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

João del-Rei.  2 

Aos 9 (nove) dias do mês de novembro de 2015 (dois mil e quinze), às 9 (nove) horas, estavam 3 

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

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

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

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

Calzavara Neto, Bernadete Oliveira Sidney Viana Dias, Carlos Eduardo de Matos Jensen, Claudio 8 

Manoel Ferreira Leite, Écio Antônio Portes, Eduardo Sérgio da Silva, Fábio de Barros Silva, 9 

Fernanda Nascimento Corghi, Fernando Henrique de Jesus Mourão, Glauco Manuel dos Santos, 10 

Honória de Fátima Gorgulho, Iura de Rezende Ferreira Sobrinho, José Augusto Ferreira Perez 11 

Villar, Juan Cañellas Bosch Neto, Juliano de Carvalho Cury, Lincoln Cardoso Brandão, Luis 12 

Antônio Scola, Maristela Nascimento Duarte, Maurício Reis e Silva Júnior, Raquel Moreira Pires 13 

dos Santos Melo, Rejane Correa da Rocha, Renato da Silva Vieira, Rogério Martins Maurício, 14 

Sandro Adriano Fasolo, Sérgio Marinho Soares, Tarcísio Laerte Gontijo e Wilson Camilo Chaves; e 15 

os servidores técnico-administrativos: Alison de Andrade Couto, Bruno Henrique Fernandes, Bruno 16 

Nascimento Campos e Marina Goulart da Silva. Havendo quorum, a presidente do Conselho deu 17 

início à reunião, lembrando que no período da tarde haverá uma reunião de trabalho do Conselho 18 

Universitário para continuidade da discussão das propostas de alterações ao Estatuto e Regimento 19 

Geral da UFSJ. Informou que a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEN) também fará nessa 20 

reunião de trabalho uma apresentação dos encargos didáticos dos cursos de graduação da UFSJ, 21 

conforme solicitado anteriormente pelo Conselho Universitário. Na sequência, tomaram posse os 22 

professores: Fernanda Nascimento Corghi, como representante do Departamento de Arquitetura, 23 

Urbanismo e Artes Aplicadas (DAUAP), e Juan Cañellas Bosch Neto, como representante do 24 

Departamento de Engenharia Química e Estatística (DEQUE). Dando continuidade à reunião, a 25 

presidente apresentou as justificativas de ausência dos conselheiros: Ênio Nazaré de Oliveira, por 26 

estar em Campinas (SP) participando do 11º Simpósio Latino Americano de Ciência de Alimentos; 27 

Filomena Maria Avelino Bomfim, por estar se deslocando para Brasília, para ministrar palestra na 28 

PUC-DF no dia seguinte; Henrique Coutinho de Barcelos Costa, por estar de licença para 29 

acompanhamento de doença em família; e Marconi de Arruda Pereira, por estar participando de uma 30 

banca no CEFET-MG. Aceitas as justificativas, foram aprovadas, por unanimidade, as atas das 31 

reuniões extraordinárias ocorridas em 28 (vinte e oito) de setembro e 5 (cinco) de outubro de 2015 32 

(dois mil e quinze). Aprovadas as atas, fez-se a leitura das seguintes Mensagens, de 11 (onze) de 33 

novembro de 2015 (dois mil e quinze), encaminhadas pela Reitoria à Secretaria dos Conselhos 34 

Superiores solicitando ao Conselho Universitário: 1) Mensagem nº 013/2015/UFSJ/REITORIA – 35 

aprovar os nomes dos professores Liliam Midori Ide, Aparecida Célia Paula dos Santos e João 36 
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Antônio Corrêa Filho, indicados pelo Departamento de Ciências Naturais (DCNAT), para 37 

comporem a Comissão de Avaliação de Progressão Docente para promoção à Classe D, denominada 38 

Associado, da professora Priscila Correias Fernandes, nos termos do parágrafo 4º (quarto) do artigo 39 

5º (quinto) da Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro), de 13 (treze) de outubro de 2014 (dois mil 40 

e quatorze) – aprovada por unanimidade; e 2) Mensagem nº 014/2015/UFSJ/REITORIA: aprovar 41 

os nomes dos professores Eduardo Mazzoni Andrade Marçal Mendes (UFMG), Carlos Augusto 42 

Duque (UFJF), Edimar José de Oliveira (UFJF), Eliana Maria Maurício da Rocha (UFSJ) e, como 43 

suplente, Joel Alves Lamounier, indicados pelo Departamento de Engenharia Elétrica (DEPEL), 44 

para comporem a Comissão de Avaliação de Progressão Docente para promoção à Classe E, 45 

denominada Titular, dos professores Luiz Antônio da Fonseca Manso e Valceres Vieira Rocha e 46 

Silva, nos termos do parágrafo 5º (quinto) do artigo 5º (quinto) da Resolução/CONSU nº 034 (trinta 47 

e quatro), de 13 (treze) de outubro de 2014 (dois mil e quatorze) – aprovada por unanimidade. Neste 48 

momento, tendo em vista um compromisso de agenda no período da manhã, em que estará 49 

recebendo um deputado federal, a presidente comunicou que terá que se ausentar da reunião, 50 

passando a presidência para o Vice-Reitor, professor Sérgio Cerqueira. Assim, dando sequência à 51 

reunião, e considerando o artigo 1º (primeiro) e incisos da Resolução/CONSU nº 045 (quarenta e 52 

cinco), de 4 (quatro) de julho de 2011 (dois mil e onze), alteradas pelas Resoluções/CONSU nº 020, 53 

de 22 (vinte e dois) de abril de 2013 (dois mil e treze), e nº 026, de 8 (oito) de julho de 2013 (dois 54 

mil e treze), que define os casos em que se admite a deliberação em regime simplificado, o 55 

presidente em exercício fez a leitura da MENSAGEM Nº 56 

003/2015/UFSJ/REITORIA/SOCES/CONSU encaminhada pela Presidência do Conselho à 57 

Secretaria dos Conselhos Superiores, solicitando ao Conselho Universitário autorizar a dispensa da 58 

exigência de título de Doutor em concursos na área de “Engenharia Mecânica”, do Departamento de 59 

Engenharia de Telecomunicações e Mecatrônica (DETEM), conforme Processo nº 60 

23122016827/2015-49 – aprovada por unanimidade. Antes de colocar em discussão a pauta, o 61 

conselheiro Maurício Reis e Silva Júnior pediu espaço na reunião para chamar a atenção para a Lei 62 

Federal nº 13.168 (treze mil, cento e sessenta e oito), sancionada pela Presidenta da República no dia 63 

6 (seis) de outubro deste ano, que determina prazos e forma para divulgação de informações 64 

relativas aos cursos de instituições de ensino superior. O presidente do Conselho prestou alguns 65 

esclarecimentos e informou que discussões visando a regulamentar o assunto já ocorreram no âmbito 66 

da Congregação da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEN) e serão submetidas ao Conselho 67 

de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEP). Informou, também, que o calendário da graduação 68 

aprovado pelo CONEP para 2016 (dois mil e dezesseis) altera os prazos de informação de docentes 69 

para as disciplinas, já visando ao atendimento da Lei nº 13.168 (treze mil, cento e sessenta e oito). O 70 

conselheiro Maurício mostrou-se preocupado com o atual procedimento para indicação de 71 

professores responsáveis pelas unidades curriculares dos cursos, o que no seu entendimento poderia 72 



 

 

3 

comprometer o cumprimento da referida Lei. Deu como exemplo o caso específico do departamento 73 

dele, o Departamento de Física e Matemática (DEFIM), que precisa atender às solicitações de 5 74 

(cinco) cursos de graduação e normalmente faz isso sem saber os horários quando os professores 75 

irão lecionar, o que na maioria das vezes leva a problemas de conflito de horários e, 76 

consequentemente, à necessidade de se alterarem as indicações feitas inicialmente. O presidente do 77 

Conselho ponderou que a definição de horários deve ser realizada considerando o professor 78 

indicado, evitando, assim, a sobreposição de horários, bem como horários inconsistentes para o 79 

docente, como o primeiro horário da manhã e o último da noite no mesmo dia. Ressaltou, ainda, que 80 

se faz necessária a comunicação permanente entre as coordenadorias e unidades acadêmicas. O 81 

conselheiro Bruno Campos se manifestou de forma incisiva, dizendo que, se a solicitação de 82 

encargos didáticos pelas coordenadorias de curso a uma unidade acadêmica são realizadas de forma 83 

incompleta, é dever da unidade acadêmica devolver o pedido à coordenadoria e solicitar que esta 84 

complete as informações. Como contraponto à fala do conselheiro, o presidente do Conselho 85 

ressaltou, novamente, a necessidade de comunicação entre coordenadorias e unidades acadêmicas. A 86 

conselheira Rejane deu o exemplo de seu departamento de lotação, que atende a 11 (onze) 87 

coordenadorias de curso e no qual há o diálogo permanente com as diversas coordenadorias, 88 

inclusive sobre a questão da definição de horários. O presidente do Conselho ressaltou que levará a 89 

preocupação levantada pelo conselheiro Maurício para a PROEN e também ao CONEP. Decididos 90 

os itens do expediente do dia, foi então colocada em discussão a pauta. No momento da aprovação, o 91 

presidente do Conselho solicitou a exclusão do item 3 (três), que trata do recurso contra 92 

desvinculação do discente Henrique Álvares Batista devido à justificativa de ausência do conselheiro 93 

relator, professor Henrique Coutinho de Barcelos Costa, o que foi acatado. Por estar presidindo a 94 

reunião, solicitou, também, a exclusão do item 8 (oito), que trata da proposta de revisão da 95 

Resolução que disciplina a progressão e promoção docente, e cujo processo relataria, o que também 96 

foi acatado. A pedido do conselheiro relator Bruno Henrique Fernandes, foi excluído também o item 97 

7 (sete), que trata do recurso contra desvinculação do discente Carlos Eduardo Cipriano Pinto, o que 98 

também foi acatado. Por fim, a conselheira Honória de Fátima Gorgulho, solicitou que o item 16 99 

(dezesseis), cujo processo relataria, que trata da solicitação de alteração do Regimento Interno do 100 

Programa de Pós-Graduação em Letras, passasse para o início da pauta, ficando então como item 3 101 

(três). Aprovada a pauta, iniciaram-se os trabalhos. Item um: Processo no 23122011744/2015-63 – 102 

Solicitação de reposição de vaga docente para o Curso de Medicina em virtude da exoneração 103 

da Profa. Anelise Diniz Garcia Leão.  Interessado: CCO, relatado pelo conselheiro Lincoln 104 

Cardoso Brandão. O relator leu o mérito de seu parecer informando que o processo refere-se à 105 

reposição de vaga da professora Anelise Diniz Garcia Leão, código de vaga 0926706, oriunda da 106 

Portaria MEC nº 437 (quatrocentos e trinta e sete), publicada no Diário Oficial da União em 23 107 

(vinte e três) de março de 2013 (dois mil e treze). Esclareceu que solicitou que o processo fosse 108 
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baixado em diligência para incorporação de documentos que comprovassem a necessidade de 109 

manutenção da vaga da referida professora na área de Clínica Médica. Dessa forma, afirmou que 110 

todos os documentos solicitados por ele foram inseridos, além da ata da 36ª (trigésima sexta) reunião 111 

ordinária da Congregação da Unidade Acadêmica do Campus Centro-Oeste Dona Lindu, realizada 112 

em 16 (dezesseis) de junho de 2015 (dois mil e quinze), que aprovou a liberação da vaga para a área 113 

de Clínica Médica. Em complementação ao parecer do relator, o conselheiro Eduardo Sérgio da 114 

Silva prestou mais alguns esclarecimentos sobre o processo. Dados os esclarecimentos e discutida a 115 

matéria, o relator leu o seu parecer: “De acordo com as informações apresentadas no mérito, e que as 116 

diligências solicitadas foram cumpridas, este relator vota pela manutenção da vaga oriunda da 117 

exoneração da Profa. Anelise Diniz Garcia Leão, código 0926706, na área de Clínica Médica, este é 118 

meu parecer salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por 32 119 

(trinta e dois) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. Item dois: Processo no 23122010790/2015-45 120 

– Resolução/CONSU nº 016, de 29/07/2015, ad referendum, que aprova a criação do Nível 121 

Doutorado do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Biotecnologia. Interessados: 122 

Congregação/CCO/PROPE, relatado pelo conselheiro Marconi de Arruda Pereira e 123 

apresentado pelo conselheiro Alison de Andrade Couto. O conselheiro leu o mérito do parecer do 124 

relator informando que o processo em questão trata da expansão do Programa de Pós-Graduação 125 

Stricto Sensu em Biotecnologia (PPGBIOTEC), o qual atualmente possui nota 4 (quatro), de acordo 126 

com o comitê da área de Biotecnologia da CAPES. Segundo a CAPES, o Brasil possui hoje 84 127 

(oitenta e quatro) cursos de Pós-Graduação nessa área, somando-se mestrado, doutorado e mestrado 128 

profissionalizante, e que o estado de Minas Gerais possui apenas 5 (cinco) programas, 2 (dois) com 129 

mestrados profissionalizantes, 2 (dois) programas com mestrado e 1 (um) doutorado, além do 130 

PPGBIOTEC/UFSJ, o qual possui atualmente apenas o mestrado. Destacou que a documentação que 131 

compõe o processo apresenta corpo docente qualificado, bem como produção compatível com um 132 

bom programa de doutorado. Destacou o fato de os pesquisadores envolvidos já terem captado, entre 133 

os anos de 2010 (dois mil e dez) e 2015 (dois mil e quinze), mais 1,5 milhões de reais em 134 

financiamento junto às agencias de fomento pertinentes, como CAPES e FAPEMIG, bem como a 135 

produção de 176 (cento e setenta e seis) artigos científicos em periódicos classificados pelo 136 

QUALIS, dos quais 83 (oitenta e três), ou seja, 47,16% (quarenta e sete vírgula dezesseis por cento) 137 

são QUALIS A1, A2 ou B1. Esclareceu que os programas de pós-graduação são regulamentados 138 

pela Resolução/CONSU nº 062 (sessenta e dois), de 7 (sete) de novembro de 2011 (dois mil e onze), 139 

estando, assim, tanto a proposta de implantação do curso de Doutorado quanto o Regimento Interno 140 

do curso, de acordo com a Resolução citada. Por fim, o relator concluiu que a implementação do 141 

curso de Doutorado do PPGBIOTEC é um processo natural, além de um passo consistente da UFSJ 142 

rumo à consolidação do ensino e pesquisa não só no Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO), mas 143 

em todos os campi nos quais o Programa possui docentes. Dados os esclarecimentos e discutida a 144 
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matéria, o conselheiro leu o parecer do relator: “Pelo que do mérito consta, sou de parecer favorável 145 

à aprovação deste processo, referendando a Resolução no 016, de 29 de julho de 2015”. Decisão do 146 

Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade, referendando a Resolução no 016 147 

(dezesseis), de 29 (vinte e nove) de julho de 2015 (dois mil e quinze), que faz parte do processo. 148 

Item três: Processo no 23122011227/2015-94 – Solicitação de alteração do Art. 30 do Regimento 149 

Interno do Programa de Pós-Graduação em Letras. Interessado: PROMEL, relatado pela 150 

conselheira Honória de Fátima Gorgulho. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que 151 

trata este parecer da proposta de alteração do artigo 30 (trinta) do atual Regimento Interno do 152 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Letras – Teoria Literária e Crítica da UFSJ.  153 

Esclareceu que o colegiado de curso propõe um novo limite de carga horária mínima semestral, 154 

passando de 120 (cento e vinte) horas para 60 (sessenta) horas. Esclareceu que o coordenador do 155 

curso justifica que a carga horária exigida pelo atual Regimento tem gerado uma série de problemas 156 

aos discentes, muitos dos quais são decorrentes da reduzida oferta de disciplinas no semestre e das 157 

dificuldades em obter horários que possibilitem aos discentes cursarem várias disciplinas 158 

simultaneamente. Esclareceu que o coordenador ressalta, ainda, que esses problemas têm sido 159 

frequentemente levados ao colegiado para reavaliação e têm atrasado o processo de defesa de 160 

dissertações e o fluxo de alunos no curso, refletindo diretamente na avaliação do Programa. A 161 

relatora observou que a mudança da carga horária mínima e máxima já foi contemplada na 162 

reformulação do atual Regimento Interno do Programa. Entretanto, como o Regulamento Geral dos 163 

Cursos de Pós-Graduação da UFSJ está sendo reformulado, para evitar problemas futuros, 164 

esclareceu que o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Letras resolveu aguardar a 165 

finalização deste processo antes de enviar o seu novo Regimento para aprovação do CONSU. Dessa 166 

forma, a relatora entendeu que a mudança solicitada eliminaria a grande demanda de pedidos de 167 

reconsideração e excepcionalidade que o colegiado recebe com frequência, justificando, assim, a 168 

urgência na sua mudança nos termos propostos. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a 169 

relatora leu o seu parecer: “Considerando os argumentos expostos na análise de mérito, voto pela 170 

mudança solicitada, passando a ser a seguinte redação do Artigo 30 do Regimento do PPG-Letras 171 

em vigor: Art. 30. O aluno deverá cursar um mínimo de 60 horas e um máximo de 180 horas 172 

semestralmente”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade, dando 173 

origem à Resolução no 028 (vinte e oito), de 9 (nove) de novembro de 2015 (dois mil e quinze), que 174 

passa a fazer parte do processo. Item quatro: Processo no 23122006977/2015-44 – Recurso 175 

acadêmico contra desvinculação. Interessado: Rafael Oliveira Dimas, relatado pelo conselheiro 176 

Luis Antônio Scola. O relator leu o mérito de seu parecer informando que trata de matéria de caso 177 

específico, nos termos do inciso II (dois) do artigo 11 (onze) da Resolução/CONSU nº 027/2006 178 

(vinte e sete / dois mil e seis), contendo recurso contra desvinculação do discente Rafael Oliveira 179 

Dimas, matrícula 2408502-3, do Curso de Engenharia (Engenharia Industrial Mecânica) Integral. 180 
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Esclareceu que a desvinculação, objeto deste recurso do discente-solicitante, ocorreu no dia 17 181 

(dezessete) de março de 2015 (dois mil e quinze), por intermédio da Portaria da Reitoria nº 160/2015 182 

(cento e sessenta / dois mil e quinze). Informou que o discente foi desvinculado com base nos 183 

incisos I (um) e II (dois) do artigo 96 (noventa e seis) do Regimento Geral da UFSJ e o processo em 184 

questão foi aberto no dia 17 (dezessete) de abril de 2015, com base em documento protocolado junto 185 

ao Gabinete (GABIN), com posterior encaminhamento à Divisão de Acompanhamento e Controle 186 

Acadêmico (DICON) para providências. Destacou que o parágrafo único do referido artigo 187 

estabelece o prazo de 30 (trinta) dias para os alunos impetrarem recursos contra desvinculação, prazo 188 

que se extinguiu no dia 16 (dezesseis) de abril de 2015 (dois mil e quinze) em relação à data de 189 

publicação da Portaria supramencionada. Apesar de intempestivo, ressaltou que o recurso foi 190 

acatado pela Reitoria, por orientação da Procuradoria Jurídica (PROJU), sendo concedido efeito 191 

suspensivo ao processo de desvinculação. Esclareceu que o discente ingressou na UFSJ, por meio de 192 

Processo Seletivo Vestibular, no primeiro semestre de 2004 (dois mil e quatro), no curso de 193 

Engenharia Industrial Mecânica. No histórico da vida acadêmica do discente, verificou: a) 194 

trancamento de matrícula: 2009/1, 2009/2, 2010/1, 2012/1; b) não logrou aprovação: 2011/1, 2011/2, 195 

2013/1, 2014/1; c) não efetuou inscrição periódica: 2013/2 e 2014/2; e d) vencimento do prazo de 196 

integralização: 2014/2. Além disso, verificou que o estudante também não efetuou inscrição 197 

periódica em 2015/1 e 2015/2, conforme mostra documento fornecido pela DICON, quando, no 198 

último período citado, contava com o efeito suspensivo. O relator informou que os argumentos do 199 

discente que subsidiaram o presente recurso fundamentaram-se basicamente nos seguintes fatos: 1) 200 

dúvida em relação à sua situação irregular: se sua desvinculação decorre do vencimento do prazo de 201 

integralização do curso ou por não fazer a inscrição periódica regularmente; 2) quanto ao Regime 202 

Especial: solicitação realizada em 17 (dezessete) de junho de 2013 (dois mil e treze), referente ao 203 

primeiro semestre letivo deste ano, entendido pelo discente como extensivo a mais de um semestre 204 

letivo; 3) quanto à alegação de ter cumprido 90% (noventa por cento) da grade curricular; e 4) 205 

quanto à alegação de invalidez para a realização de estágio supervisionado e atividades acadêmicas. 206 

Em relação a tais argumentos, o relator colocou que: 1) esclarecendo a dúvida do discente, de acordo 207 

com o levantamento do Setor de Processamento e Certificação da DICON, no que se refere às 208 

situações previstas pelo artigo 96 (noventa e seis) do Regimento Geral da UFSJ em seus incisos I 209 

(um) e IX (nove): o inciso l prevê que a não realização de inscrição periódica é motivo para 210 

desvinculação discente, fato comprovado pelo referido documento nos semestres letivos de 2013/2 e 211 

2014/2. E mais, se for considerado o período de 2015/2 não elencado, mas plenamente coberto pelo 212 

despacho de efeito suspensivo dado pela Reitoria, também esta situação irregular seria motivo para a 213 

desvinculação; o inciso lX prevê que o decurso do prazo máximo de integralização, sem a devida 214 

conclusão da estrutura curricular e sem a obtenção de prorrogação de prazo, é igualmente passível de 215 

desvinculação, situação em que o discente também se enquadra, conforme documento mencionado. 216 
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Ou seja, o discente se encontra em situação de desvinculação em relação aos dois aspectos por ele 217 

mencionados; 2) a solicitação do discente de Regime Especial de Estudos refere-se ao primeiro 218 

semestre de 2013 (dois mil e treze). Entende-se como injustificável a extensão deste Regime para 219 

outros semestres sem novas solicitação e justificativa, conforme entendimento do discente. Ademais, 220 

observa-se que o discente só buscou resolver sua situação, em relação às avaliações nas disciplinas 221 

cursadas neste regime, passados exatos 14 (quatorzes) meses, solicitando, todavia, que as avaliações 222 

fossem aplicadas apenas no ano de 2015 (dois mil e quinze). Não há como considerar que esta 223 

postura seja sinônima de comprometimento e interesse no curso, tendo em vista que sua situação 224 

acadêmica já demonstrava uma completa irregularidade e precário desempenho, com a aprovação 225 

em uma única disciplina nos últimos 3 (três) semestres cursados; 3) quanto à alegação do discente de 226 

ter cumprido 90% (noventa por cento) da grade curricular, vê-se, novamente, que esta informação 227 

não se comprova, uma vez que, a partir do documento que compõe o processo, restam 13 (treze) 228 

unidades curriculares a serem cursadas, além do estágio curricular (360 horas) do currículo de 1984 229 

(mil, novecentos e oitenta e quatro), não mais em vigor. Isto significa dizer que haveria necessidade 230 

de uma adaptação curricular, possivelmente estendendo o período de permanência do discente em 231 

pelo menos 3 (três) semestres letivos, considerando-se aproveitamento total nas unidades 232 

curriculares a serem cursadas. Esta expectativa do relator se baseia em uma análise superficial, pois 233 

necessário seria que se verificassem equivalências e pré-requisitos, o que possivelmente estenderia 234 

ainda mais o tempo necessário para a conclusão do curso, já que o discente tem cursado menos de 235 

73% (setenta e três por cento) da carga horária total; 4) quanto à alegação de invalidez para a 236 

realização de estágio supervisionado e atividades acadêmicas, não foram encontradas nos autos 237 

provas da referida incapacidade, uma vez que os laudos referentes à Inspeção de Saúde e Controle, 238 

do Ministério do Exército, apresentam parecer relativo à incapacidade física temporária para o 239 

serviço militar. Em outras palavras, não há documento atual que comprove a impossibilidade de o 240 

discente desenvolver atividades acadêmicas, bastante distintas das atividades militares. Ainda assim, 241 

o laudo apresentado refere-se apenas a uma incapacidade temporária, não definitiva como quer crer 242 

o discente. Por fim, diante de tal histórico, e tendo em vista que o discente-solicitante não se 243 

inscreveu sequer no segundo semestre letivo de 2015 (dois mil e quinze), após ter obtido efeito 244 

suspensivo da desvinculação, o relator afirmou que não há por que acreditar que a manutenção da 245 

matrícula vá favorecer a conclusão do curso pelo discente, considerando seu descaso com a 246 

formação ao longo de 11 (onze) anos de vínculo com a instituição, como amplamente demonstrado 247 

no mérito, devendo, portanto, prevalecer a Portaria nº 160/2015 (cento e sessenta / dois mil e 248 

quinze). Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Com base no 249 

exposto, sou de parecer contrário à solicitação do discente Rafael Oliveira Dimas, sugerindo a 250 

manutenção de sua desvinculação, nos termos da Portaria 160, de 17 de março de 2015. Este é o 251 

voto do relator, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por 252 
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unanimidade. Item cinco: Processo no 23122007733/2015-89 – Recurso acadêmico contra 253 

desvinculação. Interessado: Helton Luiz de Souza, relatado pelo conselheiro Bruno Henrique 254 

Fernandes. O relator leu o mérito de seu parecer informando que a desvinculação de alunos é 255 

matéria do Regimento Geral da UFSJ, que, em seu artigo 96 (novena e seis), enumera os casos em 256 

que o aluno entra em situação irregular e perde sua matrícula. Também, destacou que o inciso I (um) 257 

do referido artigo diz que o aluno é desvinculado “quando não fizer a inscrição periódica em 258 

unidades curriculares nos prazos fixados no calendário escolar”. Já o parágrafo único do referido 259 

artigo, indica que “cabe recurso ao Conselho Universitário no prazo de 30 (trinta) dias corridos, 260 

contados do dia subsequente à publicação da portaria que desvinculou o aluno”. Esclareceu que 261 

rege ainda o assunto a Resolução/CONEP nº 024 (vinte e quatro), de 24 (vinte e quatro) de julho de 262 

2014 (dois mil e quatorze), que, em seu artigo 4º (quarto), indica que o discente que não se inscrever 263 

na Primeira ou na Segunda Etapa da Inscrição Periódica será desvinculado. Dessa forma, informou 264 

que a desvinculação do discente ocorreu por não efetuar Inscrição Periódica no Segundo Semestre 265 

Letivo de 2014 (dois mil e quatorze), nem apresentar trancamento. Esclareceu que o discente alega, 266 

em sua defesa, dificuldades no cumprimento do curso. Ao analisar o histórico do discente, verificou 267 

que este logrou aprovação apenas no primeiro período do curso (01/2011) e em uma única unidade 268 

curricular do segundo período (02/2011), não logrando aprovação em nenhum semestre subsequente 269 

(01/2013, 02/2013 e 01/2014). Ressaltou que o discente ainda fez trancamento por dois semestres 270 

(01/2012 e 2/2012). Diante disso, o relator entendeu que a dificuldade no cumprimento do curso não 271 

é fator justificável para o não cumprimento de normas da Instituição. Dados os esclarecimentos e 272 

discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Em conformidade ao exposto no Mérito, sou de 273 

parecer contrário ao recurso do discente”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por 274 

unanimidade. Item seis: Processo no 23122007738/2015-10 – Recurso acadêmico contra 275 

desvinculação. Interessada: Regiane Oliveira Santos, relatado pelo conselheiro Bruno 276 

Henrique Fernandes. O relator leu o mérito de seu parecer informando que a desvinculação de 277 

alunos é matéria do Regimento Geral da UFSJ, que, em seu artigo 96 (novena e seis), enumera os 278 

casos em que o aluno entra em situação irregular e perde sua matrícula. Também, destacou que o 279 

inciso II (dois) do referido artigo diz que o aluno é desvinculado “quando não fizer a renovação do 280 

trancamento de matrícula, nos prazos fixados no calendário escolar”. Já o parágrafo único do 281 

referido artigo, indica que “cabe recurso ao Conselho Universitário no prazo de 30 (trinta) dias 282 

corridos, contados do dia subsequente à publicação da portaria que desvinculou o aluno”. 283 

Esclareceu que rege ainda o assunto a Resolução/CONEP nº 024 (vinte e quatro), de 24 (vinte e 284 

quatro) de julho de 2014 (dois mil e quatorze), que, em seu artigo 4º (quarto), indica que o discente 285 

que não se inscrever na Primeira ou na Segunda Etapa da Inscrição Periódica será desvinculado. 286 

Dessa forma, informou que a desvinculação da discente ocorreu por sua solicitação de trancamento 287 

não ter sido processada pela falta do envio da Declaração de ciência recomendada pelo CONSU. 288 
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Contudo, salientou que é de se notar que a discente estava, no momento, renovando seu trancamento 289 

para mais um semestre, conforme as normas da UFSJ. Por isso, afirmou que não é possível, 290 

portanto, causar ônus a uma discente por atender às normas da Instituição e por não seguir uma 291 

recomendação que não tem força de Resolução. Na fase de esclarecimentos, o conselheiro Écio 292 

Antônio Portes consultou se os alunos recebem da Instituição as normas acadêmicas. O presidente 293 

do Conselho informou que é feito pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação um trabalho de 294 

divulgação dessas normas para os alunos que entram na Instituição. Observou que já tramitou na 295 

Congregação uma proposta de Resolução que engloba as normas acadêmicas e que agora esta será 296 

submetida para apreciação do CONEP. Destacou que essa nova proposta irá facilitar muito a vida 297 

dos alunos, pois haverá uma única norma ao invés de várias, como é atualmente. Chamou a atenção, 298 

ainda, que um dos objetivos também é tirar essa matéria do CONSU, como é estabelecido 299 

atualmente pelo Regimento Geral da UFSJ, e levá-la para o CONEP, que é o Conselho responsável 300 

pela área acadêmica. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: 301 

“Em conformidade ao exposto no Mérito, sou de parecer favorável ao recurso da discente”. Decisão 302 

do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Item sete: Processo no 303 

23122004095/2015-44 – Resolução/CONSU nº 010, de 06/05/2015, ad referendum, que dispõe 304 

sobre a realização de concursos públicos para a Carreira de Magistério Superior no âmbito da 305 

UFSJ, e dá outras providências. Interessada: PROGP, relatado pela conselheira Aline Cristina 306 

da Cruz. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que este processo trata da 307 

Resolução/CONSU nº 010 (dez), de 6 (seis) de maio de 2015 (dois mil e quinze), aprovada ad 308 

referendum pela presidente do Conselho Superior, professora Valéria Heloisa Kemp. 309 

Especificamente, esclareceu que o objetivo desta Resolução é estabelecer normas para a realização 310 

de concurso público para provimento de cargo da Carreira de Magistério Superior e de cargo isolado 311 

de Professor Titular-Livre do Magistério Superior. Dessa forma, tal Resolução visa a aprimorar a 312 

Resolução/CONSU nº 040 (quarenta), de 30 (trinta) de novembro de 2009 (dois mil e nove), 313 

respeitando o disposto na Lei nº 8.112 (oito mil, cento e doze), de 11 (onze) de dezembro de 1990 314 

(mil, novecentos e noventa), na Lei nº 12.772 (doze mil, setecentos e setenta e dois), de 28 (vinte e 315 

oito) de setembro de 2012 (dois mil e doze), bem como o conteúdo do Parecer nº 0153/2015 (cento e 316 

cinquenta e três / dois mil e quinze) da Procuradoria Jurídica da UFSJ. Além disso, destacou que a 317 

reformulação da referida Resolução segue a necessidade de adequação da legislação vigente às 318 

normas internas relativas aos concursos públicos da UFSJ às alterações na Carreira do Magistério 319 

Superior. Por fim, a relatora destacou a prioridade, também, de racionalização dos recursos 320 

financeiros da UFSJ, visando à diminuição dos gastos com as publicações no Diário Oficial da 321 

União (DOU), frente aos cortes orçamentários de 2015 (dois mil e quinze). No que diz respeito à 322 

aprovação ad referendum da referida Resolução, a relatora ressaltou que tal procedimento tem 323 

justificativa no agendamento das reuniões ordinárias do Conselho Universitário previstas para 2015 324 
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(dois mil e quinze), bem como o acúmulo de decisões a cargo deste Conselho. Nesse sentido, 325 

afirmou que a decisão foi tomada, sobretudo, visando a eliminar qualquer possibilidade de 326 

comprometimento das atividades de várias unidades administrativas na espera da aprovação da 327 

referida Resolução, para dar prosseguimento às aberturas de editais até então aprovadas pela Reitoria 328 

da UFSJ. Sobre o novo formato da Resolução, informou que há dois modelos de edital. Sobre o 329 

primeiro, esclareceu que se refere ao Edital de Condições Gerais, que estabelece as diretrizes para 330 

abertura de inscrições para o tipo de concurso público supracitado. Segundo seu artigo 5º (quinto), 331 

parágrafo 2º (segundo), quaisquer alterações que se fizerem necessárias de qualquer dispositivo do 332 

referido Edital devem ser objeto de nova portaria publicada no DOU e divulgada na página 333 

eletrônica da UFSJ referente aos concursos. Já quanto ao segundo modelo, esclareceu que trata de 334 

Edital de Abertura, o qual define informações específicas de acordo com as demandas das unidades 335 

administrativas da UFSJ no que concerne a: locais e datas de inscrição e de recebimento de 336 

documentação comprobatória exigida; número de vagas e remuneração inicial; e informações sobre 337 

vagas reservadas para portadores de deficiência e candidatos negros. Além disso, informou que 338 

constam os detalhamentos sobre os tipos e critérios das provas aplicadas, com listagem do programa 339 

abordado no concurso. Concluindo, mediante análise detalhada do Edital de Condições Gerais, a 340 

relatora recomendou algumas alterações, as quais foram destacadas por ela. No que concerne à 341 

Resolução, indicou que também fossem feitas algumas modificações, as quais foram apresentadas 342 

por ela. A relatora fez ainda duas solicitações no que se refere ao Edital de Condições Gerais. A 343 

primeira trata da manutenção do uso do termo carteira nacional de habilitação ao invés da expressão 344 

carteira de motorista. A segunda remete-se aos casos em que o candidato que faltar com o devido 345 

respeito para com quaisquer membros da equipe de aplicação das provas, com as autoridades 346 

presentes e/ou com os outros candidatos terá suas provas anuladas e será eliminado do concurso. 347 

Recomendou que seria prudente definir o que é falta de respeito com o próximo, com base em 348 

alguma legislação pertinente a penalidades de desrespeito a servidor público de maneira consoante 349 

com o que consta no Código de Ética da UFSJ, pois tal medida pode reduzir as possibilidades de 350 

recurso nestas circunstâncias sem maiores fundamentos. Por fim, a relatora recomendou que as 351 

unidades acadêmicas tenham bastante cautela na elaboração de todas as tabelas de pontuação, 352 

procurando-se ater à coerência com o perfil de candidatos que se inscrevem em concursos públicos 353 

para cargos efetivos e em casos de processos seletivos simplificados. Para a relatora, seria produtivo 354 

que fosse feita a devida compatibilidade entre as tabelas de pontuação que vêm sendo usadas nos 355 

concursos públicos da UFSJ e o formato definido por este Conselho para as tabelas de pontuação 356 

que constam na Resolução/CONSU nº 034/2014 (trinta e quatro / dois mil e quatorze), que trata da 357 

progressão e promoção docentes. Na fase de esclarecimentos, o presidente do Conselho informou 358 

que estava presente à reunião a Pró-Reitora de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, senhora 359 

Adriana Amorim da Silva. Solicitou permissão para que ela pudesse falar quando necessário, o que 360 
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foi acatado. O assunto foi amplamente discutido e algumas sugestões foram propostas pelo plenário 361 

e acatadas pela relatora. No que se refere à alteração do artigo 7º (sétimo), parágrafo 1º (primeiro), 362 

que trata da composição da banca por 3 (três) membros titulares e 1 (um) suplente, o conselheiro 363 

Sandro Adriano Fasolo sugeriu que houvesse também a participação nessa banca de membros de 364 

outras instituições. Não havendo consenso, o presidente do Conselho colocou em votação a sugestão 365 

do conselheiro, que obteve 2 (dois) votos favoráveis. Dessa forma, não sendo aprovada, o texto 366 

original foi mantido. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: 367 

“Diante do que no mérito consta, considerando-se o atendimento às sugestões e correções do Edital 368 

de Condições Gerais e na referida Resolução definidas no mérito, sou de parecer favorável à 369 

Resolução CONSU nº 10, de 06 de maio de 2015. Este é o meu parecer, salvo melhor juízo”. 370 

Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade, referendando a Resolução 371 

no 008 (oito), de 30 (trinta) de abril de 2015 (dois mil e quinze), que faz parte do processo. Às 12 372 

(doze) horas e 10 (dez) minutos, tendo se chegado ao teto da reunião, o Conselho decidiu por 373 

encerrá-la e continuar os outros itens da pauta em uma próxima reunião. Assim, nada mais havendo 374 

a tratar, o presidente do Conselho em exercício encerrou a reunião. E, para constar, eu, Maria da 375 

Penha Resende Rodrigues, secretária, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por todos 376 

os conselheiros presentes à reunião. São João del-Rei, 9 (nove) de novembro de 2015 (dois mil e 377 

quinze). 378 

Profª Valéria Heloisa Kemp 379 

Prof. Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira 380 

Profª Aline Cristina da Cruz 381 

Prof. Américo Calzavara Neto  382 

Profª Bernadete Oliveira Sidney Viana Dias 383 

Prof. Carlos Eduardo de Matos Jensen 384 

Prof. Claudio Manoel Ferreira Leite 385 

Prof. Écio Antônio Portes 386 

Prof. Eduardo Sérgio da Silva 387 

Prof. Fábio de Barros Silva 388 

Prof.ª Fernanda Nascimento Corghi 389 

Prof. Fernando Henrique de Jesus Mourão 390 

Prof. Glauco Manuel dos Santos 391 

Profª Honória de Fátima Gorgulho 392 

Prof. Iura de Rezende Ferreira Sobrinho 393 

Prof. José Augusto Ferreira Perez Villar 394 

Prof. Juan Cañellas Bosch Neto 395 
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Prof. Juliano de Carvalho Cury 396 

Prof. Lincoln Cardoso Brandão 397 

Prof. Luis Antônio Scola 398 

Profª Maristela Nascimento Duarte 399 

Prof. Maurício Reis e Silva Júnior 400 

Profª Raquel Moreira Pires dos Santos Melo 401 

Profª Rejane Correa da Rocha 402 

Prof. Renato da Silva Vieira 403 

Prof. Rogério Martins Maurício 404 

Prof. Sandro Adriano Fasolo 405 

Prof. Sérgio Marinho Soares  406 

Prof. Tarcísio Laerte Gontijo 407 

Prof. Wilson Camilo Chaves 408 

Tec.-adm. Alison de Andrade Couto 409 

Tec.-adm. Bruno Henrique Fernandes 410 

Tec.-adm. Bruno Nascimento Campos 411 

Tec. Adm. Marina Goulart da Silva 412 


