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ATADAREUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA1

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ.2

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de novembro de 2016 (dois mil e dezesseis), às 143

(quatorze) horas, estavam presentes para a reunião extraordinária do Conselho Universitário4

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

Superiores – Campus Santo Antônio, os seguintes conselheiros: professor Sérgio Augusto6

Araújo da Gama Cerqueira, reitor e presidente do Conselho; professor Marcelo Pereira de7

Andrade, vice-reitor; os professores: Alberto Ferreira da Rocha Júnior, Eduardo Sérgio da8

Silva, Elder José Reioli Cirilo, Fábio de Barros Silva, Fernanda Nascimento Corghi, Frank9

Pereira de Andrade, Giann Braune Reis, Glauco Manuel dos Santos, Honória de Fátima10

Gorgulho, Ivair Gomes, José Augusto Ferreira Perez Villar, Lincoln Cardoso Brandão, Luis11

Antônio Scola, Maria Aparecida Arruda, Maria Rita Rocha do Carmo, Maristela12

Nascimento Duarte, Maurício Reis e Silva Júnior, Raquel Moreira Pires dos Santos Melo,13

Rodrigo Chavez Penha, Rogério Martins Maurício, Sálvio de Macedo Silva, Sandro14

Adriano Fasolo, Sérgio Marinho Soares e Wilson Camilo Chaves; os servidores técnico-15

administrativos: Fábio Chaves, Gilmar Cândido Rodrigues e Gustavo Henrique Almeida;16

os discentes do ensino de graduação: Adriellen de Ávila Martins, Jéssica Stéphanie de17

Paula e Jhonatan Rafael de Oliveira Bianchi; e o discente do ensino de pós-graduação:18

Victor Diego Cupertino Costa. Havendo quorum, o presidente do Conselho deu início à19

reunião apresentando as justificativas de ausência dos conselheiros: Claudio Manoel20

Ferreira Leite, por problemas de saúde; Daniel Nogueira Cortez, por estar viajando para21

São Paulo, onde foi nomeado pelo Ministério da Saúde para atuar como tutor para o SUS22

nos dias 22 e 23 de novembro; Daniela Almeida Raposo Torres, por estar de licença médica23

para tratamento médico; Eliane Prado Cunha Costa dos Santos, por estar na Universidade24

Federal de Itajubá – Campus de Itabira, participando de banca de concurso público; Ênio25

Nazaré de Oliveira Júnior, porque já tinha compromissos agendados para esta data; Iura de26

Rezende Ferreira Sobrinho, por estar nesta data organizando um evento e se apresentando27

ao mesmo tempo como artista no Centro Cultural da UFSJ; Juliano de Carvalho Cury,28

devido às atividades inadiáveis de pesquisa e extensão com as quais está envolvido; Renato29

da Silva Viera, por estar participando de banca de concurso público no CSL; e Maria30

Mônica Reis Mondaine, por estar de férias regulamentares. Aceitas as justificativas, fez-se31

a leitura das seguintes Mensagens, de 21 (vinte e um) de novembro de 2016 (dois mil e32
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dezesseis), encaminhadas pela Reitoria à Secretaria dos Conselhos Superiores solicitando33

ao Conselho Universitário: 1) Mensagem nº 035/2016/UFSJ/REITORIA – aprovar os34

nomes dos professores: Maira de Castro Lima (Membro Titular) e Marcelo Gonzaga de35

Freitas Araújo (Membro Suplente) como representantes do Campus Centro-Oeste Dona36

Lindu (CCO); Gilcélio Amaral da Silveira (Membro Titular) e Ivan Carlos dos Santos37

(Membro Suplente) como representantes do Departamento de Engenharia de Biossistemas38

(DEPEB); Liliam Midori Ide (Membro Titular) e Andrey Leonardo Fagundes de Castro39

(Membro Suplente) como representantes do Departamento de Ciências Naturais (DCNAT);40

Vanusa Patrícia de Araújo Ferreira (Membro Titular) e Gabriel de Menezes Yazbeck41

(Membro Suplente) como representantes do Departamento de Zootecnia (DEZOO);42

Marina de Bittencourt Bandeira (Membro Titular) e Cláudia Márcia Miranda de Paiva43

(Membro Suplente) como representantes do Departamento de Psicologia (DPSIC); José44

Batista de Jesus (Membro Titular) e Laila Cristina Moreira Damázio (Membro Suplente)45

como representantes do Departamento de Medicina (DEMED); Vinícius Rosa Cota46

(Membro Titular) como representante do Departamento de Engenharia Elétrica (DEPEL);47

as Biólogas: Ionara Alves da Silva (Membro Titular) do Departamento de Ciências48

Naturais (DCNAT) e Marina Paula da Cunha Oliveira (Membro Suplente) do Campus49

Centro-Oeste Dona Lindu (CCO); o Médico Veterinário: Michel Alves da Silva (Membro50

Titular) da Divisão de Prefeitura de Campus (DIPRE); e as Representantes das Sociedades51

Protetoras de Animais legalmente estabelecidas no País: Cláudia Maria Ferreira52

(Membro Titular) e Viviane de Souza Botelho (Membro Suplente) da Associação de53

Proteção Ambiental e Animal das Vertentes (APAAV), para comporem a Comissão de54

Ética no Uso de Animais – CEUA/UFSJ – nos termos do artigo 3º (terceiro) da55

Resolução/CONSU nº 031 (trinta e um), de 7 (sete) de outubro de 2016 (dois mil e56

dezesseis), para um mandato de 2 (dois) anos, contados da data da publicação da portaria de57

nomeação – aprovada por unanimidade; 2) Mensagem nº 036/2016/UFSJ/REITORIA –58

aprovar os nomes, indicados pelo Departamento de Geociências (DEGEO), dos professores59

José Batista de Jesus (DEMED), Wilson Camilo Chaves (DPSIC) e Joel Alves Lamounier60

(DEMED), a fim de comporem a Comissão de Avaliação de Progressão Docente para61

promoção à Classe D, denominada Associado, da professora Iola Gonçalves Boechat, nos62

termos do parágrafo 4º (quarto) do artigo 5º (quinto) da Resolução/CONSU nº 034 (trinta e63

quatro), de 13 (treze) de outubro de 2014 (dois mil e quatorze) – aprovada por unanimidade;64
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3) Mensagem nº 037/2016/UFSJ/REITORIA – aprovar os nomes, indicados pelo65

Departamento de Geociências (DEGEO), dos professores José Batista de Jesus (DEMED),66

Wilson Camilo Chaves (DPSIC) e Joel Alves Lamounier (DEMED) a fim de comporem a67

Comissão de Avaliação de Progressão Docente para promoção à Classe D, denominada68

Associado, do professor Bjorn Gucker, nos termos do parágrafo 4º (quarto) do artigo 5º69

(quinto) da Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro), de 13 (treze) de outubro de 201470

(dois mil e quatorze) – aprovada por unanimidade; 4) Mensagem nº71

038/2016/UFSJ/REITORIA – aprovar os nomes, indicados pelo Departamento de72

Geociências (DEGEO), dos professores Marcos Vieira Silva (DPSIC), José Luiz de73

Oliveira (DFIME) e Marise Maria Santana da Rocha (DECED), a fim de comporem a74

Comissão de Avaliação de Progressão Docente para promoção à Classe D, denominada75

Associado, do professor Vicente de Paula Leão, nos termos do parágrafo 4º (quarto) do76

artigo 5º (quinto) da Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro), de 13 (treze) de outubro de77

2014 (dois mil e quatorze) – aprovada por unanimidade. Na sequência, conforme definido78

na reunião do dia 7 (sete) de novembro, o presidente do Conselho informou que a79

realização desta reunião foi um pedido dos movimentos grevistas, em especial dos80

estudantes, com o intuito de que o CONSU debata a greve estudantil. Assim sendo, antes de81

entrar na pauta, o presidente colocou em discussão o assunto acerca da PEC 55/201682

(antiga PEC 241/2016) e dos movimentos grevistas. A conselheira Adriellen de Ávila83

Martins pediu permissão para que o Movimento pudesse fazer a leitura de uma carta ao84

Conselho Universitário. Permitida a leitura, passou-se a palavra a uma das estudantes85

presentes à reunião. Na carta, os estudantes e técnicos, com apoio dos professores do86

Comando de Greve Unificado da sede, solicitaram ao Conselho Universitário a paralisação87

parcial das atividades da Instituição, conforme possibilidade prevista no inciso XIX88

(dezenove) do artigo 11 (onze) do Estatuto da UFSJ. Informaram que, a partir do Comando89

de Greve Unificado, formado por esses três segmentos, foi decidida a proposta de90

paralisação do calendário a partir do dia 24 (vinte e quatro) de outubro de 2016 (dois mil e91

dezesseis). Esclareceram que a data foi marcada pelo início da greve dos técnicos e da92

ocupação do prédio da Reitoria pelos estudantes contra a PEC 55 (antiga PEC 241), contra93

a reforma do Ensino Médio, contra a Escola Sem Partido e contra o corte de bolsas do94

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). A partir desta95

data, ressaltaram que foram deflagradas greves em 21 (vinte e um) dos 25 (vinte e cinco)96
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cursos dos campi da sede, bem como em todos os cursos do Campus Alto Paraopeba, do97

Campus Sete Lagoas e do Campus Centro-Oeste Dona Lindu. Em relação aos professores,98

informaram que no dia 9 (nove) de novembro estes também aderiram e deflagraram a greve99

da sua categoria com 279 (duzentos e setenta e nove) votos favoráveis. Destacaram que100

essas iniciativas tiveram adesão e apoio da comunidade universitária e do próprio CONSU,101

que aprovou moção favorável ao movimento em sua última reunião. Enquanto usuários do102

sistema público de ensino, destacaram que assumem o compromisso de lutar pela103

manutenção e ampliação da universidade pública, gratuita e de qualidade, defendendo a104

importância do tripé ensino, pesquisa e extensão. Dessa forma, apelaram para que os105

conselheiros levassem em consideração o inciso II (dois) do artigo 6º (sexto) do Estatuto106

vigente, que assume o compromisso de “estudar os problemas do mundo contemporâneo,107

em particular os nacionais e regionais, com o propósito de contribuir para a busca de108

soluções para os mesmos”. Atentaram que a não paralisação do calendário de atividades,109

além de limitar a participação de muitos nesta luta, está colocando em risco a idoneidade da110

avaliação da maioria dos estudantes, que está em greve, pelo lançamento de faltas e notas,111

provenientes de atividades avaliativas e do decorrer do plano de ensino. Ressaltaram que112

entendem a greve como um instrumento de luta legítimo, principalmente devido às graves113

consequências das iniciativas que tramitam atualmente no poder legislativo. Diante disso,114

reivindicaram a paralisação das atividades acadêmicas, com as seguintes exceções: projetos115

de pesquisa e extensão e prestação de serviços à comunidade; e apresentação de trabalhos116

de conclusão de curso e análise de relatórios de estágio supervisionado, desde que a117

continuidade tenha sido acordada previamente. Por fim, reivindicaram ainda que o118

Conselho atenda ao pedido dos três segmentos da UFSJ. Terminada a leitura, o presidente119

do Conselho reafirmou o apoio do CONSU aos movimentos grevistas e o repúdio deste120

Conselho à PEC 55. Reforçou a necessidade de debater o tema colocado, especialmente no121

que se refere à solicitação de paralisação do calendário, bem como às consequências desta122

decisão. Esclareceu que nunca houve nesta Universidade qualquer problema relacionado à123

aprovação de um calendário de reposição de greve, mas que é inédito o pedido de124

suspensão do calendário atual. Demonstrou a sua preocupação acerca das implicações que125

podem ocorrer a partir de uma decisão neste sentido, uma vez que poderia comprometer126

outras decisões que precisam ser tomadas, mesmo no período de greve, como, por exemplo,127

o pagamento de bolsas estudantis e contratação de professores substitutos, entre outras. A128
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conselheira Maria Rita Rocha do Carmo concordou que nunca houve problema de129

recomposição de calendário, mas afirmou que o movimento desta vez é diferente, pois130

iniciou-se com os estudantes. Em outras greves, observou que o movimento teve início com131

os docentes. O presidente reforçou que o que lhe preocupa é usar o inciso XIX (dezenove)132

do artigo 11 (onze) do Estatuto da UFSJ, que estabelece que cabe ao CONSU “deliberar133

sobre a paralisação parcial ou total das atividades da UFSJ”, como argumento para134

suspender o calendário escolar e não ter, por exemplo, como explicar as demais atividades.135

Por isso, sugeriu que o CONSU recomende então ao CONEP, que é o Conselho competente136

para aprovar ou modificar o calendário escolar, que recomponha o calendário a partir do dia137

24 (vinte e quatro) de outubro de 2016 (dois mil e dezesseis). Informou, inclusive, que na138

última reunião do CONEP este assunto foi debatido e que o Conselho foi unânime em139

apoiar a decisão do CONSU. O conselheiro Maurício Reis e Silva Júnior destacou que o140

movimento dos três segmentos é legítimo e o apoia totalmente, mas afirmou que o CONSU141

não pode suspender o calendário escolar retroativamente como foi colocado. Afirmou ainda142

que o tranquiliza saber que o CONEP pode garantir um calendário de reposição. De143

imediato, sugeriu que o CONSU já indique a mudança da data limite para fechamento de144

Diários e Atas de Resultados Finais, prevista no calendário para o dia 23 (vinte e três) de145

dezembro. O conselheiro Alberto Ferreira da Rocha Júnior sugeriu que pelo menos o146

CONSU assegurasse neste momento aos discentes o direito de que eles não serão147

reprovados e de que as atividades avaliativas serão recompostas. Nesta fala do conselheiro,148

o conselheiro Marcelo Pereira de Andrade afirmou que o Conselho pode reconhecer e149

assegurar, considerando a situação atípica vivida hoje pela Universidade e os movimentos150

grevistas, de que nenhum aluno em greve será prejudicado em relação às suas atividades151

acadêmicas. O conselheiro Jhonatan Rafael de Oliveira Bianchi afirmou que a Universidade152

está realmente vivendo um momento ímpar e que no Campus Alto Paraopeba (CAP) o153

movimento de ocupação está desenvolvendo outras atividades como palestras, debates154

sobre a PEC, etc. Contudo, afirmou que os estudantes querem uma garantia de que as155

atividades acadêmicas serão repostas. Outros conselheiros se manifestaram e, na sequência,156

três alunos presentes à reunião também puderam se manifestar. Considerando a discussão157

ocorrida, foi elaborada uma Moção do Conselho Universitário com o objetivo de orientar o158

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão a elaborar um calendário escolar de recomposição159

ao final dos movimentos grevistas. Colocada em votação, a Moção foi aprovada por160
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unanimidade, ficando o seguinte texto: “Moção do Conselho Universitário: O Conselho161

Universitário da UFSJ, solidário aos estudantes em greve, coerente com sua repulsa à162

ameaça de redução dos recursos orçamentários para a educação, reconhecendo o163

momento atípico vivido pela Universidade diante das greves dos três segmentos e movido164

pelo respeito ao Estatuto da Universidade, determina ao Conselho de Ensino, Pesquisa e165

Extensão que, em cumprimento ao inciso VIII do artigo 15 do Estatuto da UFSJ, proceda,166

ao final dos movimentos, a recomposição do calendário. Orienta ainda este Conselho que167

essa recomposição: 1. tenha como base o dia 24 de outubro, data de início das168

paralisações estudantis e dos técnicos-administrativos; e 2. contemple o conjunto dos169

estudantes, garantindo os direitos dos que estavam em greve. Finalmente, recomenda que170

seja desde já aberta a data limite para fechamento de Diários e Atas de Resultado Finais.”171

Decididos os itens do expediente do dia e aprovada a Moção, foi então colocada em172

discussão a pauta. No momento da aprovação, devido ao horário, o presidente do Conselho173

sugeriu que se restringisse a pauta apenas ao item 1 (um), que tratava do processo de174

criação do curso de graduação em Biotecnologia, o que foi acatado. Antes de entrar na175

discussão do processo, o presidente prestou algumas informações sobre o assalto ocorrido176

na madrugada de sábado, 11 (onze) de novembro, no Campus Dom Bosco, quando 9 (nove)177

assaltantes armados arrombaram o caixa eletrônico do Banco do Brasil situado naquele178

Campus. Informou que, até que alternativa seja viabilizada pelos Bancos, ou seja, a179

construção de quiosques para abrigar os caixas na área externa das unidades da UFSJ, a180

função SAQUE foi desativada nos caixas eletrônicos instalados nos campi da Instituição.181

Ressaltou que esta medida tomada pela Reitoria visa a contribuir para a segurança nos182

campi, já que o roubo a esse tipo de equipamento tem se tornado frequente em todo o País e183

se torna um atrativo para que esse crime seja realizado dentro da Instituição. O conselheiro184

Victor Cupertino solicitou que esta questão de segurança dos campi da UFSJ fosse trazida185

para discussão na próxima reunião do Conselho. Terminados os esclarecimentos, passou-se186

à discussão do processo. Item um: Processo no 23122.002240/2016-33 – Proposta de187

criação do Curso de Graduação em Biotecnologia. Interessado: DEPEB, relatado pelo188

conselheiro Lincoln Cardoso Brandão. O relator leu o mérito de seu parecer e o assunto189

foi colocado em discussão. O presidente do Conselho informou que estava presente à190

reunião o chefe do Departamento de Engenharia de Biossistemas (DEPEB), professor191

Wellington Garcia Campos, para prestar esclarecimentos. Solicitou permissão para que ele192
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pudesse falar quando necessário, o que foi acatado. A conselheira Raquel Moreira Pires dos193

Santos Melo questionou sobre a quantidade de docentes que será necessária para abertura194

deste curso. O presidente do Conselho esclareceu que a proposta foi revista pelos195

proponentes, estando agora prevista a contratação de 4 (quatro) docentes, cujas vagas foram196

conseguidas na gestão da profa. Valéria Heloisa Kemp para a abertura deste curso. Dessas 4197

(quatro) vagas, esclareceu que 3 (três), da área de Matemática, serão lotadas no198

Departamento de Matemática e Estatística (DEMAT) e 1 (uma), da área de Química, no199

Departamento de Ciências Naturais (DCNAT). A conselheira questionou se este é o200

momento adequado para se criar um curso de graduação devido à instabilidade pela qual201

passa o País, afirmando que achava mais conveniente que fosse criada, por exemplo, uma202

especialização na área de Biotecnologia. Observou se realmente valeria a pena o ônus203

dessas 4 (quatro) vagas docentes, uma vez que os egressos deste curso irão competir com os204

egressos de outros cursos já existentes na UFSJ. Considerando que ainda havia vários205

conselheiros inscritos, às 17 (dezessete) horas e 30 (trinta) minutos, tendo se chegado ao206

teto da reunião, o Conselho decidiu por encerrar a discussão deste processo e continuar em207

uma próxima reunião. Assim, nada mais havendo a tratar, o presidente do Conselho208

encerrou a reunião. E, para constar, eu, Maria da Penha Resende Rodrigues, secretária,209

lavrei a presente ata, que, se aprovada, será assinada por todos os conselheiros presentes à210

reunião. São João del-Rei, 21 (vinte e um) de novembro de 2016 (dois mil e dezesseis).211

Prof. Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira212

Prof. Marcelo Pereira de Andrade213

Prof. Alberto Ferreira da Rocha Júnior214

Prof. Eduardo Sérgio da Silva215

Prof. Elder José Reioli Cirilo216

Prof. Fábio de Barros Silva217

Profª Fernanda Nascimento Corghi218

Prof. Frank Pereira de Andrade219

Prof. Giann Braune Reis220

Prof. Glauco Manuel dos Santos221

Profª Honória de Fátima Gorgulho222

Prof. Ivair Gomes223

Prof. José Augusto Ferreira Perez Villar224
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Prof. Lincoln Cardoso Brandão225

Prof. Luis Antônio Scola226

Profª Maria Aparecida Arruda227

Profª Maria Rita Rocha do Carmo228

Profª Maristela Nascimento Duarte229

Prof. Maurício Reis e Silva Júnior230

Profª Raquel Moreira Pires dos Santos Melo231

Prof. Rodrigo Chavez Penha232

Prof. Rogério Martins Maurício233

Prof. Sálvio de Macedo Silva234

Prof. Sandro Adriano Fasolo235

Prof. Sérgio Marinho Soares236

Prof. Wilson Camilo Chaves237

Tec.-adm. Fábio Chaves238

Tec.-adm. Gilmar Cândido Rodrigues239

Tec.-adm. Gustavo Henrique Almeida240

Discente Adriellen de Ávila Martins241

Discente Jéssica Stéphanie de Paula242

Discente Jhonatan Rafael de Oliveira Bianchi243

Discente Victor Diego Cupertino Costa244
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