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Ata da 54ª (Quinquagésima Quarta) Reunião Ordinária do Conselho Universitário da 1 

Universidade Federal de São João del-Rei.  2 

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

estavam presentes para a 54ª (quinquagésima quarta) reunião ordinária do Conselho Universitário da 4 

Universidade Federal de São João del-Rei, na sala de Reuniões dos Órgãos Colegiados Superiores – 5 

Campus Santo Antônio, os seguintes conselheiros: professora Valéria Heloisa Kemp, Reitora e 6 

presidente do Conselho; professor Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira, Vice-Reitor; os 7 

professores: Aline Cristina da Cruz, Bernadete Oliveira Sidney Viana Dias, Claudio Manoel Ferreira 8 

Leite, Écio Antônio Portes, Eduardo Sérgio da Silva, Eliane Prado Cunha Costa dos Santos, Ênio 9 

Nazaré de Oliveira Júnior, Fábio de Barros Silva, Fernando Henrique de Jesus Mourão, Filomena 10 

Maria Avelina Bomfim, Glauco Manuel dos Santos, Henrique Coutinho de Barcelos Costa, Juan 11 

Cañellas Bosch Neto, Lincoln Cardoso Brandão, Luis Antônio Scola, Maristela Nascimento Duarte, 12 

Maurício Reis e Silva Júnior, Raquel Moreira Pires dos Santos Melo, Rejane Correa da Rocha, 13 

Renato da Silva Vieira, Rogério Martins Maurício, Sérgio Marinho Soares, Tarcísio Laerte Gontijo e 14 

Wilson Camilo Chaves; os servidores técnico-administrativos: Alison de Andrade Couto, Bruno 15 

Nascimento Campos e Fábio Chaves; e o discente: Jhonatan Rafael de Oliveira Bianchi. Havendo 16 

quorum, e considerando que a presidente do Conselho, professora Valéria Heloisa Kemp, se atrasaria 17 

um pouco, o Vice-Reitor, professor Sérgio Cerqueira, deu início à reunião, apresentando as 18 

justificativas de ausência dos conselheiros: Américo Calzavara Neto, porque já tinha agendado para 19 

esta data uma reunião de Departamento para discussão do planejamento estratégico do Curso de 20 

Medicina para o ano de 2016; Carlos Eduardo de Matos Jensen, por motivos de trabalho; Fernanda 21 

Nascimento Corghi, por estar de férias regulamentares; Honória de Fátima Gorgulho, por motivos de 22 

saúde; Iura de Rezende Ferreira Sobrinho, por motivos particulares; José Augusto Ferreira Perez 23 

Villar, por estar em viagem para tratar de assuntos familiares relativos à saúde do seu pai; Juliano de 24 

Carvalho Cury, porque já estava agendada para esta data a defesa de uma monografia de TCC de uma 25 

orientanda; Sandro Adriano Fasolo, por estar acompanhando a filha em uma cirurgia buco-facial em 26 

Belo Horizonte; Bruno Henrique Fernandes, por estar de férias regulamentares; Marina Goulart da 27 

Silva, por estar de férias regulamentares; e Rômulo dos Santos Fonseca, por motivos de trabalho. 28 

Aceitas as justificativas, foram aprovadas, por unanimidade, as atas das reuniões extraordinárias 29 

ocorridas em 23 (vinte e três) e 30 (trinta) de novembro de 2015 (dois mil e quinze). Aprovadas as 30 

atas, fez-se a leitura das seguintes Mensagens, de 14 (quatorze) de dezembro de 2015 (dois mil e 31 

quinze), encaminhadas pela Reitoria à Secretaria dos Conselhos Superiores solicitando ao Conselho 32 

Universitário: 1) Mensagem nº 018/2015/UFSJ/REITORIA: aprovar o nome da servidora técnico-33 

administrativa Denise Fonseca, em substituição ao servidor José Trindade da Silva, para compor a 34 

Comissão de Ética da UFSJ – COETI/UFSJ, nos termos do artigo 2º (segundo) da 35 

Resolução/CONSU nº 023 (vinte e três), de 24 (vinte e quatro) de abril de 2006 (dois mil e seis); e 2) 36 

Mensagem nº 019/2015/UFSJ/REITORIA: aprovar o nome do senhor José Primeiro Teixeira 37 
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Neto para compor o Conselho Curador da Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João 38 

del-Rei – FAUF, nos termos do inciso IV (quarto) do artigo 11 (onze) do Estatuto da referida 39 

Fundação, para um mandato de 2 (dois) anos, contados da data da publicação da portaria de 40 

nomeação. As Mensagens foram aprovadas por unanimidade. Dando continuidade à reunião e 41 

considerando o artigo 1º (primeiro) e incisos da Resolução/CONSU nº 045 (quarenta e cinco), de 4 42 

(quatro) de julho de 2011 (dois mil e onze), alteradas pelas Resoluções/CONSU nº 020, de 22 (vinte 43 

e dois) de abril de 2013 (dois mil e treze), e nº 026 (vinte e seis), de 8 (oito) de julho de 2013 (dois 44 

mil e treze), que define os casos em que se admite a deliberação em regime simplificado, fez-se ainda 45 

a leitura das seguintes Mensagens encaminhadas pela Presidência do Conselho à Secretaria dos 46 

Conselhos Superiores solicitando ao Conselho Universitário: 1) MENSAGEM Nº 47 

009/2015/UFSJ/REITORIA/SOCES/CONSU: considerando o inciso II (dois) do artigo 1º 48 

(primeiro) da referida Resolução, referendar a Resolução nº 034 (trinta e quatro), de 9 (nove) de 49 

dezembro de 2015 (dois mil e quinze), que suspende as atividades administrativas nos dias 23 (vinte 50 

e três), 28 (vinte e oito), 29 (vinte e nove) e 30 (trinta) de dezembro de 2015, conforme Processo nº 51 

23122.022332/2015-59 – aprovada por unanimidade; e 2) MENSAGEM Nº 52 

010/2015/UFSJ/REITORIA/SOCES/CONSU: considerando o inciso III (três) do artigo 1º 53 

(primeiro) da referida Resolução, autorizar a manutenção de vaga docente para o Curso de Medicina 54 

do Campus Centro-Oeste Dona Lindu em virtude da exoneração do professor Paulo César Ferreira 55 

dos Santos, na mesma área de “Medicina de Família e Comunidade”, conforme Processo nº 56 

23122.021926/2015-42 – aprovada por unanimidade. Antes de colocar em discussão a pauta, o 57 

conselheiro Eduardo Sérgio da Silva pediu a palavra para prestar esclarecimentos sobre uma fala da 58 

conselheira Maristela Nascimento Duarte na última reunião do Conselho. A conselheira, como 59 

membro também da CPPD, observou que grande parte dos processos que tratam de progressão de 60 

docentes é frequentemente devolvida por essa Comissão ao Campus Centro-Oeste Dona Lindu 61 

(CCO) por não estarem corretamente instruídos. O conselheiro Eduardo esclareceu que fez um 62 

levantamento dos processos relacionados a esse assunto que foram enviados à CPPD para análise. 63 

Segundo ele, foram enviados 272 (duzentos e setenta e dois) processos, dos quais foram devolvidos 64 

apenas 10 (dez). Na sequência, em relação aos problemas que têm ocorrido no CTAN, o conselheiro 65 

Fernando Henrique de Jesus Mourão destacou que o Departamento de Ciência da Computação 66 

(DCOMP) tem monitorado o acesso à internet no campus e verificou que a disponibilidade do sinal 67 

tem chegado a apenas 68% (sessenta e oito por cento). Em seguida, a conselheira Aline Cristina da 68 

Cruz indicou que, para o próximo semestre, o Conselho pense numa forma de regulamentar o acesso 69 

e o uso dos estacionamentos dos campi da Instituição, em especial do Campus Santo Antônio devido 70 

à dificuldade dos servidores de encontrar vagas para estacionar, uma vez que membros externos 71 

também utilizam esses estacionamentos. Sobre isso, o conselheiro Sérgio Cerqueira sugeriu que, 72 

quando este assunto voltar a ser discutido, poderá ser montada uma comissão para estudar normas de 73 

controle de acesso aos campi. Decididos os itens do expediente do dia, foi então colocada em 74 
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discussão a pauta. No momento da aprovação, e considerando que a presidente do Conselho ainda 75 

não havia chegado à reunião, o conselheiro Sérgio Cerqueira solicitou a exclusão dos itens 4 (quatro) 76 

e 7 (sete), que tratam, respectivamente, da solicitação do DELAC de manutenção de vaga docente em 77 

função da vacância da Profª Bárbara Malveira Orfanó e das propostas de alterações das 78 

Resoluções/CONSU nº 030/2011, que cria a Comissão de Ética no Uso de Animais, e nº 049/2012, 79 

que aprova o Regimento da CEUA, o que foi acatado. Aprovada a pauta, iniciaram-se os trabalhos. 80 

Item um: Processo no 23122.017411/2015-48 – Pedido de remoção de professor do DEMEC 81 

para o DEPEL. Interessado: Paulo César Monteiro Lamim Filho, relatado pela conselheira 82 

Rejane Correa da Rocha. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que o processo em 83 

questão trata do pedido de remoção do professor Paulo Cezar Lamim Filho do Departamento de 84 

Engenharia Mecânica (DEMEC) para o Departamento de Engenharia Elétrica (DEPEL). Esclareceu 85 

que o referido professor ingressou na UFSJ por meio de concurso público, no DEMEC, na área de 86 

Projetos de Engenharia Mecânica. No documento em que o referido professor apresenta e 87 

fundamenta o seu pedido de remoção para o DEPEL, informou que ele deixa claro que tem interesse 88 

em trabalhar na área de máquinas elétricas, que está diretamente ligada à sua graduação, que é de 89 

engenheiro eletricista (UFSJ). Ainda, o professor ressalta que, apesar de ter feito mestrado e 90 

doutorado em Engenharia Mecânica (UNICAMP), sempre aplicou seus conhecimentos de forma 91 

multidisciplinar, desenvolvendo pesquisas na área de identificação de falhas em máquinas elétricas. 92 

Diante disso, em 15 (quinze) de outubro de 2015 (dois mil e quinze), o pedido de remoção foi 93 

aprovado em Assembleia Departamental do DEPEL sem referência a qualquer contrapartida de 94 

cessão de vaga para o DEMEC. Nestas condições, ressaltou que o DEMEC informou que não tinha 95 

interesse em ceder o professor Paulo para o DEPEL. Assim, em um segundo momento, em reunião 96 

da Assembleia Departamental do dia 29 (vinte e nove) de outubro de 2015 (dois mil e quinze), o 97 

referido pedido de remoção foi aprovado novamente no DEPEL, porém com a contrapartida de 98 

transferência da vaga oriunda da aposentadoria do professor Guilherme Ronald Weyers para o 99 

DEMEC. A relatora lembrou que a manutenção desta vaga no DEPEL foi aprovada neste Conselho, 100 

em 14 (quatorze) de setembro de 2015 (dois mil e quinze), na área de Eletrônica. No entanto, 101 

ressaltou que, uma vez que a área do professor Paulo é de Máquinas e Acionamentos Elétricos, para 102 

que ele fosse removido para o DEPEL, esse Departamento teria que solicitar ao CONSU a mudança 103 

do perfil da vaga de Eletrônica para Máquinas e Acionamentos Elétricos. Dessa forma, 104 

simultaneamente ao referido pedido de remoção, informou que houve, no âmbito do Departamento 105 

de Engenharia Elétrica, o pedido de mudança de área de atuação da professora Paula dos Santos 106 

Vicente da área de Máquinas e Acionamentos Elétricos para a área de Eletrônica de Potência. Para a 107 

relatora, tal pedido justificou-se pela tese de doutorado (em andamento) da referida professora, que 108 

aponta para uma área mais correlacionada com a vaga oriunda da aposentaria do professor 109 

Guilherme, sendo esse pedido aprovado pelo DEPEL. Dessa maneira, de acordo com o contexto 110 

apresentado acima, esclareceu que o processo de pedido de remoção foi enviado a este Conselho com 111 
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as seguintes solicitações: 1) alteração do perfil da vaga oriunda da aposentadoria do professor 112 

Guilherme de Eletrônica para Máquinas e Acionamentos Elétricos; e 2) transferência desta vaga para 113 

o DEMEC, condicionada à remoção do professor Paulo Lamim do DEMEC para o DEPEL. 114 

Concluindo, a relatora observou que o referido processo de remoção foi desmembrado em dois 115 

processos e que estes deveriam ser analisados separadamente. Porém, neste caso em particular, como 116 

houve uma permuta entre áreas, isto é, a professora Paula mudou para a área de Eletrônica, que é a 117 

área oriunda da aposentadoria do professor Guilherme, cuja manutenção foi aprovada por este 118 

Conselho, deixando a vaga na área de Máquinas e Acionamentos Elétricos, que é a área do pedido de 119 

remoção do professor Paulo Lamim, a relatora entendeu que analisar os pedidos conjuntamente não 120 

traria prejuízo para as áreas envolvidas, além de agilizar o processo. Dados os esclarecimentos e 121 

discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Pelo exposto no mérito, sou favorável à: 1) 122 

alteração do perfil da vaga oriunda da aposentadoria do Prof. Guilherme de Eletrônica para Máquinas 123 

e Acionamentos Elétricos; 2) transferência desta vaga para o DEMEC, condicionada à remoção do 124 

Prof. Paulo Lamim do DEMEC para o DEPEL. Este é meu parecer, salvo melhor juízo”. Decisão do 125 

Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade. Item dois: Processo no 126 

23122.014896/2015-18 – Manutenção de vaga docente em função do falecimento da Profª Maria 127 

Cecília Abras. Interessado: DECED, relatado pelo conselheiro Luiz Antônio Scola. O relator leu 128 

o mérito de seu parecer informando que o processo refere-se à manutenção da vaga da professora 129 

Maria Cecília Abras em virtude de seu falecimento. Como justificativa para o pedido de manutenção 130 

da referida vaga, esclareceu que o então Chefe do Departamento das Ciências da Educação 131 

(DECED), professor Gilberto Aparecido Damiano, informou que a professora Maria Cecília Abras, 132 

com formação em Pedagogia, mestrado e doutorado em Educação, desempenhou, entre outras 133 

atividades, em seus últimos anos de atuação no DECED, o seguinte: orientação de IC PIBIC e 134 

PIBIC/Jr; membro da comissão de extensão da UFSJ; membro da Comissão de Iniciação Científica 135 

Júnior; participação no NEAD/UFSJ como professora e orientadora; participação no Programa 136 

Educação e Desenvolvimento Social, com fóruns mensais e aulas semanais; pesquisadora e 137 

fundadora do Programa de Recuperação, Organização e Pesquisa Historiográfica em Acervos 138 

Escolares – PROPHAE/UFSJ; aulas nos cursos de Pedagogia, História e Filosofia da UFSJ; 139 

participações em orientações e bancas de TCC; e aplicação de provas e correção de redações no 140 

processo seletivo da UFSJ. Também, foi destacado que o(a) contratado(a) na referida vaga será 141 

responsável pelas seguintes atividades: Didática; Práticas de Ensino; Estágio Supervisionado na 142 

Pedagogia e em outras Licenciaturas; Unidades Curriculares (UC) demandadas nos cursos de 143 

Pedagogia, Pedagogia a Distância e a outras licenciaturas nos campi da UFSJ; atuar em UC virtuais 144 

e/ou semipresenciais na UFSJ; atuar no Curso de Mestrado em Educação, que necessita de novos 145 

professores para aumentar suas competências e vislumbrar a criação do curso em nível de doutorado; 146 

demandas administrativas do Departamento; e atuar em projetos de extensão e pesquisa. Informou 147 

que foi ressaltado ainda que a manutenção desta vaga fortalece a ideia do DECED de ampliar e 148 



 

 

5 

fortalecer ações, tendo em vista a criação de um centro ou instituto de educação que centralize todas 149 

as demandas de formação de professores da UFSJ. Foram elencadas ainda as atividades didáticas dos 150 

professores do DECED para o primeiro e o segundo semestres de 2015 (dois mil e quinze) nos cursos 151 

de graduação e de pós-graduação, bem como foram destacadas as atividades de pesquisa e orientação 152 

de todos os seus professores. Foi informando também que no Departamento existe uma professora 153 

em afastamento para tratamento de saúde, sem previsão de retorno, sendo suprida por um professor 154 

substituto. Por fim, pela análise da documentação, o relator entendeu que, pelas justificativas 155 

apresentadas e pelas frentes de trabalho elencadas, mesmo sem uma avaliação numérica de carga 156 

horária docente, o Departamento faz jus à manutenção da vaga oriunda do falecimento da professora 157 

Maria Cecília Abras. Na fase de esclarecimentos, o conselheiro Fábio de Barros Silva ressaltou que é 158 

favorável à manutenção da referida vaga para o Departamento de Ciências da Educação (DECED), 159 

mas deixou claro que não se deve vincular essa manutenção à criação de um centro ou instituto de 160 

Educação, pois lhe preocupa o fato de se juntar a esse núcleo todas as licenciaturas. Dados os 161 

esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “De acordo com as informações 162 

apresentadas no mérito, este relator vota pela aprovação da manutenção da vaga na área de Didática e 163 

Prática de Ensino no nível de Professor Adjunto-A, da Profª Maria Cecília Abras, para o DECED. 164 

Este é meu parecer, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por 165 

unanimidade. Item três Processo no 23122.014899/2015-51 – Manutenção de vaga docente em 166 

função da aposentadoria da Profª Lúcia Helena Pena Pereira. Interessado: DECED, relatado 167 

pelo conselheiro Luiz Antônio Scola. O relator leu o mérito de seu parecer informando que o 168 

processo refere-se à manutenção da vaga oriunda da aposentadoria da professora Lúcia Helena Pena 169 

Pereira e solicitação de autorização para a abertura de concurso público para professor efetivo de 170 

carreira na área de Didática, Arte-Educação, Ludicidade e Desenvolvimento Infantil para o curso de 171 

Pedagogia, nível Professor Adjunto. Como justificativa para o pedido de manutenção da referida 172 

vaga, esclareceu que o então Chefe do Departamento das Ciências da Educação (DECED), professor 173 

Gilberto Aparecido Damiano, informou que a professora Lúcia Helena Pena Pereira, com formação 174 

em Letras (Português e Literatura), mestrado e doutorado em Educação, ingressou na UFSJ em 1995 175 

(mil, novecentos e noventa e cinco) na área de Didática e Prática de Ensino, porém atuou em outras 176 

disciplinas que se “coadunavam com sua formação e que passaram a ser necessárias com as 177 

mudanças curriculares ocorridas desde então”, e desempenhou, entre outras atividades, em seus 178 

últimos anos de atuação no DECED, o seguinte: assumiu as disciplinas de Estágio Supervisionado, 179 

Práticas de Ensino, Fundamentos e Didática da Arte-educação (antes optativa, agora obrigatória) e 180 

Ludicidade e Desenvolvimento Infantil; orientação de IC PIBIC; membro do Colegiado do Curso de 181 

Pedagogia; membro do NDE do Curso de Pedagogia; aulas no Curso de Pedagogia e do Mestrado em 182 

Educação; e membro e coordenadora do NECCEL/CNPq (Núcleo de Estudos Corpo e Cultura, 183 

Expressão e Linguagens). Também, foi destacado que o(a) contratado(a) na referida vaga será 184 

responsável pelas seguintes atividades: Didática; Práticas de Ensino; Arte-Educação; Ludicidade; 185 
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Desenvolvimento Infantil; Estágio Supervisionado na Pedagogia e em outras Licenciaturas; Unidades 186 

Curriculares (UC) demandadas nos cursos de Pedagogia, Pedagogia a Distância e a outras 187 

licenciaturas nos campi da UFSJ; atuar em UC virtuais e/ou semipresenciais na UFSJ; atuar no Curso 188 

de Mestrado em Educação, que necessita de novos professores para aumentar suas competências e 189 

vislumbrar a criação do curso em nível de doutorado; demandas administrativas do Departamento; 190 

atuar em projetos de extensão e pesquisa; orientações de TCC; e integrar-se ao NECCEL. Foram 191 

elencadas ainda as atividades desenvolvidas pelos professores do DECED referentes aos cursos de 192 

graduação e de pós-graduação, bem como orientações e pesquisas. Por fim, pela análise da 193 

documentação, o relator entendeu que, pelas justificativas apresentadas e pelas frentes de trabalho 194 

elencadas, mesmo sem uma avaliação numérica de carga horária docente, o Departamento faz jus à 195 

manutenção da vaga oriunda da aposentadoria da professora Lúcia Helena Pena Pereira. Dados os 196 

esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “De acordo com as informações 197 

apresentadas no mérito, este relator vota pela aprovação da manutenção da vaga da Profª Lúcia 198 

Helena Pena Pereira para o DECED, na área de ‘Didática, Arte-Educação, Ludicidade e 199 

Desenvolvimento Infantil para o curso de Pedagogia, nível Professor Adjunto-A’. Este é meu 200 

parecer, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por 201 

unanimidade. Neste momento, a presidente do Conselho, professora Valéria Heloisa Kemp, chegou à 202 

reunião, assumindo a Presidência do Conselho. Item quatro: Processo no 23122.008454/2015-32 – 203 

Prestação de Contas: Relatório de Gestão do Exercício de 2014. Interessada: PPLAN, relatado 204 

pela conselheira Aline Cristina da Cruz. A relatora leu o mérito de seu parecer informando 205 

inicialmente que se destaca que este Relatório atende às exigências legais do inciso XIII (treze) do 206 

artigo 31 (trinta e um) do Regimento Geral da UFSJ e do inciso III (três) do artigo 19 (dezenove) do 207 

Estatuto da UFSJ. Ademais, seu formato é de prestação contas, nos termos do artigo 70 (setenta) da 208 

Constituição Federal, e elaborado de acordo com as disposições previstas nos seguintes documentos: 209 

Instrução Normativa IN TCU nº 63/2010 (sessenta e três / dois mil e dez), Decisão Normativa DN 210 

TCU nº 134/2013 (cento e trinta e quatro / dois mil e treze), Decisão Normativa DN TCU nº 211 

139/2014 (cento e trinta e nove / dois mil e quatorze), Decisão Normativa DN TCU nº 143/2015 212 

(cento e quarenta e três / dois mil e quinze) e Portaria TCU nº 90/2014 (noventa / dois mil e 213 

quatorze). Além disso, de acordo com a DN TCU nº 134/2013 (cento e trinta e quatro / dois mil e 214 

treze), ressaltou que a UFSJ é dispensada de apresentar a prestação de contas anual, ficando 215 

responsável de apresentar apenas o Relatório de Gestão. Por fim, destaca-se que a UFSJ tem um 216 

modelo de gestão burocrático, com ações formalizadas em processos, atuando dentro de um conjunto 217 

de cinco macroprocessos finalísticos, quais sejam: ensino, assuntos estudantis, pesquisa, extensão e 218 

desenvolvimento institucional. No que concerne à expansão da UFSJ realizada nos últimos 7 (sete) 219 

anos, informou que se destaca o aumento entre 2007 (dois mil e sete) e 2014 (dois mil e quatorze) de 220 

3.790 (três mil, setecentos e noventa) alunos de graduação para mais de 13.000 (treze mil); lado a 221 

lado com a mudança de 214 (duzentos e quatorze) para 761 (setecentos e sessenta e um) docentes; e 222 
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elevação de 202 (duzentos e dois) para 548 (quinhentos e quarenta e oito) referentes aos técnico-223 

administrativos. Informou ainda que, atualmente, a UFSJ oferece 48 (quarenta e oito) cursos de 224 

graduação em modalidade presencial, 4 (quatro) cursos de graduação a distância, 20 (vinte) cursos de 225 

mestrado e 4 (quatro) de doutorado, além de 7 (sete) cursos de pós-graduação no ensino a distância, 226 

espalhados em diversos polos, inclusive em outros Estados. Em termos de assistência estudantil, pelo 227 

Relatório, em 2014 (dois mil e quatorze), informou que, dos 1.785 (mil, setecentos e oitenta e cinco) 228 

discentes que se candidataram em 3 (três) editais da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PROAE), 229 

1.027 (mil e vinte e sete) eram oriundos de famílias com renda familiar inferior a 1,5 salários 230 

mínimos. Informou ainda que, na moradia estudantil, no CTAN, têm 36 (trinta e seis) discentes, o 231 

auxílio transporte atende a 272 (duzentos e setenta e dois) discentes e que foram feitos 586 232 

(quinhentos e oitenta e seis) atendimentos em laboratórios, óticas e médicos, incluindo o Campus 233 

Centro-Oeste Dona Lindu (CCO). Quanto ao desenvolvimento institucional, informou que foram 234 

aprovados no CONSU o Plano Piloto Físico Territorial dos Campi Tancredo Neves e Alto Paraopeba. 235 

Foi elaborado o Plano Piloto Físico Territorial do Campus Centro-Oeste Dona Lindu, que espera por 236 

desapropriação do terreno. O Plano Piloto Físico Territorial dos Campi Sete Lagoas, Santo Antônio e 237 

Dom Bosco foram elaborados e estão em discussão com a comunidade acadêmica para adequações. 238 

Outra informação que destacou trata do Sistema Integrado de Gestão (SIG), instituído em 2014 (dois 239 

mil e quatorze) pelo Setor de Ouvidoria, que se encontra atualmente em implantação. Em relação às 240 

ações de auditoria, informou que a Unidade de Auditoria Interna da UFSJ emitiu no exercício de 241 

2014 (dois mil e quatorze) 102 (cento e dois) Relatórios de Auditoria, somando 43 (quarenta e três) 242 

recomendações aos setores da UFSJ. Quanto ao volume de recursos auditados, informou que as ações 243 

alcançaram um total de R$ 22.314.800,31 (vinte e dois milhões, trezentos e quatorze mil e oitocentos 244 

reais e trinta e um centavos), correspondendo a 43,32% (quarenta e três vírgula trinta e dois por 245 

cento) dos recursos executados pela UFSJ no exercício de 2014 (dois mil e quatorze), 246 

desconsiderando as despesas de pessoal. No que se refere ao relacionamento com a sociedade, 247 

informou que a Ouvidoria da UFSJ recebeu 162 (cento e sessenta e duas) manifestações, sendo: 248 

59,26% (cinquenta e nove vírgula vinte e seis por cento) de solicitação de informação, 28,40% (vinte 249 

e oito vírgula quarenta por cento) de reclamação, 6,17% (seis vírgula dezessete por cento) de 250 

denúncias, 5,55% (cinco vírgula cinquenta e cinco por cento) de sugestões e 0,06% (seis décimos por 251 

cento) de elogios. Com relação às Ações de Acessibilidade, realizadas em 2014 (dois mil e quatorze), 252 

para promover a efetiva inclusão de alunos com deficiência na Instituição, esclareceu que foram: 253 

criação de salas de recursos multifuncionais, coordenação das ações de 14 (quatorze) 254 

bolsistas/monitores para atividades diversas, realização do II Seminário de Inclusão no Ensino 255 

Superior (SINES), gestão dos recursos do Programa INCLUIR/MEC 2014, coordenação das 256 

atividades dos tradutores e intérpretes de Libras, co-realização do diagnóstico de barreiras da UFSJ e 257 

acompanhamento dos alunos da UFSJ com deficiência. Quanto ao planejamento da unidade, destacou 258 

que se baseou no Plano de Gestão 2012/2016 (dois mil e doze / dois mil e dezesseis) e no Plano de 259 
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Desenvolvimento Institucional (PDI), pelos quais foram definidos 9 (nove) objetivos estratégicos, 260 

cujo Relatório aponta para as ações e resultados já alcançados, quais sejam: 1) melhorar a qualidade 261 

do trabalho institucional por meio da valorização, capacitação e qualificação dos servidores docentes 262 

e técnico-administrativos; 2) reestruturar e ampliar a infraestrutura física e administrativa, sendo 263 

destacadas as obras/serviços encerradas em 2014 (dois mil e quatorze) e as obras em andamento nos 264 

diversos campi da UFSJ; 3) adequar processos e procedimentos acadêmicos e administrativos, 265 

consolidando a expansão e a estrutura multissede; 4) assegurar as condições de ingresso, 266 

permanência e êxito escolar; 5) ampliar e consolidar os cursos de Graduação e Pós-Graduação; 6) 267 

ampliar a produção técnico-científica e a inovação tecnológica; 7) ampliar a interlocução entre a 268 

UFSJ e as comunidades das regiões atendidas por meio de ações de extensão universitária; 8) 269 

aprimorar os canais de comunicação internos e externos; e 9) fortalecer e ampliar as ações entre a 270 

UFSJ e instituições nacionais e internacionais. Tendo finalizado o detalhamento das metas da UFSJ, 271 

a relatora passou à informação sobre a estrutura de governança e autocontrole de gestão, destacando 272 

que a UFSJ conta com uma estrutura matricial, com decisões colegiadas, regidas por órgãos 273 

colegiados superiores. Trata-se de uma estrutura regida pela democracia e transparência. No entanto, 274 

ressaltou que é citada como meta não cumprida a não utilização do Sistema de Gestão de Processos 275 

Disciplinares (CGU-PAD), conforme dispõe a Portaria nº 1.043/2007 (mil e quarenta e três / dois mil 276 

e sete). De acordo com o Relatório, observou que este fato é devido a problemas operacionais de 277 

funcionamento do Sistema. Em termos da execução orçamentária e financeira, apesar dos esforços 278 

desempenhados, ressaltou que grande parte da execução aconteceu próxima ao encerramento do 279 

exercício, o que justificou o volume de inscrição de “Restos a Pagar” em algumas ações. Na análise 280 

crítica da programação de despesa, consta no relatório que a UFSJ encerrou o exercício realizando as 281 

ações previstas e executando o orçamento dentro da programação, preservando a compatibilidade das 282 

dotações orçamentárias em relação às necessidades de crédito da Instituição. Porém, para a conclusão 283 

do processo de expansão, observou que existem obras planejadas que serão licitadas de acordo com a 284 

liberação de recursos orçamentários para investimento, o que torna necessária a revisão dos recursos 285 

orçamentários destinados às ações de manutenção em função da ampliação de sua estrutura física. 286 

Quanto à realização de despesas, informou que houve aumento nas despesas com inexigibilidade 287 

devido às aquisições para montagem dos laboratórios de pesquisa. Na análise crítica da 288 

movimentação e os saldos de restos a pagar de exercícios anteriores, informou que consta 289 

especificamente que, devido à adequação dos espaços físicos administrativos e acadêmicos para 290 

atender à expansão universitária, foram necessárias obras e reformas, contendo projetos específicos. 291 

Primeiramente, providenciou-se o processo licitatório para a contratação de empresa que iria elaborar 292 

os projetos executivos de engenharia para as obras. Posteriormente, licitou-se com o objetivo de 293 

contratar uma empresa para a execução das obras. Por consequência, as licitações foram realizadas 294 

praticamente no limiar dos prazos referentes ao encerramento do exercício, acarretando valores 295 

consideráveis referentes à rubrica “Restos a Pagar”. No que se refere ao uso do cartão de crédito 296 
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corporativo, ressaltou que teve uma ampliação de valores entre 2013 (dois mil e treze) e 2014 (dois 297 

mil e quatorze), passando de R$ 43.516,40 (quarenta e três mil, quinhentos e dezesseis reais e 298 

quarenta centavos) para R$ 50.210,00 (cinquenta mil, duzentos e dez reais). De acordo com o 299 

Relatório, esclareceu que foi adotada uma política para programação das despesas, visando a reduzir 300 

esse tipo de gasto. Entretanto, observou que se justifica o aumento pelo crescimento das atividades 301 

em função do processo de expansão da Universidade e que esse acréscimo não foi proporcional ao 302 

crescimento institucional. Na análise crítica da estrutura de pessoal, informou que consta que a 303 

distribuição de encargos didáticos está em torno de 12 (doze) horas-aula por semana por docente, 304 

além das atividades de pesquisa e extensão desenvolvidas. No quadro de servidores técnico-305 

administrativos, o índice técnico por aluno na Instituição está em torno de 1/25, enquanto que o ideal 306 

é 1/15. Ademais, foram concedidas 45 (quarenta e cinco) progressões por capacitação a servidores 307 

técnico-administrativos e 16 (dezesseis) servidores docentes receberam retribuição por titulação. 308 

Sobre o Custo de Pessoal, destacou que foi identificado o aumento de 2013 (dois mil e treze) a 2014 309 

(dois mil e quatorze) no que se refere ao servidor de carreira que não ocupa cargo de provimento em 310 

comissão. De maneira negativa, houve elevação das despesas judiciais dos dispêndios com funções 311 

gratificadas. No exercício de 2014 (dois mil e quatorze), a maior parte das irregularidades 312 

encontradas na área de pessoal esteve ligada a pedidos de vacância e/ou exoneração, bem como 313 

acerto por término de contratação de CDT. A justificativa para tal aponta para a não realização das 314 

correções em virtude do cronograma SIAPE/SERPRO e como solução os processos administrativos 315 

foram instruídos para as devidas correções. Com relação aos terceirizados, informou que o Relatório 316 

aponta para problemas com as empresas terceirizadas para esse setor com atrasos no pagamento dos 317 

funcionários. Quanto à gestão do patrimônio, esclareceu que a parte de gestão da frota de veículos 318 

próprios e contratados de terceiros trouxe explicitados tanto a quantidade de veículos próprios 319 

existentes na UFSJ quanto dados de quilometragem, idade e custos com combustíveis, manutenção, 320 

peças e seguros. Além disso, mostrou a necessidade de contratação de terceirizados para suprir a 321 

demanda de transporte da Universidade. De acordo com o Relatório, o custo do quilômetro rodado 322 

com veículo próprio é inferior ao quilômetro rodado locado. Com relação aos imóveis, ressaltou que 323 

ainda está pendente o alvará do Corpo de Bombeiros, devido à ampliação das edificações, 324 

observando que a UFSJ tem solicitado reunião com o comandante do Pelotão para a liberalização das 325 

edificações isoladamente, o que facilitará o processo para a sua regularização. Em dezembro de 2014 326 

(dois mil e quatorze), informou que foram incluídas no Sistema de Patrimônio da União (SPIUNet) a 327 

aquisição de um terreno em São João del-Rei, onde será construído o prédio do curso de Medicina, 328 

além das aquisições de uma fazenda na cidade de Jequitibá para atender aos cursos e unidades 329 

acadêmicas da UFSJ, assim como a Fazenda Boa Esperança em São João del-Rei e o imóvel alugado 330 

de terceiros do NIA (EMBRAPA) em Sete Lagoas. No que tange à gestão ambiental, informou que, 331 

infelizmente, o Relatório mostra que a UFSJ ainda não participa da Agenda Ambiental da 332 

Administração Pública (A3P), que atua na separação de resíduos recicláveis descartáveis. 333 
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Negativamente, observou que também não há destinação dos resíduos às associações e cooperativas 334 

de catadores conforme dispõe o Decreto nº 5.940/2006 (cinco mil, novecentos e quarenta / dois mil e 335 

seis). No item de tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno (OCI), de acordo com 336 

o Relatório, destacou que houve um direcionamento para acatar todas as recomendações solicitadas, 337 

sendo as providências adotadas sem dificuldades. Com relação à atuação da auditoria interna, o 338 

Relatório elenca todas as constatações levantadas pelo auditor, bem como o atendimento às 339 

recomendações ao longo de 2014 (dois mil e quatorze), ressaltando que 4 (quatro) recomendações 340 

ficaram pendentes, 2 (duas) delas em função da dependência de outras instâncias. Por fim, informou 341 

que se destaca no Relatório a menção à restrição orçamentária promovida pelo governo federal no 342 

exercício de 2014 (dois mil e quatorze), o que vai de encontro à realização das ações planejadas, 343 

além daquelas ligadas às áreas fins. Diante do exposto, a relatora afirmou que se percebe que, apesar 344 

da presença de obstáculos em áreas específicas de atuação da UFSJ, a gestão de 2014 (dois mil e 345 

quatorze) mostra resultados condizentes com a meta de crescimento concomitante à de 346 

desenvolvimento da Instituição, direcionando esforços para cumprir os objetivos estabelecidos no 347 

PDI e no Plano de Gestão 2012/2016 (dois mil e doze / dois mil e dezesseis) dentro dos princípios de 348 

eficiência e eficácia. Na fase de esclarecimentos, a presidente do Conselho informou que estava 349 

presente à reunião o Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento, senhor Cláudio Sérgio Teixeira 350 

de Souza, para esclarecimentos. Solicitou permissão para que ele pudesse falar, quando necessário, o 351 

que foi acatado. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Diante 352 

do que no mérito consta, considerando-se a forma transparente de apresentação de metas, ações e 353 

resultados, junto ao cumprimento da legislação em vigor, sou de parecer favorável ao Relatório de 354 

Gestão da UFSJ, exercício de 2014. Este é o meu parecer, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: 355 

o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade, dando origem à Resolução no 035 (trinta e 356 

cinco), de 14 (quatorze) de dezembro de 2015 (dois mil e quinze), que passa a fazer parte do 357 

processo. Item cinco: Processo no 23122015606/2015-53 – Regimento Interno do Comitê Local 358 

de Acompanhamento e Avaliação dos Grupos PET/SESU da UFSJ. Interessado: SEACA, 359 

relatado pelo conselheiro Fábio de Barros Silva. O relator leu o mérito de seu parecer informando 360 

que o Programa de Educação Tutorial – PET – foi instituído pela Lei nº 11.180 (onze mil, cento e 361 

oitenta), de 23 (vinte e três) de setembro de 2005 (dois mil e cinco), por iniciativa do ex-ministro da 362 

Educação e atual prefeito da cidade de São Paulo, Fernando Haddad. Esclareceu que a referida Lei, 363 

que trata de diversos dispositivos relacionados à educação, dedica os artigos 12 (doze) a 17 364 

(dezessete) ao Programa. Tais artigos tratam, fundamentalmente, do custeio, das bolsas de tutoria e 365 

das bolsas atribuídas aos estudantes, indicando, por exemplo, que o MEC e o FNDE são os gestores 366 

das dotações orçamentárias consignadas ao Programa. Salientou ainda que o parágrafo 2º (segundo) 367 

do artigo 12 (doze) da referida Lei determina que “os objetivos, os critérios de composição e 368 

avaliação dos grupos, o processo seletivo de alunos e tutores, as obrigações dos bolsistas e 369 

professores tutores e as condições para manutenção dos grupos e das bolsas serão definidos em 370 
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regulamento”. Dessa forma, informou que a regulamentação a que se refere o dispositivo aconteceu 371 

com a publicação da Portaria MEC nº 976 (novecentos e setenta e seis), de 27 (vinte e sete) de julho 372 

de 2010 (dois mil e dez). Em virtude de alterações estabelecidas pela Portaria MEC nº 343 (trezentos 373 

e quarenta e três), de 24 (vinte e quatro) de abril de 2013 (dois mil e treze), a Portaria 976 374 

(novecentos e setenta e seis) foi republicada em 31 (trinta e um) de outubro de 2013 (dois mil e 375 

treze). Assim, observou que os interessados em conhecer os dispositivos que regulam os grupos PET 376 

encontrarão na Portaria os subsídios necessários para a compreensão da natureza do Programa, de 377 

seus objetivos e de seu processo de gestão. Nesse sentido, destacou que o processo em questão trata 378 

da análise da proposta de regimento interno do Comitê Local de Avaliação e Acompanhamento 379 

(CLAA) do Programa de Educação Tutorial (PET) da UFSJ. Finalizou afirmando que o regimento 380 

proposto, em linhas gerais, é fiel à legislação vigente, porém destacou que foi necessário sugerir 381 

algumas alterações para adequá-lo totalmente à regulamentação nacional. Na sequência, o relator 382 

destacou as propostas de alterações sugeridas por ele ao Regimento Interno do CLAA, bem como 383 

acatou outras sugeridas pelo plenário. Na fase de esclarecimentos, a presidente do Conselho 384 

informou que estavam presentes à reunião o Pró-Reitor Adjunto de Ensino de Graduação, professor 385 

Márcio Falcão Santos Barroso, e a Chefe do Setor de Apoio Acadêmico, senhora Josiane Nogueira, 386 

para esclarecimentos ao processo. Solicitou permissão para que eles pudessem falar, quando 387 

necessário, o que foi acatado. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu 388 

parecer: “Considerando o que no mérito foi exposto, a saber, as alterações necessárias conforme a 389 

legislação vigente, o relator é favorável à aprovação do referido regimento. É como voto, s.m.j.”. 390 

Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade, dando origem à Resolução 391 

no 036 (trinta e seis), de 14 (quatorze) de dezembro de 2015 (dois mil e quinze), que passa a fazer 392 

parte do processo. Às 16 (dezesseis) horas e 15 (quinze) minutos, esgotada a pauta e nada mais 393 

havendo a tratar, a presidente do Conselho encerrou a reunião desejando a todos um Feliz Natal e um 394 

próspero Ano Novo. E, para constar, eu, Maria da Penha Resende Rodrigues, secretária, lavrei a 395 

presente ata que, se aprovada, será assinada por todos os conselheiros presentes à reunião. São João 396 

del-Rei, 14 (quatorze) de dezembro de 2015 (dois mil e quinze). 397 

Profª Valéria Heloisa Kemp 398 

Prof. Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira 399 

Profª Aline Cristina da Cruz 400 

Profª Bernadete Oliveira Sidney Viana Dias 401 

Prof. Claudio Manoel Ferreira Leite 402 

Prof. Écio Antônio Portes 403 

Prof. Eduardo Sérgio da Silva 404 

Prof.ª Eliane Prado Cunha Costa dos Santos 405 

Prof. Ênio Nazaré de Oliveira Júnior 406 

Prof. Fábio de Barros Silva 407 
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Prof. Fernando Henrique de Jesus Mourão 408 

Profª Filomena Maria Avelina Bomfim  409 

Prof. Glauco Manuel dos Santos 410 

Prof. Henrique Coutinho de Barcelos Costa 411 

Prof. Juan Cañellas Bosch Neto 412 

Prof. Lincoln Cardoso Brandão 413 

Prof. Luis Antônio Scola 414 

Profª Maristela Nascimento Duarte 415 

Prof. Maurício Reis e Silva Júnior 416 

Profª Raquel Moreira Pires dos Santos Melo 417 

Profª Rejane Correa da Rocha 418 

Prof. Renato da Silva Vieira 419 

Prof. Rogério Martins Maurício 420 

Prof. Sérgio Marinho Soares  421 

Prof. Tarcísio Laerte Gontijo 422 

Prof. Wilson Camilo Chaves 423 

Tec.-adm. Alison de Andrade Couto 424 

Tec.-adm. Bruno Nascimento Campos 425 

Tec.-adm. Fábio Chaves 426 

Discente Jhonatan Rafael de Oliveira Bianchi 427 


