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Ata da 86ª (Octogésima Sexta) Reunião Ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 1 

da Universidade Federal de São João del-Rei.  2 

Aos 17 (dezessete) dias do mês de fevereiro de 2016 (dois mil e quinze), às 14 (quatorze) horas, 3 

estavam presentes para a 86ª (octogésima sexta) reunião ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e 4 

Extensão – CONEP, da Universidade Federal de São João del-Rei, na sala de Reuniões dos Conselhos 5 

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

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

os docentes que atuam no ensino da graduação: Carolina Ribeiro Xavier, Cláudia Di Lorenzo 8 

Oliveira, Cleber José da Silva, Moacyr Comar Júnior, Renata Carolina Zanetti Lofrano, Stella Maris 9 

Resende e Vanessa Maia Barbosa de Paiva; os docentes que atuam no ensino de pós-graduação: 10 

Roberto Pires Calazans Matos e Valdir Mano; e os membros do corpo técnico-administrativo: José 11 

Roberto Ribeiro e Josiane Nogueira. Havendo quorum, a presidente do Conselho deu início à reunião, 12 

apresentando a justificativa de ausência do conselheiro Túlio Hallak Panzera por estar de férias 13 

regulamentares. Aceita a justificativa, foi aprovada, por unanimidade, a ata da reunião extraordinária 14 

ocorrida em 2 (dois) de dezembro de 2015 (dois mil e quinze). Aprovada a ata e decididos os itens do 15 

expediente do dia, foi então colocada em discussão a pauta. No momento da aprovação, a presidente 16 

do Conselho solicitou a exclusão do item 7 (sete) da pauta, que trata do Memorando de Entendimento 17 

entre a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) e a Northern Arizona University (NAU) 18 

devido à justificativa de ausência do conselheiro relator Túlio Hallak Panzera, o que foi acatado. 19 

Ainda, a pedido dos conselheiros relatores Valdir Mano e Stella Maris Resende, foram excluídos os 20 

itens 3 (três) e 4 (quatro), que tratam, respectivamente, da proposta de reformulação do projeto 21 

pedagógico de Mestrado do Programa de Pós-graduação em Biotecnologia e da proposta de Programa 22 

de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas (PPGCF) em nível de Doutorado. Aprovada a pauta, 23 

iniciaram-se os trabalhos. Item um: Processo no 23122.020319/2015-65 – Projeto Pedagógico do 24 

Curso de Medicina – CCO. Interessada: PROEN, relatado pelo conselheiro José Roberto 25 

Ribeiro. O relator leu o mérito de seu parecer informando que o presente processo trata da discussão 26 

do novo Projeto Pedagógico do Curso de Medicina, Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO). Em 27 

consonância com o texto inserido na apresentação do Projeto Pedagógico, informou que a presente 28 

proposta de reformulação curricular, após sete anos e meio da implantação do curso, surge para 29 

atender às necessidades de adaptações do Curso ao processo avaliativo e aponta a necessidade de 30 

adaptação do Projeto aos cenários de práticas possíveis para os estudantes na região e a demandas de 31 

alunos e docentes em áreas específicas julgadas por eles e pelo Colegiado de Curso como importantes 32 

para viabilização ou para otimização pedagógica do Curso. Esclareceu que três turmas já concluíram a 33 

graduação em Medicina, totalizando 129 (cento e vinte e nove) alunos, sendo o tempo médio de 34 

conclusão do curso de 6 (seis) anos. Ainda, conforme planejado, o curso deve ter 360 (trezentos e 35 

sessenta) alunos, sendo que a média de candidatos vagas nos últimos quatro semestres foi de 150 36 
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(cento e cinquenta) candidatos. Informou que o Projeto atende às Diretrizes Curriculares Nacionais do 37 

Curso de Graduação em Medicina, definidas pela Resolução do Conselho Nacional de Educação nº 3 38 

(três), de 20 (vinte) de junho de 2014 (dois mil e quatorze), e tem como objetivo geral para a 39 

formação do graduando em Medicina a seguinte premissa: “O graduado em Medicina terá formação 40 

geral, humanista, crítica, reflexiva e ética, com capacidade para atuar nos diferentes níveis de atenção 41 

à saúde, com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, nos âmbitos 42 

individual e coletivo, com responsabilidade social e compromisso com a defesa da cidadania, da 43 

dignidade humana, da saúde integral do ser humano e tendo como transversalidade em sua prática, 44 

sempre, a determinação social do processo de saúde e doença”. Além disso, destacou que o Curso 45 

objetiva responder a uma perspectiva de política de formação, educação e informação permanente e 46 

de qualidade, pautada pela humanização e ampliação da resolubilidade na produção de serviços de 47 

saúde. Dessa forma, ressaltou que o CCO/UFSJ, seguindo as diretrizes em prática nesta Universidade, 48 

deverá, de forma integrada com o ensino, realizar pesquisa básica e aplicada em saúde individual e 49 

coletiva, em gestão de serviços e sistemas de saúde e em práticas de educação inovadora, 50 

contribuindo para a intercomplementaridade do ensino de Graduação com a Pós-graduação. Quanto 51 

ao perfil do egresso em Medicina, informou que este Projeto propõe a formação de um profissional, 52 

considerando a necessária articulação entre conhecimentos, habilidades e atitudes para o exercício da 53 

medicina com os devidos desdobramentos quanto à atenção, gestão e educação em saúde, inserindo 54 

precocemente o aluno na atenção, gestão e educação em saúde. Destacou que a Atenção à Saúde é 55 

trabalhada desde o 1º (primeiro) até o 12º (décimo segundo) período, tanto as necessidades 56 

individuais quanto as necessidades de saúde coletiva. Os alunos precocemente são inseridos no 57 

sistema de saúde local e a própria disposição dos períodos em módulos facilita o entendimento do ser 58 

humano em seus diversos aspectos: biológicos, psicológicos, sociais e econômicos, relacionando 59 

todos esses aspectos ao processo saúde-doença. Quanto às competências e habilidades, informou que 60 

está proposto que o Curso de Medicina da UFSJ do CCO, neste modelo de currículo, propõe a 61 

aquisição de competências, fundadas em aptidão adquiridas por meio de: a) Conhecimento e 62 

habilidades cognitivas; b) Habilidades psicomotoras; e c) Atitudes. Quanto ao oferecimento, informou 63 

que o PPC traz as seguintes discriminações: Grau Acadêmico: Bacharelado; Modalidade: educação 64 

presencial. Em conformidade com a Portaria do MEC n° 4.059 (quatro mil e cinquenta e nove), de 10 65 

(dez) de dezembro de 2004 (dois mil e quatorze), que regulamenta a oferta de carga horária a 66 

distância para cursos ou disciplinas presenciais, as instituições de ensino superior poderão oferecer até 67 

20% (vinte por cento) da carga horária total das disciplinas, ou do total da carga horária de um curso 68 

presencial, a distância, por meio de tecnologias de Ensino a Distância; Titulação: Médico; 69 

Equivalência hora/aula: a hora-aula nos cursos de graduação da UFSJ tem duração de 55 (cinquenta 70 

e cinco) minutos, aplicada a todas as unidades curriculares de sala de aula e laboratórios, teóricas e 71 

práticas. Para as unidades curriculares de estágios supervisionados e atividades complementares, a 72 

hora a ser contabilizada é a de 60 (sessenta) minutos; Regime Curricular: Progressão linear; 73 



 

 

3 

Número de semanas letivas semestrais: 20 (vinte) semanas nos 8 (oito) primeiros períodos; Carga 74 

Horária: 7.432 (sete mil, quatrocentas e trinta e duas) horas-relógio de aulas, uma vez que a hora-75 

aula corresponde a 55 (cinquenta) minutos e existem aulas práticas de 60 (sessenta) minutos quando o 76 

aluno está em prática na rede de saúde. É permitido ao estudante cursar no mínimo 464 (quatrocentas 77 

e sessenta e quatro) e no máximo 619 (seiscentas e dezenove) horas de carga horária por semestre 78 

(exceto durante os estágios supervisionados nos Internatos a partir do 9º (nono) período); Turno: 79 

Integral (manhã/tarde); Periodicidade: o curso é semestral, sendo que cada semestre representa um 80 

período do curso. As matrículas são realizadas por Unidade Curricular e por período, observando-se o 81 

quadro de pré-requisitos e as exigências de cargas horárias máximas e mínimas; Prazos para 82 

integralização: o curso é integralizado em no mínimo 12 (doze) semestres ou 6 (seis) anos; prazo 83 

padrão 12 (doze) semestres ou 6 (seis) anos e no máximo em 16 (dezesseis) semestres ou 8 (oito) 84 

anos; Número de vagas oferecidas: o Curso oferece 60 (sessenta) vagas anuais com duas entradas 85 

semestrais de 30 (trinta) alunos cada. Quanto à definição da estrutura curricular proposta no PPC, para 86 

fins de distribuição de encargos didáticos, esclareceu que os professores do CCO se organizam em 87 

Grupos de Atuação Docente (GAD), e não em departamentos. Eles são lotados conforme as suas áreas 88 

de atuação e se distribuem para ministrar as aulas pertinentes ao Curso. Uma Unidade Curricular pode 89 

ser ministrada por professores de mais de um GAD conforme seu conteúdo. Quanto à matriz 90 

curricular, informou que a carga horária total do Curso é de 7.432 (sete mil, quatrocentas e trinta e 91 

duas) horas-relógio. Para a integralização, é exigido que o aluno cumpra as Unidades Curriculares 92 

Obrigatórias (3.936 horas-relógio), somadas aos estágios curriculares supervisionados (internatos – 93 

3.156 horas-relógio), mais as disciplinas optativas (180 horas-relógio) e atividades complementares 94 

(160 horas-relógio). Precisa também da aprovação, por banca de docentes, do relatório/artigo de 95 

conclusão da pesquisa realizada na Unidade Curricular PIC. Para aprovação nas Unidades 96 

Curriculares obrigatórias ou optativas, o aluno deve alcançar, no mínimo, 60% (sessenta por cento) 97 

dos pontos, conforme as normas de avaliação do curso. Quanto aos recursos humanos, para fins de 98 

distribuição de encargos didáticos, conforme já citado acima, informou que os professores do CCO se 99 

organizam em GAD, e não em departamentos. Observou que a distribuição de encargos didáticos da 100 

nova proposta não muda em relação à proposta vigente. Além dos professores concursados, 101 

especificamente pela Medicina, o Curso conta com carga didática de docentes dos Cursos de 102 

Bioquímica, Enfermagem e Farmácia. Informou ainda que o Curso de Medicina demanda atualmente 103 

encargos didáticos dos GAD gerenciados pela Câmara de Graduação, observando que as reformulações 104 

propostas aumentaram a carga horária do Curso e a carga horária docente; no entanto, não demandam 105 

aumento do número de professores em relação à proposta vigente. Sobre isso, destacou que todos os 106 

GAD assinaram carta de anuência de encargos didáticos em relação a esta proposta de mudança no 107 

PPC. Quanto à infraestrutura, ressaltou que não há aumento da demanda de infraestrutura interna 108 

pelas reformas propostas em relação à proposta vigente. Por fim, em atendimento aos incisos IV 109 

(quatro) e V (cinco) do artigo 7º (sétimo) da Resolução/CONEP nº 027/2013 (vinte e sete / dois mil e 110 
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treze), constam os pareceres da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, quanto à adequação das 111 

práticas pedagógicas definidas no PPC, aos objetivos pedagógicos da Instituição e atendimento à 112 

legislação e às normas vigentes, e da Divisão de Acompanhamento e Controle Acadêmico (DICON), 113 

quanto à adequação do PPC aos procedimentos de controle acadêmico da Instituição, ambos 114 

favoráveis à presente proposta. Dando continuidade, lembrou que na reunião do CONEP do dia 2 115 

(dois) de dezembro de 2015 (dois mil e quinze) ocorreu o pedido de vista pela conselheira professora 116 

Stella Maris Resende a este processo. A cópia do relato desse pedido de vista foi encaminhada ao 117 

relator e anexada ao processo, e também foi enviada uma cópia, pela conselheira, para o coordenador 118 

do Curso de Medicina. Diante disso, no dia 14 (quatorze) de dezembro de 2015 (dois mil e quinze), 119 

informou que o Presidente do Colegiado e do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de 120 

Medicina, professor Denny Veloso, encaminhou cópia da resposta do pedido de vista, elaborado por 121 

ele e por sua equipe proponente do PPC. Na leitura dos dois relatórios, o relator ressaltou que se 122 

percebe que não há consenso entre as duas posições, mas destacou que a maioria das disciplinas 123 

relacionadas no PPC já atende aos dois posicionamentos. Esclareceu que a questão principal é gerada 124 

em torno das unidades curriculares de Prática de Integração: Ensino, Serviço e Comunidade – PIESC 125 

– que acontecem do 1º (primeiro) ao 8º (oitavo) períodos. Seguindo a legislação vigente na UFSJ, o 126 

relator ressaltou que a equipe de docentes, especializada do Curso, docentes esses que vivenciam a 127 

rotina complexa e diferenciada deste Curso, elaboraram este PPC, orientados, ainda, por vários 128 

servidores com as mais diversas competências, após um sem números de reuniões e discussões. 129 

Portanto, afirmou que este é o PPC final, que deve ser analisado pelo Conselho. Por outro lado, 130 

lembrou que está regulamentado, na Resolução/CONEP nº 027/2013 (vinte e sete / dois mil e treze), 131 

que estabelece definições, princípios, graus acadêmicos, critérios e padrões para organização dos 132 

Projetos Pedagógicos de Cursos de Graduação da UFSJ, especificamente no parágrafo 4º (quarto) do 133 

artigo 3º (terceiro), que “a carga horária em horas-aula (CHA) das disciplinas deve ser definida em 134 

módulos múltiplos inteiros de 18 (dezoito) horas-aula.” Sendo assim, esclareceu que todas as 135 

disciplinas de PIESC já estão definidas em módulos múltiplos inteiros de 18 (dezoito) horas-aula, 136 

conforme discriminadas no PPC. Porém, informou que o que gerou tal discussão foi a subdivisão 137 

dessas disciplinas de PIESC entre o que é lecionado na parte prática e na parte teórica. Informou que, 138 

segundo os proponentes do referido PPC, modificar os PIESC significa modificar toda a estrutura 139 

curricular do que norteia o aprendizado centrado no aluno junto à demanda da comunidade. Ainda, 140 

quase todos os PIESC (I, II, III, V, VI, VII e VIII) apresentam algum conteúdo teórico ministrado em 141 

sala de aula na UFSJ e que contabilizam 55 (cinquenta e cinco) minutos em sua contagem de carga 142 

horária em relógio somada às 60 (sessenta) horas de minutos que ocorrem nas Unidades Básicas de 143 

Saúde. Para finalizar, o relator destacou que, de acordo com a Resolução nº 2 (dois), de 18 (dezoito) 144 

de junho de 2007 (dois mil e sete), do Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação e 145 

Câmara de Educação Superior, que dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à 146 

integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial, “a duração 147 
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dos cursos deve ser estabelecida por carga horária total curricular, contabilizada em horas, passando a 148 

constar do respectivo Projeto Pedagógico. Portanto, seguindo tal Resolução, afirmou que a carga 149 

horária total para integralização do Curso de Medica do Campus Centro-Oeste Dona Lindu está toda 150 

contabilizada em “horas”, também conhecida como hora-relógio na UFSJ. Na fase de 151 

esclarecimentos, a presidente do Conselho informou que estava presente à reunião o Pró-Reitor 152 

Adjunto de Ensino de Graduação, professor Márcio Falcão Santos Barroso, para esclarecimentos. 153 

Solicitou permissão para que ele pudesse falar quando necessário, o que foi acatado. Informou ainda 154 

que o coordenador do Curso de Medicina do CCO, professor Denny Veloso, por problemas de saúde, 155 

não pôde comparecer à reunião. A conselheira Stella Maris Resende consultou o relator se não foi 156 

feita nenhuma modificação sugerida por ela em seu relato de vista, pois, a seu ver, foram usadas 157 

unidades diferentes no somatório da carga horária total; ou seja, o Colegiado usou a hora-relógio para 158 

a aula prática e a hora-aula para a aula teórica, fazendo a soma no final. O relator esclareceu que o 159 

PPC foi mantido com estava. Para isso, o coordenador do Curso apresentou uma justificativa 160 

afirmando que a tabela a ser usada deve ser a que foi proposta inicialmente pelo Colegiado e pelo 161 

NDE do Curso. Reforçou ainda que, após a conversão de hora-aula para hora-relógio, o PPC proposto 162 

ultrapassa em 232 (duzentas e trinta e duas) horas da carga horária mínima exigida pelo MEC. A 163 

conselheira Cláudia Di Lorenzo Oliveira ressaltou que os cursos de Medicina possuem uma estrutura 164 

diferente dos demais cursos. Neste caso, afirmou que é necessário, então, que a legislação interna da 165 

UFSJ se adeque a essas normas. A conselheira reforçou também a necessidade de aprovação desse 166 

PPC nesta reunião, pois o CCO está na expectativa da visita do MEC na próxima segunda-feira para 167 

avaliação do seu Curso de Medicina. Posteriormente, observou que nada impede que o NDE possa 168 

fazer uma revisão nessa tabela. A presidente do Conselho finalizou reforçando que o relato de vista 169 

apresentado pela conselheira Stella deve ser levado em consideração, pois o objetivo é aprimorar o 170 

Curso. Nesse caso, considerando que o Curso de Medicina do CCO tem algumas diversidades em 171 

relação a outros cursos, sugeriu encaminhar a votação de acordo com o proposto pelo relator e, 172 

posteriormente, tentar aprimorar o PPC com o que foi sugerido e discutido aqui. Dados os 173 

esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Assim, e de acordo com o que foi 174 

agora exposto, a conclusão à que chego, e assim profiro meu voto, é pela aprovação do Projeto 175 

Pedagógico do Curso de Medicina 2015 do Campus Centro-Oeste Dona Lindu – CCO, anexo a este 176 

Processo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por 10 (dez) votos favoráveis e 3 177 

(três) abstenções, dando origem à Resolução no 001 (um), de 17 (dezessete) de março de 2016 (dois 178 

mil e dezesseis), que passa a fazer parte do processo. Item dois: Processo no 23122.020322/2015-89 179 

– Projeto Pedagógico do Curso de Medicina – CDB. Interessada: PROEN, relatado pelo 180 

conselheiro Moacyr Comar Junior. O relator leu o mérito de seu parecer informando que o projeto 181 

pedagógico do Curso de Medicina do Campus Dom Bosco da UFSJ baixou em diligência para que 182 

fosse alterada a carga horária total, a qual ultrapassava o máximo permitido pela UFSJ. Dessa forma, 183 

destacou que o projeto foi alterado, de forma a atender às demandas regimentais internas da UFSJ, 184 
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sendo essas alterações aceitas pela Divisão de Acompanhamento e Controle Acadêmico (DICON). 185 

Finalizou afirmando que o PPC agora atende aos requisitos necessários para aprovação, respeitando 186 

os valores de horas-aula previstos na legislação e de acordo com as normas da UFSJ. Na fase de 187 

esclarecimentos, a presidente do Conselho informou que, além do Pró-Reitor Adjunto de Ensino de 188 

Graduação, professor Márcio Barroso, estava presente à reunião a coordenadora do Curso de 189 

Medicina, professora Rosa Gouvêa de Sousa, para esclarecimentos. Solicitou permissão para que eles 190 

pudessem falar quando necessário, o que foi acatado. A presidente chamou a atenção ainda pelo fato 191 

de termos na UFSJ dois cursos de Medicina que foram implantados em momentos diferentes. 192 

Ressaltou que a implantação do Curso de Medicina do CCO foi bem mais complexa, uma vez que 193 

teve que seguir uma orientação do MEC totalmente inovadora. Nesse caso, foi necessário fazer vários 194 

ajustes mesmo com o Curso em andamento. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator 195 

leu o seu parecer: “Frente ao exposto no mérito, sou de parecer favorável à aprovação do PPC do 196 

Curso de Medicina do Campus Dom Bosco da UFSJ, juntamente com o cadastro das disciplinas 197 

previstas para este semestre, como descrito na Resolução/CONEP nº 031, de 18/12/2015. Salvo 198 

melhor juízo, este é meu parecer”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por 199 

unanimidade, dando origem à Resolução no 002 (dois), de 17 (dezessete) de março de 2016 (dois mil 200 

e dezesseis), que passa a fazer parte do processo. Item três: Processo no 23122.016882/2015-39 – 201 

Proposta de adesão da UFSJ à rede PROFIAP. Interessado: GABINETE/PROPE, relatado pela 202 

conselheira Carolina Ribeiro Xavier. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que trata 203 

este processo da recente aprovação da proposta de adesão da UFSJ ao Mestrado Profissional em 204 

Administração Pública em Rede Nacional – PROFIAP, coordenado pela Associação Nacional de 205 

Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior – ANDIFES. Nesta proposta, destacou que a 206 

UFSJ é representada por 7 (sete) docentes, de 2 (dois) departamentos, o Departamento de Ciências 207 

Administrativas e Contábeis (DECAC) e o Departamento de Psicologia (DPSIC). Destacou que, de 208 

acordo com a Resolução/CONSU nº 062 (sessenta e dois), de 7 (sete) de novembro de 2011 (dois mil 209 

e onze), para que o Programa seja implantado, ele deve possuir uma infraestrutura propícia, a qual se 210 

encontra claramente detalhada neste processo. Também, a proposta deve ser apresentada à Pró-211 

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPE), por uma ou mais unidades acadêmicas, contendo os 212 

seguintes itens: 1) Identificação do programa – Mestrado Profissional em Administração Pública 213 

(PROFIAP), ofertado nacionalmente, em formato semipresencial. O PROFIAP é um curso que 214 

conduz ao título de Mestre em Administração Pública, coordenado pela ANDIFES. A área de 215 

concentração da proposta é Administração Pública, as áreas afins são: Administração, Ciências 216 

Contábeis, Ciências Sociais, Engenharia da Produção e Psicologia. As unidades administrativas 217 

envolvidas são o DECAC e o DPSIC; 2) Data de início prevista: agosto de 2016 (dois mil e 218 

dezesseis); Número de vagas inicias: 10 (dez) vagas; Coordenador do projeto: Professor Gustavo 219 

Melo Silva; 3) Dos requisitos para inscrição dos candidatos: podem se inscrever, discentes com 220 

diploma de graduação reconhecidos pelo MEC, e a classificação se dá pelo resultado do ANPAD e 221 
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uma prova específica sobre os temas: “Estado, Sociedade e Administração Pública no Brasil” e 222 

“Teoria das organizações”, previamente definidos e divulgados. A seleção dos discentes aprovados se 223 

dá pela classificação no exame nacional de acesso, considerando separadamente as ofertas de vagas 224 

em cada instituição associada; 4) a anuência das unidades Administrativas envolvidas, que constam 225 

no processo; 5) o Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede Nacional tem como 226 

objetivo capacitar profissionais para o exercício da prática administrativa avançada nas organizações 227 

públicas, contribuir para aumentar a produtividade e a efetividade das organizações públicas e 228 

disponibilizar instrumentos, modelos e metodologias que sirvam de referência para melhoria da 229 

gestão pública; 6) os professores envolvidos no mestrado são: Fabrício Molica de Mendonça, Gustavo 230 

Melo Silva, Juliana Cristina Teixeira, Maria Nivalda de Carvalho, Paulo Henrique de Lima Siqueira, 231 

Roberto do Nascimento Ferreira e Vânia Aparecida Rezende; 7) Da estrutura Curricular – O 232 

PROFIAP prevê 480 (quatrocentos e oitenta) horas de atividades didáticas, correspondentes a 32 233 

(trinta e dois) créditos, englobando disciplinas obrigatórias (6 de 60h = 360h), disciplinas optativas (2 234 

de 60h = 120h) e o Trabalho de Conclusão Final (TCF). O ementário encontra-se no processo e o 235 

cronograma de oferta é de acordo com o comitê de gestão nacional. Há uma previsão que este 236 

oferecimento seja anual para cada disciplina; 8) os currículos Lattes dos docentes supracitados estão 237 

em um CD anexo ao presente processo; 9) a bibliografia básica do Curso consta nas ementas; 10) o 238 

prazo máximo para conclusão da dissertação, neste caso, o TFC, obedece ao artigo 18 (dezoito) da 239 

Resolução/CONSU nº 062/2011 (sessenta e dois / dois mil e onze), sendo de, no mínimo, 12 (doze) 240 

meses e, no máximo, 24 (vinte e quatro) meses, podendo ter duas prorrogações de 6 (seis) meses 241 

justificadas pelo orientador; 11) o regimento do programa obedece ao regimento nacional; e 12) a 242 

avaliação por pareceristas não se aplica, pois os programa já é reconhecido pela Capes e já funciona 243 

em rede nacional. Por fim, a relatora ressaltou que o seu voto se sustenta pela importância da adesão 244 

da UFSJ à rede nacional do PROFIAP e pelo fato de a proposta atender aos requisitos da 245 

Resolução/CONSU nº 062/2011 (sessenta e dois / dois mil e onze). Na fase de esclarecimentos, a 246 

presidente do Conselho informou que estava presente à reunião o chefe de Gabinete e também 247 

coordenador da referida proposta, Gustavo Melo Silva, para esclarecimentos. Solicitou permissão 248 

para que ele pudesse falar quando necessário, o que foi acatado. A presidente destacou que este 249 

processo trata de uma batalha da Reitoria para incluir a UFSJ na rede PROFIAP, cujo objetivo é 250 

oferecer Mestrado em Administração Pública aos servidores técnico-administrativos da Instituição. A 251 

conselheira Renata Carolina Zanetti Lofrano pediu esclarecimentos sobre a proposta e se esta se trata 252 

de um programa stricto sensu a distância. A relatora esclareceu que se trata de um mestrado 253 

profissional semipresencial. O professor Gustavo esclareceu ainda que a ideia é que as dissertações 254 

sejam no sentido de melhorar a administração pública da UFSJ, com o objetivo de solucionar os 255 

problemas internos da Instituição. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu 256 

parecer: “Diante do exposto, sou de parecer favorável à aprovação do Projeto de adesão da UFSJ à 257 

rede PROFIAP”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade, dando 258 
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origem à Resolução no 003 (três), de 17 (dezessete) de fevereiro de 2016 (dois mil e dezesseis), que 259 

passa a fazer parte do processo. Item quatro: Processo no 23122.018084/2015-41 – Assinatura de 260 

convênio para desenvolvimento do projeto “Diagnóstico Físico e Socioambiental da Serra do 261 

Lenheiro”. Interessado: DEZOO, relatado pelo conselheiro Cléber José da Silva. O relator leu o 262 

mérito de seu parecer informando que se trata de convênio a ser firmado entre a Universidade Federal 263 

de São João del-Rei (UFSJ), a Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei 264 

(FAUF) e a Prefeitura de São João del-Rei para desenvolvimento do Projeto “Diagnóstico Físico e 265 

Socioambiental na Serra do Lenheiro, MG, Fase 1”. Conforme consta no processo, esclareceu que o 266 

projeto nasceu da necessidade de o Ministério Público dar um retorno à população de São João del-267 

Rei em relação às várias denúncias recebidas por esse órgão com relação a impactos ambientais 268 

sofridos pela Serra do Lenheiro. Dessa forma, o Ministério Público, em convênio com a Prefeitura de 269 

São João del-Rei, decidiu aplicar recursos obtidos com multas ambientais na Serra do Lenheiro. 270 

Ressaltou que a obrigação da Prefeitura de São João del-Rei é repassar à FAUF o recurso financeiro 271 

viabilizado pelo Ministério Público. Ainda, de acordo com o projeto, a única contrapartida da UFSJ 272 

será de recursos humanos, que vem especificado no corpo do projeto. Informou que não haverá pro 273 

labore para os professores participantes do projeto, e sim compra de equipamentos permanentes para 274 

os departamentos envolvidos. Além disso, observou que alunos dos departamentos envolvidos 275 

receberão bolsas para atuarem no projeto. Embora haja participação de outros departamentos, como 276 

Geografia, Ciências Naturais e Administração, o relator esclareceu que todo recurso, no valor de R$ 277 

66.000,00 (sessenta e seis mil reais), será gerido pelo Departamento de Zootecnia (DEZOO) por meio 278 

da FAUF. Por fim, informou que a minuta, que atende à Resolução/CONSU nº 058/2006 (cinquenta e 279 

oito / dois mil e seis), foi aprovada pela Procuradoria Jurídica da UFSJ, bem como consta a aprovação 280 

do órgão colegiado máximo da Unidade, atendendo ao disposto no artigo 7ºB (sétimo-B) da referida 281 

Resolução. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Pelo que no 282 

mérito consta, sou de parecer favorável à aprovação da minuta de convênio a ser firmada entre a 283 

UFSJ, a FAUF e a Prefeitura Municipal de São João del-Rei para o desenvolvimento do Projeto 284 

“Diagnóstico Físico e Socioambiental na Serra do Lenheiro, MG, Fase 1. Este é o meu voto, salvo 285 

melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Item cinco: 286 

Processo no 23122.015386/2015-68 – Decisão Ad Referendum nº 017/2015, de 25/11/2015, que 287 

aprova o projeto de extensão “Desenvolvimento Técnico e Artístico da Orquestra Jovem de 288 

Divinópolis” e a celebração de Convênio que celebram entre si a UFSJ e a FAUF. Interessado: 289 

Prof. Modesto Flavio Chagas Fonseca (DMUSI), relatado pela conselheira Josiane Nogueira. A 290 

relatora leu o mérito de seu parecer informando que se trata de parecer do CONEP referente à Decisão 291 

Ad Referendum nº 017, de 25 (vinte e cinco) de novembro de 2015 (dois mil e quinze), que aprova o 292 

projeto de extensão “Desenvolvimento Técnico e Artístico da Orquestra Jovem de Divinópolis” e a 293 

celebração de convênio entre a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) e a Fundação de 294 

Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei (FAUF) para sua viabilização. Esclareceu que o 295 
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projeto terá duração de 18 (dezoito) meses e tem por objetivo geral possibilitar o avanço no 296 

desenvolvimento das atividades de prática e ensino musical aplicadas na Orquestra Jovem de 297 

Divinópolis. Informou que a proposta de convênio foi feita pelo Departamento de Música (DMUSI), 298 

sob a coordenação do professor Marcelo Parizzi Marques Fonseca, e contará com a participação do 299 

servidor docente Modesto Flávio Chagas Fonseca, como coordenador pedagógico do projeto, e do 300 

técnico confeccionador de instrumentos musicais Gedson Brawin Frade, como luthier. Destacou que o 301 

projeto conta com a aprovação da Assembleia Departamental do DMUSI, atendendo, assim, às 302 

exigências da Resolução/CONSU nº 058/2006 (cinquenta e oito / dois mil e seis) para projetos dessa 303 

natureza. Esclareceu ainda que a principal fonte de financiamento advém de emenda parlamentar já 304 

disponibilizada para a UFSJ, e a viabilização dos gastos se dará por meio de transferência dessa verba 305 

para a FAUF, em acordo com a Resolução/CONDI nº 020/2011 (vinte / dois mil e onze), que dispõe 306 

sobre o relacionamento entre a UFSJ e as fundações de apoio. Esclareceu ainda que a minuta 307 

apresentada foi aprovada sem restrições pela Procuradoria Jurídica da UFSJ. A relatora finalizou 308 

destacando o mérito da proposta, uma vez que o grupo desenvolverá diversas atividades musicais e 309 

culturais promovendo inclusão social, formação pessoal para o convívio, cidadania e sensibilidade 310 

artística. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Com base no 311 

exposto, sou de parecer favorável à aprovação do Ad Referendum nº 017, de 25 de novembro de 2015, 312 

que aprova o projeto de extensão “Desenvolvimento Técnico e Artístico da Orquestra Jovem de 313 

Divinópolis” e a celebração de Convênio entre a Universidade Federal de São João del-Rei e a 314 

Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei para a sua viabilização, salvo melhor 315 

juízo”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade, referendando a 316 

Decisão no 017 (dezessete), de 25 (vinte e cinco) de novembro de 2015 (dois mil e quinze), que faz 317 

parte do processo. Item seis: Processo no 23122.018294/2015-30 – Decisão Ad Referendum nº 318 

018/2015, de 26/11/2015, que aprova o projeto de extensão “Corredor Cultural FORPROEX 319 

Regional Sudeste” e a celebração de Convênio que celebram entre si a Universidade Federal de 320 

São João del-Rei (UFSJ) e a Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei 321 

(FAUF). Interessada: PROEX, relatado pela conselheira Vanessa Maia Barbosa de Paiva. A 322 

relatora leu o mérito de seu parecer informando que se trata da apreciação do ad referendum que 323 

autoriza o processo de celebração de convênio entre a Universidade Federal de São João del-Rei 324 

(UFSJ) e a Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei (FAUF) para gestão 325 

administrativa e financeira de recursos destinados pelo Ministério da Cultura, no valor de R$ 296.800, 326 

00 (duzentos e noventa e seis mil e oitocentos reais), para realização do Projeto de Extensão 327 

Interinstitucional Corredor Cultural – Regional Sudeste. Destacou que 17 (dezessete) instituições de 328 

ensino superior firmaram compromisso na participação do referido projeto, a saber: CEFET - RJ; IFF 329 

- RJ; UEMG - MG; UFABC - ABC; UFES - ES; UFLA - MG; UFSCAR - SP; UFSJ - MG; UFRRJ-330 

RJ; UFTM - MG; UFU - MG; UFV - MG; UFVJM - MG; UNICAMP - SP; UNIFAL - MG; UNIFEI 331 

- MG; e UNESP - SP. Esclareceu que o projeto de extensão tem como objetivo a circulação da 332 
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produção artística e cultural das instituições públicas de ensino superior da Região Sudeste com vistas 333 

à troca de saberes e conhecimentos nas áreas artísticas e comunicacionais a partir de diferentes 334 

linguagens como a produção audiovisual, a apresentação cênica, mostras, exposições e oficinas, 335 

dentre outras. Informou que tal iniciativa envolveu e comprometeu todos os pró-reitores das 336 

instituições acima citadas, bem como servidores das IES que se responsabilizaram, no plano de 337 

trabalho, pela coordenação de tarefas e funções. Destacou que o valor alocado pelo Ministério da 338 

Cultura para o projeto Corredor Cultural – Regional Sudeste foi de R$ 296.800, 00 (duzentos e 339 

noventa e seis mil e oitocentos reais). Com esse montante, informou que serão viabilizados: locação 340 

da estrutura para os eventos de artes e música; material de divulgação e comunicação; hospedagem e 341 

transporte; refeições; e desenvolvimento de software de produção/gestão de eventos e site do projeto. 342 

Para isso, informou que a UFSJ firmou convênio para que a FAUF administre estes recursos, a qual 343 

cobrará uma taxa de 5% (cinco por cento) para executar a gestão administrativa e financeira do 344 

projeto. Destacou que a contrapartida das instituições integrantes do projeto de extensão Corredor 345 

Cultural – Regional Sudeste será a de seus servidores, cujos vencimentos são custeados pelos 346 

orçamentos da IES a que estão vinculados e ao pagamento das bolsas de seus monitores. Informou 347 

ainda que o projeto de extensão Corredor Cultural – Regional Sudeste é coordenado pelo Fórum de 348 

Pró-Reitores de Extensão com o apoio de 7 (sete) diretorias integradas por servidores das 17 349 

(dezessete) instituições envolvidas. Informou que a vigência do processo é de 12 (doze) meses e teve 350 

início em 22 (vinte e dois) de dezembro de 2015 (dois mil e quinze) com término previsto para 22 351 

(vinte e dois) de dezembro de 2016 (dois mil e dezesseis). Como o projeto não poderia ser iniciado 352 

sem a contratação da FAUF, tendo em vista o encerramento do exercício financeiro de 2015 (dois mil 353 

e quinze), a relatora destacou que o Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários, professor Paulo 354 

Henrique Caetano, solicitou um ad referendum à Magnífica Reitora, professora Valéria Heloísa 355 

Kemp, que foi concedido em 26 (vinte e seis) de novembro de 2015 (dois mil e quinze), após parecer 356 

jurídico. Por fim, informou que há no processo Plano de Trabalho detalhado, Certidões Negativas de 357 

ônus nos âmbitos municipal, estadual e federal, parecer favorável da Procuradoria Jurídica, anuência 358 

do Ministério da Cultura para que os recursos estejam sob gestão da FAUF, objetivos, metas e ações 359 

detalhadas em minúcias do que será realizado, já com as atividades, nomes e grupos e ações. Dados 360 

os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Pelo que no mérito consta, sou 361 

de parecer favorável à Decisão Ad Referendum nº 018/2015, de 26 de novembro de 2015, que 362 

autorizou a celebração do Convênio entre a UFSJ e a FAUF para que o Projeto de Extensão ‘Corredor 363 

Cultural – Regional Sudeste’ seja realizado”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado 364 

por unanimidade, referendando a Decisão no 018 (dezoito), de 26 (vinte e seis) de novembro de 2015 365 

(dois mil e quinze), que faz parte do processo. Às 16 (dezesseis) horas, esgotada a pauta e nada mais 366 

havendo a tratar, a presidente do Conselho encerrou a reunião. E para constar, eu, Maria da Penha 367 

Resende Rodrigues, secretária, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por todos os 368 
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conselheiros presentes à reunião. São João del-Rei, 17 (dezessete) de fevereiro de 2016 (dois mil e 369 

dezesseis).  370 

Profª Valéria Heloisa Kemp 371 

Prof. Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira 372 

Profª Carolina Ribeiro Xavier 373 

Profª Cláudia Di Lorenzo Oliveira 374 

Prof. Cleber José da Silva 375 

Prof. Moacyr Comar Júnior 376 

Profª Renata Carolina Zanetti Lofrano 377 

Prof. Roberto Pires Calazans Matos 378 

Profª Stella Maris Resende 379 

Prof. Valdir Mano 380 

Profª Vanessa Maia Barbosa de Paiva 381 

Tec.-adm. José Roberto Ribeiro 382 

Tec.-adm. Josiane Nogueira 383 


