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

Federal de São João del-Rei.  2 

Aos 4 (quatro) dias do mês de maio de 2016 (dois mil e quinze), às 9 (nove) horas, estavam presentes 3 

para a reunião extraordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONEP, da Universidade 4 

Federal de São João del-Rei, na sala de Reuniões da Reitoria, 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 docentes que atuam no ensino da graduação: 7 

Carolina Ribeiro Xavier, Cláudia Di Lorenzo Oliveira, Gustavo Leal Toledo, Moacyr Comar Júnior, 8 

Renata Carolina Zanetti Lofrano, Stella Maris Resende, Túlio Hallak Panzera e Vanessa Maia Barbosa 9 

de Paiva; os docentes que atuam no ensino de pós-graduação: Andrea Lúcia Teixeira Charbel e 10 

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

Josiane Nogueira. Havendo quorum, a presidente do Conselho deu início à reunião, dando posse aos 12 

professores Andrea Lúcia Teixeira Charbel e Gustavo Leal Toledo e aos servidores técnico-13 

administrativos José Roberto Ribeiro e Josiane Nogueira. Finalizada a posse, foi aprovada, por 14 

unanimidade, a ata da 87ª (octogésima sétima) reunião ordinária ocorrida em 8 (oito) de abril de 2016 15 

(dois mil e dezesseis). Aprovada a ata e decididos os itens do expediente do dia, foi então colocada em 16 

discussão a pauta. No momento da aprovação, os conselheiros Stella Maris Resende, Túlio Hallak 17 

Panzera e Moacyr Comar Júnior solicitaram, respectivamente, a exclusão dos itens 5 (cinco), 10 (dez) 18 

e 11 (onze), cujos processos relatariam e que tratam da proposta de reformulação do Projeto 19 

Pedagógico de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia; da Decisão Ad 20 

Referendum nº 006/2016, de 19/04/2016, que aprova o Convênio de Adesão da UFSJ ao Acordo 21 

Específico para o Intercâmbio de Estudantes Brasil-México (BRAMEX); e da Resolução Ad 22 

Referendum nº 004, de 23/03/2016, que aprova o Programa de Residência Médica em Medicina de 23 

Família e Comunidade, o que foi acatado. Aprovada a pauta, iniciaram-se os trabalhos. Item um: 24 

Processo no 23122.006922/2016-15 – Reapresentação da Proposta de Criação do Programa de 25 

Pós-Graduação Stricto Sensu em Artes Cênicas (PPGAC) – Nível: Mestrado. Interessada: 26 

PROPE, relatado pelo conselheiro Roberto Pires Calazans Matos. O relator leu o mérito de seu 27 

parecer informando que trata este processo da reapresentação da proposta do Programa de Pós-28 

Graduação em Artes Cênicas, nível Mestrado. Esclareceu que no ano anterior a proposta foi 29 

apresentada pela professora Carina Maria Guimarães Moreira e teve avaliação não satisfatória pela 30 

CAPES em três quesitos: condições asseguradas pela Instituição; dimensão e regime de trabalho do 31 

corpo docente; e produção do corpo docente. Diante disso, os proponentes entraram com recurso junto 32 

à CAPES e obtiveram reconsideração para os dois primeiros itens, mas não para o quesito produção, o 33 

que fez com que o projeto não fosse recomendado para abertura de turmas. No entanto, destacou que o 34 

novo coordenador da proposta, professor Alberto Ferreira da Rocha Júnior, justifica que a produção do 35 

corpo docente e a readequação da distribuição entre os docentes permanentes e colaboradores tornam a 36 
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proposta competitiva, o que justificaria a sua reapresentação. Assim, informou que a proposta em 37 

discussão tem como proponente o Departamento de Letras, Artes e Cultura (DELAC), com data 38 

prevista de início de atividades em agosto de 2017 (dois mil e dezessete). Destina-se a profissionais 39 

graduados nas áreas de Teatro, Dança, Circo, Performance, Música, Artes Visuais e Aplicadas, 40 

Arquitetura, Filosofia, História e Letras. Contará com infraestrutura administrativa exclusiva com uma 41 

sala de Coordenação, que funcionará junto com a Secretaria, uma Sala de Reuniões, gabinetes de 42 

docentes, sala equipada com computadores para os alunos, além de infraestrutura adequada de 7 (sete) 43 

laboratórios de ensino e pesquisa, que atendem aos cursos de graduação e atividades de pesquisa dos 44 

docentes. São citados os laboratórios: Laboratório de Ensino e Pesquisa Sala Preta; Laboratório de 45 

Ensino e Pesquisa de Práticas Teatrais I e II; Laboratório de Ensino e Pesquisa de Musicalidade; 46 

Laboratório de Ensino e Pesquisa em Práticas Cênicas (Dança e Interpretação); e Laboratório de 47 

Ensino e Pesquisa em Figurino. Contará com a infraestrutura da biblioteca da UFSJ e com um corpo 48 

docente que desenvolve projetos com auxílio financeiro de agências nacionais de fomento, como 49 

CNPq e FAPEMIG. Destacou que a Pós-Graduação em Artes Cênicas vem atender a uma área de 50 

pesquisa extremamente deficitária em termos de pós-graduação na UFSJ, uma vez que a participação 51 

dos docentes de Teatro (apenas três) em pós-graduação se dá em linhas de outros programas de pós-52 

graduação da UFSJ. Esclareceu que hoje o Curso de Teatro conta com 9 (nove) docentes doutores 53 

desenvolvendo pesquisa, sendo que em 2017 (dois mil e dezessete), ano de abertura do curso, serão 12 54 

(doze) docentes doutores, o que permite dizer que já haverá uma massa crítica com condições de 55 

suportar as atividades de pós-graduação, com corpo docente qualificado, laboratórios e recursos 56 

financeiros. Além disso, destacou que o referido Programa oferecerá oportunidades de ingresso na 57 

carreira acadêmica aos egressos dos cursos de Teatro, Música, Arquitetura, Filosofia, Letras e áreas 58 

afins. Informou que a área de concentração desta proposta é Artes Cênicas, e são apresentadas duas 59 

linhas de pesquisa: Cultura, Política e Memória; e Performance, Processos e Poética. O corpo docente 60 

será de 11 (onze) docentes, divididos da seguinte maneira: 5 (cinco) docentes permanentes e 1 (um) 61 

colaborador na linha Cultura, Política e Memória; e 4 (quatro) docentes permanentes e 1 (um) 62 

colaborador na linha Performance, Processos e Poética, atendendo, assim, à proporção exigida pela 63 

CAPES. Em relação aos docentes colaboradores, destacou que ambos são bolsistas de produtividade 64 

Nível 1. Para obtenção do título, informou que o pós-graduando deverá cursar 34 (trinta e quatro) 65 

créditos, sendo 6 (seis) de disciplinas obrigatórias, 12 (doze) de optativas e 16 (dezesseis) de escrita de 66 

dissertação. Além disso, o pós-graduando deverá realizar ao menos 1 (um) semestre de estágio em 67 

docência, preferencialmente no segundo semestre do curso. O prazo máximo para conclusão é de 24 68 

(vinte e quatro) meses. Será ofertado anualmente, mas as disciplinas serão oferecidas semestralmente. 69 

Observou que há uma discrepância no projeto sobre a oferta do número de vagas, sugerindo que essa 70 

distorção seja corrigida. Na descrição das disciplinas do curso, observou que existem apenas 71 

Disciplinas Obrigatórias e Tópicos Variados de Cada Linha. No entanto, salientou que no Regimento 72 
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Interno aparece a disciplina Tópicos de Pesquisa, que seria oferecida no primeiro semestre. Essa 73 

disciplina não aparece no organograma de oferecimento de disciplinas desse processo. Sugeriu que 74 

seja revista também essa questão. Outro ponto que o relator levantou é relativa ao Regimento Interno 75 

do Programa. Observou que ele repete várias vezes o que já é estabelecido no Regulamento Geral da 76 

Pós-Graduação. Assim, sugeriu que o Regimento Interno tenha apenas as especificidades do 77 

Programa, remetendo as questões mais gerais para o Regulamento Geral. Destacou ainda que o 78 

Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas irá congregar grupos de pesquisa coordenados por 79 

professores da UFSJ, o que demonstra que, apesar de o curso de graduação em Teatro ter sido criado 80 

apenas em 2009 (dois mil e nove), o corpo docente já tem larga experiência em desenvolvimento de 81 

pesquisas no campo da Área de Concentração, além de uma massa crítica de egressos dessa mesma 82 

graduação. Informou que a abertura deste Programa também é importante para atender a uma demanda 83 

reprimida em termos de formação de pesquisadores no estado de Minas Gerais (apenas um curso em 84 

Artes Cênicas e outros dois que podem, por suas linhas de pesquisa, atender às pesquisas nesta área de 85 

concentração). Concluindo, informou que o Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas apresenta 86 

as características gerais do Curso, objetivos, perfil do egresso, competências e habilidades, requisitos 87 

de acesso, metodologia de ensino e de avaliação, cronograma das disciplinas, conteúdo programático 88 

com ementas, objetivos e bibliografia. Apresenta ainda a equipe, que é multidisciplinar, e sua 89 

produção científica. Por fim, destacou que este Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas está 90 

bem elaborado, organizado e justificado. Na fase de esclarecimentos, a presidente do Conselho 91 

informou que o professor Alberto Ferreira da Rocha Júnior, coordenador da proposta em discussão, 92 

estava presente à reunião para prestar esclarecimentos. Solicitou permissão para que ele pudesse falar 93 

quando necessário, o que foi acatado. No que se refere à produção docente, a conselheira Cláudia Di 94 

Lorenzo Oliveira perguntou ao professor sobre o que mudou em relação à primeira proposta. O 95 

professor Alberto esclareceu que foi incorporada nesta proposta a produção referente ao ano de 2015 96 

(dois mil e quinze), o que soma mais publicações recentes de professores. Além disso, o Programa 97 

agora conta também com novos docentes com produção Qualis. Informou também que há a produção 98 

Qualis artística, que consiste na valorização das ações que articulam pesquisa acadêmica de pós-99 

graduação e a criação de obras artísticas, que deve ser inserida no título, vinculando-a ao projeto, o 100 

que na proposta anterior não foi feito. Em relação às sugestões do relator, o professor informou que irá 101 

analisá-las e fazer as correções necessárias. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator 102 

leu o seu parecer: “Por todas as considerações e justificativas apresentadas no mérito, sou de parecer 103 

favorável à aprovação da Proposta de Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas, nível Mestrado. 104 

Este é meu parecer, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por 105 

unanimidade, dando origem à Resolução no 013 (treze), de 4 (quatro) de maio de 2016 (dois mil e 106 

dezesseis), que passa a fazer parte do processo. Item dois: Processo no 23122.002240/2016-33 – 107 

Proposta de criação do Curso de Graduação em Biotecnologia e aprovação de seu projeto 108 



 

 

4 

pedagógico. Interessado: DEPEB, relatado pelo conselheiro Moacyr Comar Júnior. O relator leu 109 

o mérito de seu parecer e o assunto foi colocado em discussão. A presidente do Conselho informou 110 

que estavam presentes à reunião o Pró-Reitor Adjunto de Ensino de Graduação, professor Márcio 111 

Falcão dos Santos Barroso, o Chefe do Departamento de Engenharia de Biossistemas (DEPEB), 112 

professor Wellington Garcia Campos, e ainda os professores do referido Departamento – Ivan Carlos 113 

dos Santos e Rogério Martins Maurício – para prestarem esclarecimentos. Solicitou permissão para 114 

que eles pudessem falar quando necessário, o que foi acatado. O relator apresentou as principais 115 

características do curso, observando que o DEPEB solicita 7 (sete) vagas docentes para que as 116 

disciplinas do curso proposto sejam atendidas. Dessas vagas, informou que 3 (três) deverão ser 117 

repassadas ao Departamento de Matemática e Estatística (DEMAT) para que este assuma os encargos 118 

didáticos dos docentes do DEPEB junto aos cursos de Engenharia Elétrica, Psicologia e Educação 119 

Física. Em relação às 4 (quatro) vagas restantes, observou que elas deverão ficar no DEPEB para 120 

contratação de profissionais nas áreas de Biotecnologia e Análise de Compostos Naturais, 121 

Biotecnologia de Microrganismos, Biotecnologia Vegetal e Tecnologia de Biomateriais. Com relação 122 

aos técnicos-administrativos, esclareceu que atualmente o DEPEB conta com 5 (cinco) técnicos em 123 

exercício e demanda a contratação de outros 3 (três). O conselheiro Gustavo Leal Toledo questionou 124 

se há neste momento possibilidade de contratação de novos docentes e técnicos-administrativos. A 125 

presidente informou que esta questão já foi negociada anteriormente com o MEC. Alguns conselheiros 126 

demonstraram a sua preocupação pelo fato de se criar um curso de graduação neste momento de crise 127 

política e econômica em que o País se encontra. Além disso, a conselheira Renata Carolina Zanetti 128 

Lofrano chamou a atenção para o fato de que o relator colocou que o curso demanda uma estrutura 129 

para o seu funcionamento, além da previsão de uma entrada anual de apenas 20 (vinte) alunos. O 130 

relator esclareceu que o grupo proponente já possui parte da estrutura que precisa para atender às 20 131 

(vinte) vagas previstas, pois o Departamento já conta com o Programa de Pós-Graduação em 132 

Bioengenharia (PPBE). O conselheiro Roberto Pires Calazans Matos sugeriu que a discussão deste 133 

processo fosse suspensa, bem como a de qualquer outro processo que tratasse de criação de curso de 134 

graduação devido a esse momento delicado em que o País se encontra. Porém, a presidente do 135 

Conselho salientou que, caso este assunto não seja decidido nesse momento, corre-se o risco de se 136 

perderem as vagas já previstas para a implantação do curso. A conselheira Stella Maris Resende 137 

concordou com as manifestações anteriores de preocupação com a implementação de um curso de 138 

graduação em um momento de crise como o que o País se encontra e fez alguns questionamentos a 139 

respeito das disciplinas do curso e do número e perfil dos docentes a serem contratados. Após o 140 

esclarecimento do relator, a conselheira Stella pediu vista ao processo, apresentando como justificativa 141 

a necessidade de se realizar uma análise mais aprofundada do curso proposto, considerando-se os 142 

aspectos pedagógicos, os encargos didáticos, as contratações previstas e os respectivos perfis. Antes de 143 

encerrar a discussão, o professor Wellington Garcia Campos esclareceu que o DEPEB é um 144 
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departamento que foi criado há mais de 20 (vinte) anos e conta com um mestrado e um doutorado bem 145 

estruturados, afirmando que este curso de graduação vem complementar a pós-graduação. Ressaltou 146 

ainda que a preocupação do Departamento é perder essas vagas que já foram negociadas junto ao 147 

MEC. Finalizou esclarecendo que foi proposta apenas a entrada de 20 (vinte) vagas anuais porque essa 148 

é a estrutura que o Departamento possui hoje para atender a esse novo curso. O conselheiro Sérgio 149 

Cerqueira observou que não se tem hoje qualquer garantia de que haverá a contratação de novos 150 

docentes. Outra preocupação levantada por ele foi relativa ao número de entradas propostas. Nesse 151 

caso, pediu aos proponentes que revejam essa questão. O conselheiro José Roberto Ribeiro ressaltou 152 

que nunca houve um momento ideal para a criação de novos cursos e nem momento político que possa 153 

frear o crescimento de uma Universidade, pois a sua missão é exatamente enfrentar desafios. 154 

Concordando com o conselheiro, o relator colocou ainda que se sentia tranquilo em relação ao seu 155 

voto, favorável à criação do Curso de Biotecnologia, pois fez a sua análise baseada nas normas que lhe 156 

foram enviadas, estando tudo dentro da legalidade. Ao final e diante do pedido de vista ao processo 157 

feito pela conselheira Stella, a presidente do Conselho encerrou o assunto, ficando a conselheira 158 

obrigada a relatar, por escrito, as conclusões de seus estudos no prazo de 5 (cinco) dias úteis de acordo 159 

com o Regimento Geral da UFSJ. Item três: Processo no 23122.022748/2015-77 – Projeto 160 

Pedagógico Simplificado do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu MBA – Controladoria e 161 

Finanças. Interessado: DECAC, relatado pela conselheira Renata Carolina Zanetti Lofrano. A 162 

relatora leu o mérito de seu parecer informando que o Projeto Pedagógico Simplificado do Curso de 163 

Pós-Graduação Lato Sensu MBA Controladoria e Finanças trata da reoferta desse curso em 2016 (dois 164 

mil e dezesseis) e estará sob a coordenação do professor Pablo Luiz Martins. Informou que serão 165 

ofertadas no mínimo 30 (trinta) e no máximo 50 (cinquenta) vagas por turma, às sextas e sábados, no 166 

período noturno. O curso está estruturado em módulos de 15 (quinze) horas-aula, com carga horária 167 

total em sala de aula de 360 (trezentas e sessenta) horas-aula e 280 (duzentas e oitenta) horas-aula, 168 

distribuídas em atividades individuais e em grupo e trabalho de conclusão de curso (TCC), perfazendo 169 

um total de 640 (seiscentas e quarenta) horas-aula. O curso ocorrerá entre maio de 2016 (dois mil e 170 

dezesseis) e outubro de 2017 (dois mil e dezessete), totalizando 18 (dezoito) meses. Nesse curso, 171 

destacou que estão envolvidos 10 (dez) docentes responsáveis por 24 (vinte e quatro) disciplinas, 172 

sendo 3 (três) mestres e 7 (sete) doutores, em sua maioria docentes do quadro efetivo da UFSJ. O 173 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) constará de um trabalho monográfico, elaborado 174 

individualmente, e a certificação do curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Administração, na 175 

modalidade MBA Controladoria e Finanças, será realizada pela UFSJ. Esclareceu ainda que a planilha 176 

orçamentária relaciona custos centrais de R$ 32.065,00 (trinta e dois mil e sessenta e cinco reais) e 177 

custos diretos de R$ 67.974,20 (sessenta e sete mil, novecentos e setenta e quatro reais e vinte 178 

centavos), totalizando R$ 100.039, 20 (cem mil e trinta e nove reais e vinte centavos). Observou que 179 

esses custos estão relacionados ao plano de marketing, secretária com encargos, manutenção de 180 
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equipamentos, serviços de terceiros e material de consumo. No que se refere ao relatório de atividades 181 

referente à edição 2014/2015 (dois mil e quatorze / dois mil e quinze) do respectivo curso, informou 182 

que 43 (quarenta e três) alunos foram selecionados no processo seletivo, sendo que 38 (trinta e oito) 183 

deles, equivalente a 88,37% (oitenta e oito vírgula trinta e sete por cento), encerraram o curso com 184 

nível de frequência elevado e avaliação 8,0 (oito ponto zero) em média. Ainda, de acordo com o 185 

relatório, em novembro de 2015 (dois mil e quinze) foram apresentados 20 (vinte) TCCs (52,63%) dos 186 

alunos que concluíram as disciplinas. Os 18 (dezoito) restantes (47,37%), segundo o relatório, irão 187 

defender até junho de 2016 (dois mil e dezesseis). Dessa forma, afirmou que esses dados indicam que 188 

os objetivos do curso estão sendo alcançados, justificando, assim, a sua reoferta no período 2016/2017 189 

(dois mil e dezesseis / dois mil e dezessete). Na fase de esclarecimentos, a presidente do Conselho 190 

informou que a professora Maria do Carmo Santos Neta, do Departamento de Ciências 191 

Administrativas e Contábeis (DECAC), estava presente à reunião para prestar esclarecimentos a este e 192 

ao próximo item da pauta. Solicitou permissão para que ela pudesse falar quando necessário, o que foi 193 

acatado. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Pelo exposto, 194 

meu voto é pela aprovação do Projeto Pedagógico Simplificado do Curso de Pós-Graduação Lato 195 

Sensu MBA Controladoria e Finanças. Este é o voto da relatora, salvo melhor juízo”. Decisão do 196 

Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade, dando origem à Resolução no 014 197 

(quatorze), de 4 (quatro) de maio de 2015 (dois mil e quinze), que passa a fazer parte do processo. 198 

Item quatro: Processo no 23122.022755/2015-79 – Projeto Pedagógico Simplificado do Curso de 199 

Pós-Graduação Lato Sensu MBA – Gestão Estratégica de Pessoas. Interessado: DECAC, 200 

relatado pela conselheira Renata Carolina Zanetti Lofrano. A relatora leu o mérito de seu parecer 201 

informando que o Projeto Pedagógico Simplificado do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu MBA 202 

Gestão Estratégica de Pessoas trata da reoferta deste curso em 2016 (dois mil e dezesseis) e estará sob 203 

a coordenação da professora Maria do Carmo Santos Neta. Informou que serão ofertadas no mínimo 204 

30 (trinta) e no máximo 50 (cinquenta) vagas por turma, às sextas e sábados, no período noturno. O 205 

curso está estruturado em módulos de 15 (quinze) horas-aula, com carga horária total em sala de aula 206 

de 360 (trezentas e sessenta) horas-aula e 280 (duzentas e oitenta) horas-aula, distribuídas em 207 

atividades individuais e em grupo e trabalho de conclusão de curso (TCC), perfazendo um total de 640 208 

(seiscentas e quarenta) horas-aula. O curso ocorrerá entre maio de 2016 (dois mil e dezesseis) e 209 

outubro de 2017 (dois mil e dezessete), totalizando 18 (dezoito) meses. Nesse curso, destacou que 210 

estão envolvidos 18 (dezoito) docentes responsáveis por 24 (vinte e quatro) disciplinas distintas, sendo 211 

3 (três) especialistas, 3 (três) mestres e 12 (doze) doutores, em sua maioria docentes do quadro efetivo 212 

da UFSJ. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) constará de um trabalho monográfico, elaborado 213 

individualmente, e a certificação do curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Administração, na 214 

modalidade MBA Gestão Estratégica de Pessoas, será realizada pela UFSJ. Esclareceu ainda que a 215 

planilha orçamentária relaciona custos centrais de R$ 32.043,25 (trinta e dois mil e quarenta e três 216 
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reais e vinte e cinco centavos) e custos diretos de R$ 66.683,40 (sessenta e seis mil, seiscentos e 217 

oitenta e três reais e quarenta centavos), totalizando R$ 98.726,65 (noventa e oito mil, setecentos e 218 

vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos). Observou que esses custos estão relacionados ao plano 219 

de marketing, secretária com encargos, manutenção de equipamentos, serviços de terceiros e material 220 

de consumo. No que se refere ao relatório de atividades referente à edição 2014/2015 (dois mil e 221 

quatorze / dois mil e quinze) do respectivo curso, informou que 40 (quarenta) alunos foram 222 

selecionados no processo seletivo, sendo que 28 (vinte e oito) deles, equivalente a 70% (setenta por 223 

cento), encerraram o curso com nível de frequência elevado e avaliação 9,0 (nove ponto zero) em 224 

média. Ainda, de acordo com o relatório, em novembro de 2015 (dois mil e quinze) foram 225 

apresentados 23 (vinte e três) TCCs (82%) dos alunos que concluíram as disciplinas. Os 5 (cinco) 226 

restantes (18%), segundo o relatório, irão defender até junho de 2016 (dois mil e dezesseis). Dessa 227 

forma, afirmou que esses dados indicam que os objetivos do curso estão sendo alcançados, 228 

justificando, assim, a sua reoferta no período 2016/2017 (dois mil e dezesseis / dois mil e dezessete). 229 

Na fase de esclarecimentos, o conselheiro José Roberto Ribeiro observou que o DECAC tem 230 

apresentado periodicamente esses cursos de MBA. Diante disso, perguntou à professora Maria do 231 

Carmo se o Departamento tem trabalhado também uma proposta de pós-graduação stricto sensu. A 232 

professora Maria do Carmo esclareceu que o objetivo dos cursos de pós-graduação lato sensu é 233 

diferente dos cursos de pós-graduação stricto sensu, uma vez que os cursos lato sensu oferecidos pelo 234 

Departamento são voltados para o mercado profissional, cujo público-alvo são as pessoas que 235 

trabalham em empresas. Em relação à pós-graduação stricto sensu, informou que a proposta do 236 

Departamento não foi aprovada pela CAPES, por isso o DECAC está corrigindo as falhas apontadas 237 

para submeter novamente a proposta. Finalizou, ressaltando que é possível os dois tipos de cursos 238 

tramitarem juntos no Departamento. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o 239 

seu parecer: “Pelo exposto, meu voto é pela aprovação do Projeto Pedagógico Simplificado do Curso 240 

de Pós-Graduação Lato Sensu MBA Gestão Estratégica de Pessoas. Este é o voto da relatora, salvo 241 

melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade, dando origem 242 

à Resolução no 015 (quinze), de 4 (quatro) de maio de 2015 (dois mil e quinze), que passa a fazer parte 243 

do processo. Item cinco: Processo no 23122.022474/2015-16 – Decisão Ad Referendum nº 019/2015, 244 

de 15/12/2015, que aprova o Termo de Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-Saúde 245 

(COAPES). Interessados: REITORIA/DEMED, relatado pela conselheira Renata Carolina 246 

Zanetti Lofrano. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que se trata da apreciação da 247 

Decisão ad referendum nº 019 (dezenove), de 15 (quinze) de dezembro de 2015 (dois mil e quinze), 248 

que aprova o Termo de Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-Saúde (COAPES). Esclareceu 249 

que a Portaria Interministerial nº 1.124 (mil, cento e vinte e quatro), de 4 (quatro) de agosto de 2015 250 

(dois mil e quinze), do Ministério da Saúde, instituiu as diretrizes para a celebração dos Contratos 251 

Organizativos de Ação Pública Ensino-Saúde (COAPES), para o fortalecimento da integração entre 252 
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ensino, serviços e comunidade no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Destacou que o 253 

COAPES tem como objetivos: 1) garantir o acesso a todos os estabelecimentos de saúde sob a 254 

responsabilidade do gestor da área de saúde como cenário de práticas para a formação no âmbito da 255 

graduação e da residência em saúde; e 2) estabelecer atribuições das partes relacionadas ao 256 

funcionamento da integração ensino-serviço-comunidade. Esclareceu que tal contrato reunirá as 257 

regras, contrapartidas e demais compromissos pactuados entre as instituições de ensino e os gestores 258 

municipais e estaduais do Sistema Único de Saúde (SUS). Essa formalização transparente e 259 

organizada garantirá que os estudantes da área da saúde atuem de forma supervisionada na rede 260 

pública de saúde, especialmente nas unidades básicas de saúde (UBS) e nas emergências, espaços de 261 

aprendizagem fundamentais para a formação desses alunos. Assim, o COAPES torna-se um 262 

instrumento de extrema relevância para o aprimoramento da formação profissional ao mesmo tempo 263 

em que promove uma parceria sólida entre as universidades e o sistema de saúde. Informou que o 264 

Censo da Educação Superior de 2013 (dois mil e treze) estimou em aproximadamente 111.000 (cento 265 

e onze mil) o número de alunos matriculados em faculdades de medicina do País e em 1,2 (um vírgula 266 

dois) milhão o de estudantes nos cursos de outras 14 (quatorze) profissões da área de saúde, como 267 

enfermagem, educação física e psicologia. Considerando que boa parte da formação e qualificação 268 

desses profissionais acontece em serviço, afirmou que se tornam cruciais relações estáveis e de 269 

sinergia entre as instituições de ensino e os gestores do SUS, proporcionado aos estudantes uma 270 

melhor formação prática. Concluindo, destacou que o Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-271 

Saúde (COAPES) será celebrado entre a UFSJ, o Instituto Presidente Tancredo Neves (IPTAN), a 272 

Secretaria Municipal de Saúde de SJDR, a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, o Ministério 273 

da Saúde e o Ministério da Educação. Segundo a relatora, a iniciativa da UFSJ em participar do 274 

referido contrato é valiosa e em muito contribuirá para uma formação consistente, teórica e prática, de 275 

seus graduandos em cursos na área da saúde. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a 276 

relatora leu o seu parecer: “Pelo exposto, meu voto é pela aprovação da decisão ad referendum nº 277 

019/2015, de 15/12/2015, que aprova o Termo de Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-278 

Saúde (COAPES). Este é o voto da relatora, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer da 279 

relatora foi aprovado por unanimidade, referendando a Decisão no 019 (dezenove), de 15 (quinze) de 280 

dezembro de 2016 (dois mil e dezesseis), que faz parte do processo. Item seis: Processo no 281 

23122.021928/2015-31 – Resolução/CONEP nº 032, de 21/12/2015, ad referendum, que aprova o 282 

Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Adolescente – Turma 3. Interessada: 283 

Congregação CCO, relatado pela conselheira Cláudia Di Lorenzo Oliveira. A relatora leu o 284 

mérito de seu parecer informando que o referido projeto tem como objeto autorizar a abertura da 285 

terceira turma do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Adolescente do Campus 286 

Centro-Oeste Dona Lindu (CCO), coordenado pelo professor Alisson Araújo. Como pode ser 287 

observado nos documentos apresentados, destacou que a proposta cumpre os requisitos do Ministério 288 



 

 

9 

da Educação (MEC) para os Programas de Residência, possui bolsas aprovadas pelo Programa de 289 

Residência do MEC e tem concordância da Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis, onde estão 290 

localizados os campos de prática. Afirmou que os Programas de Residência são fundamentais para a 291 

capacitação de pessoal em serviço e podem contribuir muito para a qualificação dos profissionais que 292 

atuam ou atuarão no Sistema Único de Saúde (SUS). Complementando, informou que o processo foi 293 

aprovado na Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do CCO, aprovado Ad Referendum pelo Pró-Reitor 294 

de Pesquisa e Pós-Graduação, professor André Luis Mota, e pela Magnífica Reitora, professora 295 

Valéria Heloisa Kemp. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: 296 

“Considerando o exposto acima e por tratar-se de um programa já implantado e consolidado, sou 297 

favorável à aprovação do Ad Referendum que autorizou a continuidade do Programa de Residência 298 

Multiprofissional em Saúde do Adolescente”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado 299 

por unanimidade, referendando a Resolução no 032 (trinta e dois), de 21 (vinte e um) de dezembro de 300 

2015 (dois mil e quinze), que faz parte do processo. Item sete: Processo no 23122.020787/2015-30 – 301 

Decisão Ad Referendum nº 004/2016, de 04/04/2016, que aprova o Memorando de Entendimento 302 

de Colaboração Acadêmica e Científica entre a Universidade Federal de São João del-Rei 303 

(UFSJ) e o Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse (INSA), da França. 304 

Interessada: ASSIN, relatado pela conselheira Cláudia Di Lorenzo Oliveira. A relatora leu o 305 

mérito de seu parecer informando que a presente solicitação trata de aprovação do Memorando de 306 

Entendimento entre a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) e o Institut National dês 307 

Sciences Appliquées de Toulouse (INSA), da França. Esclareceu que o processo foi instruído, entre 308 

outros documentos, com o parecer da Procuradoria Federal da UFSJ, aprovando a minuta de acordo de 309 

Cooperação, a minuta de instrumento jurídico e o Plano de Trabalho, bem como a Decisão Ad 310 

Referendum do CONEP da Magnífica Reitora, aprovando o referido Memorando de Entendimento no 311 

dia 4 (quatro) de abril de 2016 (dois mil e dezesseis). Concluiu, destacando que a proposta de 312 

convênio atende aos interesses institucionais e está de acordo com a legislação vigente. Dados os 313 

esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Não havendo nada que impeça a 314 

aprovação do Memorando de Entendimento entre a UFSJ e o Institut National des Sciences 315 

Appliquées de Toulouse-INSA (França), sou favorável à aprovação do Ad Referendum assinado pela 316 

Magnífica Reitora”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade, 317 

referendando a Decisão no 004 (quatro), de 4 (quatro) de abril de 2016 (dois mil e dezesseis), que faz 318 

parte do processo. Item oito: Processo no 23122.005588/2016-82 – Decisão Ad Referendum nº 319 

005/2016, de 19/04/2016, que aprova o Convênio entre a UFSJ, a Empresa MD Participações 320 

Societárias LTDA e a FAUF. Interessado: DAUAP, relatada pela conselheira Carolina Ribeiro 321 

Xavier. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que trata este parecer da apreciação do ad 322 

referendum que aprova a celebração de convênio entre a UFSJ e a empresa MD Participações 323 

Societárias LTDA, com interveniência da Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-324 
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Rei (FAUF), para complementação das bolsas do programa especial de extensão Centro de Referência 325 

da Cultura Popular Max Justo Guedes. De acordo com a Resolução/CONSU nº 058/2006 (cinquenta e 326 

oito / dois mil e seis), alterada pela Resolução/CONSU nº 038/2012 (trinta e oito / dois mil e doze), 327 

esclareceu que a UFSJ pode celebrar convênios com entidades públicas e privadas desde que cumpra os 328 

termos dela. Assim, informou que o programa a ser beneficiado com o convênio foi iniciado em 2012 329 

(dois mil e doze) como um programa institucional da UFSJ – PIBEX. Nos anos de 2013 (dois mil e 330 

treze) e 2014 (dois mil e quatorze), logrou financiamento por meio do Pró-Reitoria de Extensão e 331 

Assuntos Comunitários (PROEX) e em 2016 (dois mil e dezesseis) voltou a ser um programa 332 

institucional, sendo contemplado com três bolsas de extensão. O Programa, por intermédio de seus 333 

bolsistas, oferece oficinas para a comunidade são-joanense em geral e também aa Escola Maria Tereza e 334 

os quilombos de Palmital e Jaguará, além de ações que desenvolvem as questões de identidade e 335 

cidadania como o I Fórum da Cultura Popular. Ressaltou que a empresa MD, conhecedora do projeto, se 336 

interessou em financiar as atividades do Centro de Referência com o auxílio de 4 (quatro) bolsas de 337 

extensão, sendo essas bolsas mensais e com duração de 12 (doze) meses. O recurso da empresa MD 338 

Participações Societárias a ser transferido para UFSJ será de R$ 20.160,00 (vinte mil, cento e sessenta 339 

reais), sendo R$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais) para pagamento das bolsas e R$ 960,00 340 

(novecentos e sessenta) para pagamento dos serviços da FAUF, o que representa 5% (cinco por cento) do 341 

valor total das bolsas. Finalizando, informou que o projeto contém todas as informações exigidas pela 342 

Resolução/CONSU nº 058/2006 (cinquenta e oito / dois mil e seis), apresentando identificação do 343 

responsável da UFSJ pelo convênio, parecer jurídico favorável e anuência das unidades acadêmicas e 344 

dos demais envolvidos (FAUF e representante da empresa conveniada). Dados os esclarecimentos e 345 

discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Diante do exposto, sou de parecer favorável à 346 

aprovação do Ad referendum que aprova a celebração do convênio entre a UFSJ e a empresa MD 347 

Participações Societárias com interveniência da FAUF para ampliação de bolsas de programa de 348 

extensão da UFSJ”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade, 349 

referendando a Decisão no 005 (cinco), de 19 (dezenove) de abril de 2016 (dois mil e dezesseis), que 350 

faz parte do processo. Item nove: Processo no 23122.004275/2016-15 – Convênio de Colaboração 351 

entre a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) e a Universidad de Córdoba, da 352 

Espanha. Interessada: ASSIN, relatado pela conselheira Cláudia Di Lorenzo Oliveira. A relatora 353 

leu o mérito de seu parecer informando que o presente processo trata de solicitação de Convênio de 354 

Cooperação Educacional e Científica Internacional do tipo “guarda-chuva” entre a Universidade 355 

Federal de São João del-Rei (UFSJ) e a Universidad de Córdoba, da Espanha. Esclareceu que o 356 

processo foi instruído, entre outros documentos, com o parecer da Procuradoria Federal da UFSJ, 357 

aprovando a minuta de Acordo de Cooperação, a minuta de instrumento jurídico e o Plano de 358 

Trabalho, bem como o despacho da Magnífica Reitora aprovando a minuta. Finalizou, indicando que 359 

também deve ser incluída no processo a versão em espanhol para que a documentação fique completa. 360 
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Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Não havendo nada que 361 

impeça a aprovação da minuta de convênio entre a UFSJ e a Universidad de Córdoba, voto pela sua 362 

aprovação”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade. Item dez: 363 

Processo no 23122.016049/2015-98 – Proposta de Resolução que dispõe sobre a revalidação de 364 

diplomas de Graduação expedidos por Instituições Estrangeiras de Ensino Superior. 365 

Interessada: Reitoria, relatado pelo conselheiro José Roberto Ribeiro. O relator leu o mérito de 366 

seu parecer informando que o presente processo trata do anteprojeto de Resolução que dispõe sobre a 367 

revalidação de diplomas de graduação expedidos por instituições estrangeiras de ensino superior e é 368 

resultante do trabalho empreendido pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação com a finalidade de 369 

normatizar a matéria na UFSJ. De acordo com o Parecer CNE/CES Nº 309/2015 (trezentos e nove / 370 

dois mil e quinze), destacou que a “Revalidação de diplomas de graduação ou reconhecimento 371 

nacional, pertinente à norma legal, representa o ato de dar validade a um ato já válido. No caso, dar 372 

validade, no âmbito nacional, a diplomas válidos nos países de origem das instituições e cursos que os 373 

emitiram. Trata-se, assim, desde logo, de promover, pelos atos indicados, a extensão plena dos direitos 374 

advindos da diplomação em países estrangeiros em território nacional.” Em outro trecho, informou 375 

que o referido Parecer apresenta os antecedentes legais sobre o assunto, quais sejam: a Lei de 376 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei nº 9.394 (nove mil, trezentos e noventa e 377 

quatro), de 20 (vinte) de dezembro de 1996 (mil, novecentos e noventa e seis), Capítulo IV, Da 378 

Educação Superior, artigo 48 (quarenta e oito), parágrafos 1º (primeiro) e 2º (segundo); e Resoluções 379 

do Conselho Nacional de Educação – Resolução CNE/CES nº 1 (um), de 28 (vinte e oito) de janeiro 380 

de 2002 (dois mil e dois), que estabelece normas para a revalidação de diplomas de graduação 381 

expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior. Apesar dessas determinações legais, o 382 

relator ressaltou que a UFSJ não tem, no momento, uma norma em vigor para normatizar os pedidos 383 

de revalidação de diplomas de graduação. Informou ainda que o Ministério da Educação, por 384 

intermédio da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação – CES/CNE, 385 

provocado por uma requerente que desejava a revalidação de seu diploma, enviou à UFSJ um ofício 386 

citando as normatizações existentes sobre o assunto e transcrevendo o disposto no Parecer CNE/CES 387 

nº 21/2008 (vinte e um / dois mil e oito), destacando alguns trechos que mostram que essa 388 

normatização trata-se de uma imposição legal, não restando dúvida de que os requerentes têm todo o 389 

direito de ter os seus pedidos de revalidação analisados por uma instituição pública. Caso uma 390 

universidade pública se recuse a analisar o pedido, cabe aos interessados notificar o Ministério Público 391 

para que esse órgão tome as providências cabíveis para se fazer cumprir o estabelecido na legislação. 392 

Nesse sentido, afirmou que cabe, portanto, a este Conselho a deliberação sobre o anteprojeto de 393 

Resolução em questão, cuja proposta apresentada é fruto do trabalho final de vários órgãos da UFSJ, 394 

que estiveram envolvidos na discussão do assunto. Finalizou informando que o anteprojeto contempla 395 

o disposto na Resolução CNE/CES Nº 1 (um), de 28 (vinte e oito) de janeiro de 2002 (dois mil e dois). 396 
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Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Assim, e de acordo com o 397 

que foi agora exposto, voto pela aprovação do novo anteprojeto de Resolução, em anexo, que dispõe 398 

sobre a revalidação de diplomas de Graduação expedidos por Instituições Estrangeiras de Ensino 399 

Superior”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade, dando origem à 400 

Resolução no 016 (dezesseis), de 4 (quatro) de maio de 2016 (dois mil e dezesseis), que passa a fazer 401 

parte do processo. Às 12 (doze) horas e 30 (trinta) minutos, tendo se chegado ao teto da reunião, o 402 

Conselho decidiu por encerrá-la e continuar os outros itens da pauta em uma próxima reunião. Assim, 403 

nada mais havendo a tratar, a presidente do Conselho encerrou a reunião. E para constar, eu, Maria da 404 

Penha Resende Rodrigues, secretária, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por todos os 405 

conselheiros presentes à reunião. São João del-Rei, 4 (quatro) de maio de 2016 (dois mil e dezesseis).  406 

Profª Valéria Heloisa Kemp 407 

Prof. Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira 408 

Profª Andrea Lúcia Teixeira Charbel 409 

Profª Carolina Ribeiro Xavier 410 

Profª Cláudia Di Lorenzo Oliveira 411 

Prof. Gustavo Leal Toledo 412 

Prof. Moacyr Comar Júnior 413 

Profª Renata Carolina Zanetti Lofrano 414 

Prof. Roberto Pires Calazans Matos 415 

Profª Stella Maris Resende 416 

Prof. Túlio Hallak Panzera 417 

Prof. Valdir Mano 418 

Profª Vanessa Maia Barbosa de Paiva 419 

Tec.-adm. José Roberto Ribeiro 420 

Tec.-adm. Josiane Nogueira 421 


