017, de 08/07/2015, ad referendum, que 179 

autoriza o cadastro de unidades curriculares do curso de Medicina, em São João del-Rei, conforme 180 
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documentos anexos ao Processo 23122.011402/2015-43”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi 181 

aprovado por unanimidade, referendando a Resolução no 017 (dezessete), de 8 (oito) de julho de 2015 182 

(dois mil e quinze), que faz parte do processo. Item cinco: Processo no 23122016152/2015-38 – 183 

Proposta de abertura da 6ª turma do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu Residência em 184 

Enfermagem na Atenção Básica/Saúde da Família. Interessado: CCO, relatado pela conselheira 185 

Carolina Ribeiro Xavier. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que se trata da proposta 186 

de oferta da 6ª (sexta) Turma da Pós-Graduação Lato Sensu Residência em Enfermagem na Atenção 187 

Básica/Saúde da Família do Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO/UFSJ). Esclareceu que o projeto 188 

apresenta matriz curricular com carga horária de 5.760 (cinco mil, setecentas e sessenta) horas, sendo 189 

1.152 (mil, cento e cinquenta e duas) horas teóricas e 4.608 (quatro mil, seiscentas e oito) horas 190 

práticas, 1.440 (mil, quatrocentas e quarenta) em cada um dos 4 (quatro) semestres de oferecimento. 191 

Esclareceu ainda que o Programa possui 23 (vinte e três) docentes, dentre os quais 7 (sete) doutorandos 192 

e os demais doutores; e 6 (seis) vagas para residentes bolsistas do Ministério da Educação, no valor de 193 

R$ 2.976,26 (dois mil, novecentos e setenta e seis reais e vinte e seis centavos) mensais. Informou que 194 

foi apresentado cronograma anual de disciplinas e termos de convênios com a Secretaria Municipal de 195 

Saúde da Prefeitura Municipal de Divinópolis, onde os residentes irão atuar. Destacou que a proposta 196 

foi aprovada ad referendum pela Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do CCO e em reunião na 197 

Congregação daquele Centro, bem como foi aprovada pela Comissão de Pós-Graduação Lato Sensu da 198 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFSJ. Esclareceu que consta ainda no processo o 199 

relatório final da turma de 2012-2014 (dois mil e doze – dois mil e quatorze) e um relatório parcial das 200 

turmas em andamento: 2014-2016 (dois mil e quatorze – dois mil e dezesseis) e 2015-2017 (dois mil e 201 

quinze – dois mil e dezessete). A partir da análise dos documentos, afirmou que se nota que o 202 

Programa é sólido, com 3 (três) turmas formadas, e conta com grande procura por parte dos candidatos, 203 

contribuindo para a melhor formação dos profissionais da saúde. Dados os esclarecimentos e discutida 204 

a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Pelo que no mérito consta, sou de parecer favorável à 205 

aprovação da oferta de seis vagas para a 6ª Turma do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu 206 

Residência em Enfermagem na Atenção Básica/Saúde da Família CCO/UFSJ”. Decisão do Plenário: o 207 

parecer da relatora foi aprovado por unanimidade, dando origem à Resolução no 029 (vinte e nove), de 208 

18 (dezoito) de novembro de 2015 (dois mil e quinze), que passa a fazer parte do processo. Item seis: 209 

Processo no 23122106046/2014-64 – Contrato de Cotitularidade sobre Patente – UFSJ-CPqRR-210 

FAPEMIG. Interessado: SEIPI/CCO, relatado pela conselheira Cláudia Di Lorenzo Oliveira. A 211 

relatora leu o mérito de seu parecer informando que o presente processo visa à aprovação do contrato 212 

de cotitularidade sobre a patente “Utilização de epítopos como alvos vacinais contra a 213 

esquistossomose”, pesquisa desenvolvida sob coordenação da professora Débora Lopes, do Campus 214 

Centro-Oeste Dona Lindu (CCO/UFSJ), em parceria com o Centro de Pesquisas Renée Rachou da 215 

FIOCRUZ e suporte financeiro da FAPEMIG. Destacou que o objetivo fim de todo pesquisador na área 216 
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da saúde é obter resultados que tragam a melhoria da saúde das populações. No caso específico, 217 

informou que se trata da busca de uma vacina para o controle da esquistossomose, doença que acomete 218 

cerca de 200 (duzentos) milhões de pessoas no mundo, sendo 6 (seis) milhões somente no Brasil. Além 219 

disso, é considerada uma doença negligenciada, ou seja, com pouco interesse por parte da indústria 220 

farmacêutica em financiar pesquisas na área. Dessa forma, afirmou que não restam dúvidas da 221 

importância das pesquisas sobre vacina e da relevância que tem o depósito de uma patente nesta área. 222 

Adicionalmente, esclareceu que o presente processo apresenta toda a documentação necessária, a saber: 223 

o projeto de pesquisa financiado; e o termo de acordo entre os inventores e instituições envolvidas, de 224 

acordo com o artigo 4º (quarto) da Resolução/CONSU nº 010 (dez), de 25 (vinte e cinco) de fevereiro 225 

de 2013 (dois mil e treze), que fixa critérios de gestão da propriedade intelectual, cria o Núcleo de 226 

Inovação Tecnológica da UFSJ, estabelece suas competências e dá outras providências. Conforme esta 227 

Resolução, informou que ficou definida a distribuição de recursos advindos da exploração comercial da 228 

tecnologia intitulada “Utilização de epítopos como alvos vacinais contra a esquistossomose” da 229 

seguinte forma: 55% (cinquenta e cinco por cento) para a UFSJ, sendo que, deste valor, 1/3 (um terço) 230 

será destinado aos inventores e professores diretamente envolvidos; 30% (trinta por cento) para o 231 

CPqRR (FIOCRUZ); e 15% (quinze por cento) para a FAPEMIG. Dados os esclarecimentos e 232 

discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Considerando que existe clara justificativa para a 233 

proposta em questão, que é interesse da UFSJ e da sociedade como um todo os avanços da pesquisa na 234 

área e que foi cumprida a legislação pertinente, meu voto é favorável à aprovação do Contrato de 235 

cotitularidade sobre patente – UFSJ-CPQRR-FAPEMIG”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora 236 

foi aprovado por unanimidade. Item sete: Processo no 23122007152/2015-47 – Convênio entre a 237 

UFSJ e a FAUF para gestão administrativa e financeira referente ao Projeto de Pesquisa 238 

“Desenvolvimento de uma inovadora configuração de reator UASB tratando esgoto doméstico, 239 

objetivando o controle da escuma e a melhoria na retenção de sólidos”. Interessado: Prof. 240 

Jackson de Oliveira Pereira (DTECH), relatado pela conselheira Renata Carolina Zanetti 241 

Lofrano. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que o projeto intitulado “Controle da 242 

Acumulação de Escuma no Separador Trifásico em inovadora Configuração de Reator UASB” foi 243 

agraciado com o Prêmio Odebrecht para Desenvolvimento Sustentável em outubro de 2014 (dois mil e 244 

quatorze). Esclareceu que este projeto faz parte de um projeto de pesquisa mais amplo denominado 245 

“Desenvolvimento de uma inovadora configuração de reator UASB tratando esgoto doméstico, 246 

objetivando o controle da escuma e a melhoria na retenção de sólidos”, sob a coordenação do professor 247 

Jackson de Oliveira Pereira, que fora aprovado no Edital Universal nº 14/2012 (quatorze / dois mil e 248 

doze) do CNPq. Esclareceu ainda que, segundo o regulamento do Prêmio Odebrecht para 249 

Desenvolvimento Sustentável 2014, o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) é destinado à 250 

Universidade, sob a gestão financeira da FAUF. Dessa forma, esse valor será revertido ao professor 251 

agraciado na forma de bolsas de estudos para alunos e aquisição de livros e de materiais de consumo 252 
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e/ou equipamentos. Destacou que o acordo firmado cumpre todas as designações da 253 

Resolução/CONSU nº 058 (cinquenta e oito), de 27 (vinte e sete) de novembro de 2006 (dois mil e 254 

seis), que regulamenta a celebração de contrato, acordo, convênio, ajuste, protocolo, compromisso ou 255 

de qualquer outro termo de natureza administrativa e acadêmica. Entretanto, ressaltou que, ao realizar 256 

uma análise da documentação que integra este processo, observou que a Procuradoria Jurídica da UFSJ 257 

o aprovou sub censura, recomendando a inclusão no referido processo da ata da assembleia 258 

departamental, que traz a aprovação da celebração do convênio UFSJ/FAUF, e da comprovação da 259 

disponibilidade orçamentária para a realização do convênio. Por fim, ressaltou a importância dos 260 

benefícios associados a este tipo de parceria tanto em termos de conhecimentos acadêmicos e 261 

científicos quanto aos recursos transferidos para a UFSJ.      Dados os esclarecimentos e discutida a 262 

matéria, a relatora leu o seu parecer: “Pelo exposto, meu voto é que o processo referente ao convênio 263 

entre a UFSJ e a FAUF para que esta realize a gestão financeira do recurso proveniente do ‘Prêmio 264 

Odebrecht para o Desenvolvimento Sustentável 2014’, a ser aplicado no projeto de pesquisa intitulado 265 

‘Desenvolvimento de uma inovadora configuração de reator UASB tratando esgoto doméstico, 266 

objetivando o controle da escuma e a melhoria na retenção de sólidos’, baixe em diligência para 267 

inclusão dos documentos solicitados pela Procuradoria Jurídica da UFSJ. Este é o voto da relatora, 268 

salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por 11 (onze) votos 269 

favoráveis e 1 (uma) abstenção. Item oito: Processo no 23122012774/2015-97 – Decisão Ad 270 

Referendum Nº 011/2015, de 13/08/2015, que aprova o convênio de cooperação técnica e científica 271 

que entre si celebram a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) e a 272 

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) para desenvolvimento do projeto de iniciação 273 

científica intitulado “Estudo de caracterização do lodo gerado em estação de tratamento de 274 

água”. Interessada: Profª Eliane Prado Cunha Costa dos Santos (DTECH), relatado pela 275 

conselheira Josiane Nogueira. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que se trata de 276 

aprovação da Decisão Ad Referendum nº 011 (onze), de 13 (treze) de agosto de 2015 (dois mil e 277 

quinze), que autorizou o estabelecimento de convênio entre a Universidade Federal de São João del-278 

Rei (UFSJ) e a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) com o objetivo de desenvolver 279 

o projeto de iniciação científica intitulado “Estudo de caracterização do lodo gerado em estação de 280 

tratamento de água”, sob responsabilidade da professora Eliane Prado Cunha Costa dos Santos, do 281 

Departamento de Tecnologia em Engenharia Civil, Computação e Humanidades (DTECH). Esclareceu 282 

que este parecer está embasado na Resolução/CONSU nº 058/2006 (cinquenta e oito / dois mil e seis), 283 

modificada pela Resolução/CONSU nº 038/2012 (trinta e oito / dois mil e doze), que regulamenta a 284 

celebração de contrato, acordo, convênio, ajuste, protocolo, compromisso ou de qualquer outro termo 285 

de natureza administrativa e acadêmica. Conforme as exigências da referida Resolução, afirmou que 286 

foram respeitados os trâmites para celebração de convênios, sendo o termo de acordo com duração de 287 

12 (doze) meses a partir do início das atividades. Para celebração do convênio, esclareceu que foi 288 
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apresentado plano de trabalho do projeto contendo a descrição precisa e clara da atividade a ser 289 

desenvolvida. Esclareceu ainda que os recursos para realização do trabalho foram captados via Edital 290 

da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPE). Ademais, por se tratar de uma parceria para 291 

desenvolvimento de projeto que pode trazer benefícios às atividades de pesquisa da UFSJ, uma vez que 292 

todos os itens estão em conformidade com o que é exigido pela Instituição, a relatora não viu 293 

impedimentos para aprovação do ad referendum e prosseguimento do processo. Dados os 294 

esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Com base no exposto, sou de 295 

parecer favorável à aprovação do Ad Referendum Nº 011/2015/CONEP, que autoriza a celebração de 296 

Convênio de Cooperação Técnica e Científica entre a Companhia de Saneamento de Minas Gerais 297 

(COPASA) e a Universidade Federal de São João Del-Rei para desenvolvimento do projeto intitulado 298 

“Estudo de caracterização do lodo gerado em estação de tratamento de água” sob responsabilidade da 299 

Profa. Eliane Prado Cunha Costa dos Santos – DTECH, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o 300 

parecer da relatora foi aprovado por unanimidade, referendando a Decisão no 011 (onze), de 13 (treze) 301 

de agosto de 2015 (dois mil e quinze), que faz parte do processo. Item nove: Processo no 302 

23122009836/2015-83 – Decisão Ad Referendum Nº 014/2015, de 30/09/2015, que aprova o 303 

Memorando de Entendimento de Cooperação Acadêmica e o Termo Aditivo de Intercâmbio 304 

entre a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) e a University of North Georgia (UNG), 305 

dos Estados Unidos. Interessada: ASSIN, relatado pela conselheira Renata Carolina Zanetti 306 

Lofrano. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que a University of North Georgia (UNG) 307 

é uma renomada universidade dos Estados Unidos com mais de 15.000 (quinze mil) estudantes e é a 308 

sexta maior universidade pública do Estado, além de oferecer mais de 100 (cem) programas de estudos 309 

de graduação e pós-graduação, que contemplam diferentes áreas do conhecimento. Destacou que ela 310 

oferece uma variedade de oportunidades para ajudar a desenvolver os alunos como líderes de uma 311 

sociedade diversificada e global. Dentre seus valores, a relatora destacou que estão: excelência, foco no 312 

aluno, integridade, engajamento com a comunidade local e serviços sociais. Esclareceu que tanto o 313 

Memorando de Entendimento de Cooperação Acadêmica quanto o Termo Aditivo de Intercâmbio entre 314 

a UFSJ e a UNG foram aprovados na íntegra pela Procuradoria Jurídica (PROJU) sem restrições e 315 

solicitações. Informou que o plano de trabalho que integra o processo será desenvolvido ao longo de 4 316 

(quatro) anos e apresenta várias etapas, metas, resultados e contribuições esperadas e não há previsão 317 

de desembolso de recursos financeiros de ambas as partes envolvidas. Informou ainda que a professora 318 

Liliane Assis Sade será a coordenadora do referido Acordo. Por fim, afirmou que a formalização de um 319 

convênio com a University of North Georgia é importante para a UFSJ pelas possibilidades 320 

vislumbradas de cooperação internacional, tais como intercâmbio acadêmico-científico, parcerias para 321 

realização de pesquisas, troca de informações e de materiais didáticos, e pelos interesses comuns que 322 

unem ambas as Universidades em diversas áreas. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a 323 

relatora leu o seu parecer: “Pelo exposto, meu voto é pela aprovação do ad referendum nº 014/2015, de 324 
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30/09/2015, conferido ao Memorando de Entendimento de Cooperação Acadêmica e o Termo Aditivo 325 

de Intercâmbio Internacional entre a Universidade Federal de São João del-Rei e a University of North 326 

Geórgia (Estados Unidos), que integram o Processo 23122009836/2015-83. Este é o voto da relatora, 327 

salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade, 328 

referendando a Decisão no 014 (quatorze), de 30 (trinta) de setembro de 2015 (dois mil e quinze), que 329 

faz parte do processo. Às 16 (dezesseis) horas e 50 (cinquenta) minutos, tendo se chegado ao teto da 330 

reunião, o Conselho decidiu por encerrá-la e continuar os outros itens da pauta em uma próxima 331 

reunião. Assim, nada mais havendo a tratar, o presidente do Conselho encerrou a reunião. E para 332 

constar, eu, Maria da Penha Resende Rodrigues, secretária, lavrei a presente ata que, se aprovada, será 333 

assinada por todos os conselheiros presentes à reunião. São João del-Rei, 18 (dezoito) de novembro de 334 

2015 (dois mil e quinze). 335 

Prof. Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira 336 

Profª Carolina Ribeiro Xavier 337 

Profª Cláudia Di Lorenzo Oliveira 338 

Prof. Cleber José da Silva 339 

Prof. Moacyr Comar Júnior 340 

Profª Renata Carolina Zanetti Lofrano 341 

Profª Stella Maris Resende 342 

Prof. Valdir Mano 343 

Profª Vanessa Maia Barbosa de Paiva 344 

T.A. José Roberto Ribeiro 345 

T.A. Josiane Nogueira 346 

Mem. Ext. José Domingos de Souza 347 


