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Ata da 55ª (Quinquagésima Quinta) Reunião Ordinária do Conselho Universitário da 1 

Universidade Federal de São João del-Rei.  2 

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de fevereiro de 2016 (dois mil e dezesseis), às 14 (quatorze) horas, 3 

estavam presentes para a 55ª (quinquagésima quinta) reunião ordinária do Conselho Universitário da 4 

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

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

Conselho; os professores: Aline Cristina da Cruz, Américo Calzavara Neto, Bernadete Oliveira 7 

Sidney Viana Dias, Carlos Eduardo de Matos Jensen, Claudio Manoel Ferreira Leite, Eduardo Sérgio 8 

da Silva, Eliane Prado Cunha Costa dos Santos, Ênio Nazaré de Oliveira Júnior, Fábio de Barros 9 

Silva, Fernanda Nascimento Corghi, Fernando Henrique de Jesus Mourão, Filomena Maria Avelina 10 

Bomfim, Glauco Manuel dos Santos, Honória de Fátima Gorgulho, José Augusto Ferreira Perez 11 

Villar, Juan Cañellas Bosch Neto, Lincoln Cardoso Brandão, Luis Antônio Scola, Maristela 12 

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

Silva Vieira, Rogério Martins Maurício, Sandro Adriano Fasolo, Sérgio Marinho Soares, Tarcísio 14 

Laerte Gontijo e Wilson Camilo Chaves; os servidores técnico-administrativos: Alison de Andrade 15 

Couto, Bruno Henrique Fernandes, Bruno Nascimento Campos, Fábio Chaves e Marina Goulart da 16 

Silva; e o discente: Jhonatan Rafael de Oliveira Bianchi. Havendo quorum, a presidente do Conselho 17 

deu início à reunião, apresentando as justificativas de ausência dos conselheiros: Sérgio Cerqueira, 18 

por estar de férias regulamentares; Henrique Coutinho de Barcelos Costa, por motivos pessoais; Iura 19 

de Rezende Ferreira Sobrinho, por estar nos Estados Unidos para defesa de tese e conclusão do seu 20 

doutorado na Universidade de Indiana; e Juliano de Carvalho Cury, por estar participando nesta data 21 

de reunião sobre a consulta dos próximos reitores. Aceitas as justificativas, foi aprovada, por 22 

unanimidade, a ata da 54ª reunião ordinária ocorrida em 14 (quatorze) de dezembro 2016 (dois mil e 23 

dezesseis). Aprovada a ata, a presidente fez a leitura da Mensagem nº 001/2016/UFSJ/REITORIA, 24 

de 29 (vinte e nove) de fevereiro de 2016 (dois mil e dezesseis), encaminhada pela Reitoria à 25 

Secretaria dos Conselhos Superiores solicitando ao Conselho Universitário aprovar os nomes, 26 

indicados pelo Departamento de Engenharia Elétrica (DEPEL), dos professores Jorgeson Oliveira 27 

Rodrigues dos Santos, Lane Maria Rabelo Baccarini e Marco Aurélio Schroeder de Oliveira, para 28 

comporem a Comissão de Avaliação de Progressão Docente para promoção à Classe D, denominada 29 

Associado, do professor Gleison Fransoares Vasconcelos, nos termos do parágrafo 4º (quarto) do 30 

artigo 5º (quinto) da Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro), de 13 (treze) de outubro de 2014 31 

(dois mil e quatorze). A Mensagem foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade à reunião e 32 

considerando o artigo 1º (primeiro) e incisos da Resolução/CONSU nº 045 (quarenta e cinco), de 4 33 

(quatro) de julho de 2011 (dois mil e onze), alteradas pelas Resoluções/CONSU nº 020 (vinte), de 22 34 

(vinte e dois) de abril de 2013 (dois mil e treze), e nº 026 (vinte e seis), de 8 (oito) de julho de 2013 35 

(dois mil e treze), que define os casos em que se admite a deliberação em regime simplificado, fez-se 36 

também a leitura da MENSAGEM Nº 001/2016/UFSJ/REITORIA/SOCES/CONSU, encaminhada 37 
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pela Presidência do Conselho à Secretaria dos Conselhos Superiores, solicitando ao Conselho 38 

Universitário referendar a Resolução nº 001 (um), de 27 (vinte e sete) de janeiro de 2016 (dois mil e 39 

dezesseis), que suspendeu as atividades administrativas nos dias 8 (oito), 9 (nove) e 10 (dez) de 40 

fevereiro de 2016 (dois mil e dezesseis), conforme Processo nº 23122.001201/2016-19. A Mensagem 41 

foi aprovada por unanimidade. Decididos os itens do expediente do dia, foi então colocada em 42 

discussão a pauta. No momento da aprovação, o conselheiro Bruno Nascimento Campos solicitou a 43 

exclusão do item 11 (onze), que trata das propostas de alterações das Resoluções/CONSU nº 44 

030/2011, que cria a Comissão de Ética no Uso de Animais, e nº 049/2012, que aprova o Regimento 45 

da CEUA, o que foi acatado. O item 3 (três), que trata do pedido de redistribuição do Prof. Renato 46 

Santos Laboissière, da UFSJ/DEMED para a UFOP, também foi excluído devido ao fato de o 47 

conselheiro relator, professor Écio Antônio Portes, não estar presente à reunião. Aprovada a pauta, 48 

iniciaram-se os trabalhos. Item um: Processo no 23122.011230/2015-16 – Resolução/CONSU nº 49 

001, de 26/01/2016, ad referendum, que atesta que a FAUF cumpre a previsão contida no Art. 50 

4º-A da Lei nº 8.958.2014. Interessada: FAUF, relatado pelo conselheiro Lincoln Cardoso 51 

Brandão. O relator leu o mérito de seu parecer informando que o referido processo está relacionado 52 

com a matéria do recredenciamento da Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-53 

Rei – FAUF –, que foi aprovado em reunião realizada no dia 29 (vinte e nove) de junho de 2015 54 

(dois mil e quinze) por este Conselho. Esclareceu que este processo retorna para apreciação do 55 

Conselho Universitário devido ao Ad Referendum expedido em 26 (vinte e seis) de janeiro de 2016 56 

(dois mil e dezesseis) pelo Reitor em exercício, professor Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira. 57 

Informou que a emissão do Ad Referendum foi necessária devido ao curto espaço de tempo exigido 58 

pelo GAT – Grupo de Apoio Técnico da SESu/MEC – para que fosse atendida a seguinte diligência: 59 

“Necessário apresentar: 1) ata do órgão colegiado superior da instituição apoiada atestando que a 60 

fundação cumpre a previsão contida no Art. 4-A da lei N 8.958/1994”.  O relator esclareceu que a 61 

referida Lei “Dispõe sobre as relações entre as instituições federais de ensino superior e de pesquisa 62 

científica e tecnológica e as fundações de apoio e dá outras providências”, e, que seu artigo 4-A 63 

(quarto-A) descreve resumidamente: “Art. 4º-A.  Serão divulgados, na íntegra, em sítio mantido pela 64 

fundação de apoio na rede mundial de computadores – internet – I - os instrumentos contratuais de 65 

que trata esta Lei..., II - os relatórios semestrais de execução dos contratos de que trata o inciso I..., 66 

III - a relação dos pagamentos efetuados a servidores ou agentes públicos..., IV - a relação dos 67 

pagamentos de qualquer natureza..., V - as prestações de contas dos instrumentos contratuais de que 68 

trata esta Lei...”. O relator ressaltou que se observa que esta exigência foi cumprida em 9 (nove) de 69 

outubro de 2015 (dois mil e quinze), de acordo com o Ofício FAUF Nº 281/2015, assinado pelo 70 

senhor Jucélio Luiz de Paula Sales, Presidente da FAUF. Tal documento foi encaminhado à senhora 71 

Daniela Helena Oliveira Godoy, representante do GAT, no qual consta que a diligência indicada foi 72 

cumprida e muito bem explicada, além de enfatizar algumas informações adicionais, tais como: 73 
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finalidade não lucrativa da FAUF, apresentação do balanço patrimonial, apresentação do relatório 74 

anual de gestão e manifesto do órgão superior da IFES que concorda com o credenciamento. Dessa 75 

forma, considerando que a diligência referente ao cumprimento do artigo 4-A (quarto-A) da Lei n 76 

8.958/1994 (oito mil, novecentos e cinquenta e oito / mil, novecentos e noventa e quatro) foi 77 

cumprida pela FAUF e devido ao fato de o prazo para a resposta referente a esta diligência se expirar 78 

em 18 (dezoito) de fevereiro de 2016 (dois mil e dezesseis), quando ocorreria a reunião do GAT, o 79 

relator destacou que foi necessário emitir Resolução Ad Referendum do Conselho, uma vez que não 80 

havia reunião do CONSU agendada para este período. Finalmente, considerando que a diligência foi 81 

cumprida e que a FAUF atende ao disposto no Artigo 4-A (quarto-A) da Lei N 8.958/1994 (oito 82 

mil, novecentos e cinquenta e oito / mil, novecentos e noventa e quatro), sendo suas ações de 83 

domínio público e de conhecimento deste Conselho, o relator foi de parecer favorável à aprovação do 84 

Ad Referendum. Na fase de esclarecimentos, a presidente informou que estava presente a contadora 85 

da FAUF, senhora Cássia Teixeira, para esclarecimentos ao processo. Solicitou permissão para que 86 

ela pudesse falar quando foi necessário, o que foi acatado. Dados os esclarecimentos e discutida a 87 

matéria, o relator leu o seu parecer: “Diante do exposto no mérito, sou de parecer favorável à 88 

aprovação do AD REFERENDUM emitido na Resolução nº 001, de 26 de janeiro de 2016. Este é 89 

meu parecer, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por 32 90 

(trinta e dois) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção, referendando a Resolução nº 001 (um), de 26 91 

(vinte e seis) de janeiro de 2016 (dois mil e dezesseis), que faz parte do processo. Item dois: 92 

Processo no 23122.0021933/2015-44 – Redistribuição de docente da UFSJ/CCO para a UFLA. 93 

Interessada: Profª Kátia Poles, relatado pelo conselheiro Fábio Chaves. O relator leu o mérito de 94 

seu parecer informando que o processo em tela trata do pedido de redistribuição da professora Kátia 95 

Poles, da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), lotada no Campus Centro-Oeste Dona 96 

Lindu (CCO), para a Universidade Federal de Lavras (UFLA). Esclareceu que tal solicitação é 97 

proveniente de uma carta encaminhada ao Líder do Grupo de Atuação Docente de Enfermagem em 98 

Fundamentação Básica – GAD/EFB – datada de 20 (vinte) de maio de 2015 (dois mil e quinze). 99 

Nessa carta, informou que a referida professora apresenta como justificativa para o seu pedido de 100 

redistribuição o fato de poder ficar mais próxima do seio familiar. Para o relator, isso é primaz tanto 101 

para a carreira profissional quanto para a vida pessoal da professora, uma vez que o seu marido é 102 

servidor na UFLA, tem residência fixa em Lavras e estão com filho recém-nascido. Destacou que o 103 

processo tramitou nas instâncias da UFLA e da UFSJ de acordo com a legislação pertinente, obtendo 104 

aprovação em ambas as tramitações; ou seja, a redistribuição foi aceita e a vaga foi disponibilizada 105 

para a UFSJ. Assim, considerando que foi contemplada no processo em tela toda a documentação 106 

exigida nas Resoluções internas que tratam sobre o assunto; que a redistribuição foi objeto de análise 107 

e aprovação da Congregação da Unidade Acadêmica Campus Centro-Oeste Dona Lindu, a qual 108 

acatou a redistribuição da professora Kátia Poles; que a UFLA liberou o código de vaga nº 931007 de 109 



 

 

4 

Professor de Magistério Superior; e que a tramitação do processo está de acordo com a legislação 110 

vigente, o relator foi favorável ao pedido de redistribuição da professora Kátia Poles. Dados os 111 

esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Voto, S.M.J., pela redistribuição 112 

da Profª Kátia Poles da Universidade Federal de São João del-Rei para a Universidade Federal de 113 

Lavras”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Item três: 114 

Processo no 23122.022528/2015-43 – Manutenção de vaga docente em função da vacância do 115 

Prof. André Luís Christóforo. Interessado: DEMEC, relatado pelo conselheiro José Augusto 116 

Ferreira Perez Villar. O relator leu o mérito de seu parecer informando que este processo foi aberto 117 

em consequência do pedido do Departamento de Engenharia Mecânica (DEMEC) de manutenção de 118 

vaga docente em função da vacância do professor André Luís Christóforo. Esclareceu que o pedido 119 

foi realizado pelo chefe da área de Projetos Mecânicos, que solicitou a manutenção da vaga deixada 120 

pelo referido professor, mantendo-se a vaga no mesmo perfil de Projetos Mecânicos. Informou que a 121 

justificativa apresentada pelo professor Vinícius Augusto Diniz Silva, coordenador da área de Projeto 122 

Mecânico, mostra uma carga horária de 9,82 (nove vírgula oitenta e duas) horas/semana/professor, 123 

considerando todos os cursos de graduação em que a área é lecionada. Ainda, além da presença de 3 124 

(três) professores substitutos, esclareceu que a área é composta por outros 11 (onze) professores, 125 

sendo 4 (quatro) destes credenciados no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica. O 126 

relator informou também que consultou o Chefe do Departamento do DEMEC, professor Kurt 127 

Strecker, por meio de correio eletrônico, sobre a situação desses professores substitutos. Em resposta, 128 

o Chefe do DEMEC afirmou que a vaga em questão estava ocupada pelo professor substituto Philipe 129 

Augusto de Paula Pacheco, sendo que esse professor pediu demissão em 16 (dezesseis) de janeiro de 130 

2016 (dois mil e dezesseis). Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu 131 

parecer: “Após análise dos documentos anexos ao processo, sou favorável à manutenção da vaga 132 

deixada pelo Prof. André Luis Christóforo no Departamento de Mecânica (DEMEC) e na área de 133 

Projetos Mecânicos, em virtude do pedido de vacância pelo próprio professor e, principalmente, pela 134 

saída do professor substituto que estava substituindo o professor. Este é o meu voto, salvo melhor 135 

juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Item quatro: 136 

Processo no 23122.016882/2015-39 – Proposta de adesão da UFSJ à rede PROFIAP. 137 

Interessados: GABINETE/PROPE, relatado pelo conselheiro Bruno Nascimento Campos. O 138 

relator leu o mérito de seu parecer destacando que a criação de novas oportunidades de pós-139 

graduação na UFSJ é de grande importância para o crescimento da Instituição, dos docentes 140 

envolvidos e dos futuros discentes que ingressarão no Programa da Instituição. Nesse contexto, 141 

informou que trata este processo da recente aprovação da proposta de adesão da UFSJ ao Mestrado 142 

Profissional em Administração Pública em Rede Nacional – PROFIAP, coordenado pela Associação 143 

Nacional de Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior – ANDIFES. Nesta proposta, 144 

destacou que a UFSJ é representada por 7 (sete) docentes, de 2 (duas) unidades acadêmicas, o 145 

Departamento de Ciências Administrativas e Contábeis (DECAC) e o Departamento de Psicologia 146 
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(DPSIC). Informou que, de acordo com a Resolução/CONSU nº 062 (sessenta e dois), de 7 (sete) de 147 

novembro de 2011 (dois mil e onze), para que o Programa seja implantado, ele deve possuir uma 148 

infraestrutura propícia, a qual se encontra claramente detalhada neste processo. Também, a proposta 149 

deve ser apresentada à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPE), por uma ou mais 150 

unidades acadêmicas, contendo os seguintes itens: 1) Identificação do Programa – Mestrado 151 

Profissional em Administração Pública (PROFIAP), ofertado nacionalmente, em formato 152 

semipresencial. O PROFIAP é um curso que conduz ao título de Mestre em Administração Pública, 153 

coordenado pela ANDIFES. A área de concentração da proposta é Administração Pública, as áreas 154 

afins são: Administração, Ciências Contábeis, Ciências Sociais, Engenharia da Produção e 155 

Psicologia. As unidades administrativas envolvidas são o DECAC e o DPSIC; 2) Data de início 156 

prevista: segundo semestre letivo de 2016 (dois mil e dezesseis); Número de vagas iniciais: 10 (dez) 157 

vagas, sendo 7 (sete) reservadas para a concorrência entre os técnicos da UFSJ e 3 (três) vagas 158 

disponibilizadas para demanda social; Coordenador do proposta: Professor Gustavo Melo Silva. A 159 

partir desta adesão, a UFSJ pode mapear e incentivar outros docentes que podem estar aptos a aderir 160 

a este Programa no futuro. Com a adesão de mais docentes, a UFSJ pode ampliar o número de vagas 161 

ofertadas; 3) Dos requisitos para inscrição dos candidatos: podem se inscrever discentes com diploma 162 

de graduação reconhecidos pelo MEC e a classificação se dá pelo resultado do ANPAD e pelo 163 

resultado de uma prova específica sobre os temas: “Estado, Sociedade e Administração Pública no 164 

Brasil” e “Teoria das organizações”, previamente definidos e divulgados. A seleção dos discentes 165 

aprovados se dá pela classificação no exame nacional de acesso, considerando separadamente as 166 

ofertas de vagas em cada instituição associada; 4) a anuência das Unidades Administrativas 167 

envolvidas, que constam no processo; 5) o Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede 168 

Nacional tem como objetivo capacitar profissionais para o exercício da prática administrativa 169 

avançada nas organizações públicas, contribuir para aumentar a produtividade e a efetividade das 170 

organizações públicas e disponibilizar instrumentos, modelos e metodologias que sirvam de 171 

referência para a melhoria da gestão pública; 6) o corpo docente envolvido no mestrado é composto 172 

por: Fabrício Molica de Mendonça (DECAC), Gustavo Melo Silva (DECAC), Juliana Cristina 173 

Teixeira (DECAC), Maria Nivalda de Carvalho (DPSIC), Paulo Henrique de Lima Siqueira 174 

(DECAC), Roberto do Nascimento Ferreira (DECAC) e Vânia Aparecida Rezende (DECAC); 7) Da 175 

Estrutura Curricular – O PROFIAP prevê 480 (quatrocentos e oitenta) horas de atividades didáticas, 176 

correspondentes a 32 (trinta e dois) créditos, englobando disciplinas obrigatórias (6 de 60h = 360h), 177 

disciplinas optativas (2 de 60h = 120h) e o Trabalho de Conclusão Final (TCF). O ementário 178 

encontra-se no processo e o cronograma de oferta é de acordo com o comitê de gestão nacional do 179 

Programa. Há uma previsão que este oferecimento seja anual para cada disciplina; 8) os currículos 180 

Lattes dos docentes supracitados estão em um CD anexo ao presente processo; 9) a bibliografia 181 

básica do Curso consta nas ementas de disciplinas do curso; 10) o prazo máximo para conclusão da 182 

dissertação, neste caso, o TFC, obedece ao artigo 18 (dezoito) da Resolução/CONSU nº 062/2011 183 
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(sessenta e dois / dois mil e onze), sendo de, no mínimo, 12 (doze) meses e, no máximo, 24 (vinte e 184 

quatro) meses, podendo ter duas prorrogações de 6 (seis) meses justificadas pelo orientador; 11) o 185 

regimento do Programa é estabelecido pelo Programa em âmbito nacional. É importante ressaltar que 186 

a adesão à Rede implica a adoção deste Regimento, o que não impede à coordenação do Programa, 187 

em nível local, de complementar este Regimento com normas locais; e 12) a avaliação por 188 

pareceristas não se aplica, pois os Programa já é reconhecido pela CAPES e já funciona em rede 189 

nacional. O relator observou que a adesão da UFSJ ao PROFIAP é institucional. Não se trata da 190 

adesão de nossos docentes ao Programa, e sim da adesão da UFSJ ao Programa com docentes de seu 191 

quadro. Finalizou afirmando que o seu voto se sustenta pela importância da adesão da UFSJ à rede 192 

nacional do PROFIAP e pela importância de oportunizar ao quadro técnico-administrativo da UFSJ 193 

oportunidades mais próximas de qualificação profissional, além do fato de a proposta atender aos 194 

requisitos estabelecidos pela Resolução/CONSU nº 062/2011 (sessenta e dois / dois mil e onze). Na 195 

fase de esclarecimentos, a presidente do Conselho informou que estavam presentes à reunião o Pró-196 

Reitor Adjunto de Pesquisa e Pós-Graduação, professor Afonso de Alencastro Graça Filho, e o Chefe 197 

de Gabinete e também coordenador da referida proposta, professor Gustavo Melo Silva, para 198 

esclarecimentos. Solicitou permissão para que eles pudessem falar quando necessário, o que foi 199 

acatado. A presidente destacou ainda que este processo trata de uma vitória da Instituição, que passa 200 

agora a fazer parte da rede PROFIAP, cujo objetivo é oferecer Mestrado em Administração Pública 201 

aos servidores técnico-administrativos da Instituição. Informou que concorreram ao Edital de 2016 202 

(dois mil e dezesseis) 38 (trinta e oito) instituições, das quais apenas 12 (doze) foram classificadas, 203 

sendo a UFSJ uma destas. Informou ainda que a Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de 204 

Pessoas (PROGP) já está programando fazer um curso interno preparatório para o teste ANPAD 205 

destinado aos servidores da instituição. Em relação à seleção de discentes, o professor Gustavo 206 

esclareceu que a orientação do Programa é que sejam aguardadas novas instruções, mas que 207 

provavelmente deverá seguir o Edital 001/2016 (um / dois mil e dezesseis) em aberto. Dados os 208 

esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Com base no exposto acima, sou 209 

de parecer favorável à adesão da UFSJ à Rede PROFIAP, incluindo a adoção do Regimento do 210 

Programa, bem como a criação da Coordenação Local do Mestrado Profissional em Administração 211 

Pública, com a sigla PROFIAP. Este é o voto do relator”. Decisão do Plenário: o parecer do relator 212 

foi aprovado por unanimidade, dando origem à Resolução no 004 (quatro), de 29 (vinte e nove) de 213 

fevereiro de 2016 (dois mil e dezesseis), que passa a fazer parte do processo. Item cinco: Processo 214 

no 23122.002477/2016-14 – Altera a Resolução/CONSU nº 062/2011 (Regulamento dos 215 

Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UFSJ). Interessada: PROPE, relatado pelo 216 

conselheiro Wilson Camilo Chaves. O relator leu o mérito de seu parecer informando que o 217 

presente processo trata da proposta de alteração da Resolução/CONSU nº 062/2011 (sessenta e dois / 218 

dois mil e onze), que aprova o Regulamento dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da 219 

UFSJ, solicitada pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPE). Mediante o Memorando 220 
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Eletrônico, informou que o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, professor André Luiz Mota, 221 

encaminhou à Presidente deste Conselho, professora Valéria Heloísa Kemp, anteprojeto de 222 

Resolução que modifica o artigo 8º (oitavo) do Regulamento dos Programas de Pós-Graduação 223 

Stricto Sensu da UFSJ, aprovado pela Resolução/CONSU nº 062 (sessenta e dois), de 7 (sete) de 224 

novembro de 2011 (dois mil e onze). Neste Memorando, o Pró-Reitor afirma que tal proposta tem o 225 

objetivo de dar mais agilidade para os casos de nova submissão de propostas de Programas de Pós-226 

Graduação já apreciadas pelos Comitês de Área e pelo Conselho Técnico-Científico da Educação 227 

Superior da CAPES. Ainda, segundo o Pró-Reitor, trata-se de adequar as propostas aos parâmetros 228 

estabelecidos por essa Coordenação do MEC, a fim de obter as recomendações dos Programas de 229 

Pós-Graduação propostos pela Instituição. Nesse caso, os grupos proponentes devem procurar 230 

atender às observações feitas tanto pelos Comitês de Área quanto pelo CTC CAPES. Assim, segundo 231 

o Pró-Reitor, a Ficha de Avaliação de Proposta, emitida pela CAPES, passa a ser uma referência 232 

muito mais relevante na avaliação da nova submissão do que os pareceres emitidos por pareceristas 233 

ad hoc, como preconizado na referida Resolução. Ainda, de acordo com o Pró-Reitor, há relatos na 234 

Pró-Reitoria, feitos por parte de proponentes de Programas, que as opiniões dos pareceristas chegam 235 

a ser opostas às emitidas pelos comitês de Área da CAPES. O Pró-Reitor explicou que a atual 236 

Resolução exige dos proponentes uma nova avaliação por parte de dois pareceristas ad hoc, que, no 237 

caso, podem não ter conhecimento do histórico prévio da submissão da proposta à CAPES, como 238 

também certamente não estarão balizados pelos critérios adotados pelo Comitê de Área da CAPES, 239 

por ocasião da avaliação da proposta. O Pró-Reitor argumentou ainda que, nos casos de nova 240 

submissão, a manutenção da exigência de nova avaliação por pareceristas externos à Instituição 241 

acaba por prejudicar a agilidade do trâmite destas propostas, visto que a Avaliação da CAPES 242 

usualmente é divulgada apenas no final de cada ano, entre os meses de novembro e dezembro. 243 

Finalmente, informou que o motivo maior de encaminhar o referido Anteprojeto, que inclui um 244 

parágrafo 4º (quarto) no artigo 8º (oitavo) do Regulamento dos Programas de Pós-Graduação Stricto 245 

Sensu da UFSJ, é dar agilidade ao trâmite de propostas já avaliadas pela CAPES e focar nas 246 

observações feitas por essa Coordenação. Considerando o exposto acima, o relator entendeu que as 247 

argumentações do Pró-Reitor, que enfatizam a necessidade de dar agilidade ao trâmite de propostas 248 

da UFSJ já avaliadas pela CAPES, são pertinentes e importantes para que se agilize o fluxo de 249 

propostas de criação de Programas de Pós-Graduação na UFSJ, sendo então favorável à alteração 250 

indicada. Na fase de esclarecimentos, a presidente do Conselho lembrou que estava presente à 251 

reunião o Pró-Reitor Adjunto de Pesquisa e Pós-Graduação, professor Afonso de Alencastro Graça 252 

Filho, para esclarecimentos. O Pró-Reitor Adjunto esclareceu que se trata apenas de uma mudança na 253 

Resolução em vigor para atender àquelas propostas que estão sendo submetidas novamente. 254 

Esclareceu ainda que a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPE) está finalizando uma 255 

nova versão do Regulamento dos Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu e logo esta será 256 

encaminhada para apreciação deste Conselho. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o 257 
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relator leu o seu parecer: “Pelo que no fundamento do mérito consta, sou de parecer favorável que se 258 

altere a Resolução/CONSU nº 062/2011 – Regulamento dos Programas de Pós-Graduação Stricto 259 

Sensu da UFSJ, acrescentando ao Art. 8º o parágrafo 4º, que terá a seguinte redação: ‘no caso de 260 

reapresentação de Proposta já encaminhada à CAPES no ano precedente, os pareceres previstos na 261 

alínea ‘l’ do parágrafo único do Art. 5º e nos Arts. 7º e 8º desta Resolução poderão ser substituídos 262 

por: a) Cópia da Avaliação procedida pelo Comitê de Área da CAPES, mediante Ficha de Avaliação 263 

da Proposta, homologada pelo Conselho Técnico-Científico da Educação Superior da CAPES (CTC-264 

ES); e b) Documento emitido pelos proponentes destacando as alterações que foram realizadas na 265 

proposta original em função das observações feitas pelo Comitê de Área e pelo CTC-ES, e como 266 

estas solucionam as fragilidades apresentadas na proposta anteriormente submetida, ficando 267 

suprimidos os demais procedimentos decorrentes da exigência destes pareceres’. Este é meu voto, 268 

salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade, dando 269 

origem à Resolução no 005 (cinco), de 29 (vinte e nove) de fevereiro de 2016 (dois mil e dezesseis), 270 

que passa a fazer parte do processo. Item seis: Processo no 23122.022371/2015-56 – Decisão Ad 271 

Referendum Nº 006/2015, de 18/12/2015, que autoriza a manutenção de vaga docente para o 272 

DELAC em função da vacância da Prof.ª Bárbara Malveira Orfanó. Interessado: DELAC, 273 

relatado pela conselheira Raquel Moreira Pires dos Santos Melo. A relatora leu o mérito de seu 274 

parecer informando que o presente processo trata do pedido de manutenção de vaga docente no 275 

Departamento de Letras, Artes e Cultura (DELAC) em função da vacância da professora Bárbara 276 

Malveira Orfanó. De acordo com o documentado pela chefia do DELAC, informou que o assunto em 277 

questão foi deliberado por unanimidade em Assembleia Departamental ocorrida no dia 4 (quatro) de 278 

agosto do ano de 2015 (dois mil e quinze), conforme Ata nº 290 (duzentos e noventa) do DELAC. 279 

No entanto, a relatora ressaltou que essa ata, que faz parte do processo, contém apenas 9 (nove) 280 

assinaturas dos 33 (trinta e três) docentes presentes à reunião. Diante disso, para que as decisões 281 

deste Conselho tenham respaldo, salientou que é indissolúvel a anexação de documentação 282 

preenchida por completo, recomendando, assim, que a Ata nº 290 (duzentos e noventa), do DELAC, 283 

seja encaminhada à Secretaria dos Conselhos Superiores (SOCES) com as devidas assinaturas. Na 284 

fase de esclarecimentos, considerando a colocação da relatora, a presidente do Conselho informou 285 

que solicitará à Chefe do DELAC o envio da ata supracitada à Secretaria dos Conselhos Superiores. 286 

Assim que isso for feito, comunicará ao Conselho em forma de Mensagem. Dados os esclarecimentos 287 

e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Diante do exposto no mérito, salvo melhor juízo, 288 

sou de parecer favorável que o código de vaga de no 0853544, decorrente da vacância da professora 289 

Bárbara Malveira Orfanó, permaneça no Departamento de Letras, Artes e Cultura”. Decisão do 290 

Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por 32 (trinta e dois) votos favoráveis e 1 (uma) 291 

abstenção, referendando a Decisão nº 006 (seis), de 18 (dezoito) de dezembro de 2015 (dois mil e 292 

quinze), que faz parte do processo. Item sete: Processo no 23122.021507/2015-19 – Decisão Ad 293 

Referendum Nº 007/2015, de 18/12/2015, que aprova a redistribuição da docente Fernanda 294 
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Henrique Dias UFRRJ para o DELAC/UFSJ. Interessada: Profª Fernanda Henrique Dias, 295 

relatado pela conselheira Raquel Moreira Pires dos Santos Melo. A relatora leu o mérito de seu 296 

parecer informando que o processo em questão se refere ao pedido de redistribuição da docente 297 

Fernanda Henriques Dias da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) para o 298 

Departamento de Letras, Artes e Cultura da UFSJ (DELAC/UFSJ). Afirmou que tal processo 299 

demonstra tramitação consistente, no qual a solicitante entregou toda documentação exigida para um 300 

processo de redistribuição. Afirmou ainda que fica evidente, por meio do Curriculum vitae da 301 

docente, que sua formação e atuação profissionais atendem ao perfil estabelecido pelo DELAC para 302 

preenchimento do código de vaga docente de nº 0853544. Porém, ressaltou a ausência das atas das 303 

Assembleias Departamentais do DELAC ocorridas em 4 (quatro) de agosto de 2015 (dois mil e 304 

quinze) e 1º (primeiro) de dezembro de 2015 (dois mil e quinze), que balizam a determinação do 305 

perfil da vaga docente em questão e a deliberação à favor da redistribuição de Fernanda Henriques 306 

Dias, respectivamente. Mesmo tendo em mãos declarações da chefia do DELAC sobre os pareceres 307 

favoráveis dos docentes em Assembleias Departamentais, a relatora considerou que é pertinente a 308 

anexação das atas supracitadas, devidamente assinadas. Diante disso, solicitou a entrega imediata 309 

dessas atas à Secretaria dos Conselhos Superiores (SOCES), visto que são peças relevantes na 310 

composição do processo, e que respaldam a decisão deste Conselho Universitário. Na fase de 311 

esclarecimentos, a presidente do Conselho observou que adotará o mesmo procedimento do processo 312 

anterior, solicitando à Chefe do DELAC o envio das atas supracitadas. Dados os esclarecimentos e 313 

discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Diante do exposto no mérito, salvo melhor juízo, 314 

sou de parecer favorável à redistribuição da docente Fernanda Henriques Dias da Universidade 315 

Federal Rural do Rio de Janeiro para a UFSJ/Departamento de Letras, Artes e Cultura”. Decisão do 316 

Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade, referendando a Decisão nº 007 (sete), 317 

de 18 (dezoito) de dezembro de 2015 (dois mil e quinze), que faz parte do processo. Item oito: 318 

Processo no 23122016742/2015-61 – Decisão Ad Referendum 001/2016, de 02/02/2016, que 319 

aprova a redistribuição de docente da UNIFEI/Campus de Itabira para o DEMEC/UFSJ. 320 

Interessado: Prof. Eduardo Miguel da Silva, relatado pelo conselheiro Luiz Antônio Scola. O 321 

relator leu o mérito de seu parecer informando que todos os documentos solicitados por ele em sua 322 

primeira análise, quando este processo baixou em diligência, foram anexados. Dessa forma, afirmou 323 

que o processo agora se encontra instruído, conforme determina a Resolução/CONSU nº 005/2009 324 

(cinco / dois mil e nove), que regulamenta o assunto. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, 325 

o relator leu o seu parecer: “De acordo com as informações apresentadas no mérito, este relator vota 326 

pela aprovação da Decisão Ad Referendum do CONSU. Este é meu parecer, salvo melhor juízo”. 327 

Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade, referendando a Decisão nº 328 

001 (um), de 2 (dois) de fevereiro de 2016 (dois mil e dezesseis), que faz parte do processo. Item 329 

nove: Processo no 23122.022769/2015-92 – Resolução/CONSU nº 003, de 03/02/2016, ad 330 

referendum, que aprova alteração no Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação 331 
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Stricto Sensu em Enfermagem. Interessado: PGENF. Relator: Eduardo Sérgio da Silva. O 332 

relator leu o mérito de seu parecer informando que o presente processo objetiva a aprovação de ad 333 

referendum da Presidente do Conselho Universitário, que altera o parágrafo único do Artigo 2º 334 

(segundo) e o Artigo 18 (dezoito) do Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação em 335 

Enfermagem (PGENF), aprovado pela Resolução/CONSU no 036 (trinta e seis), de 24 (vinte e 336 

quatro) de setembro de 2012 (dois mil e doze). Com a alteração, o Programa concederá o grau de 337 

Mestre em Ciências. Anteriormente, era concedido o título de Mestre em Enfermagem. Também, 338 

informou que o Artigo 18 (dezoito) no Regimento anterior regulamentava que o Programa era 339 

destinado aos portadores de Diploma de Nível Superior na área de Enfermagem. Com a nova 340 

redação, o Programa será destinado aos “portadores de Diploma de Nível Superior, outorgados por 341 

instituição oficial reconhecida pelo MEC”. Afirmou que tal mudança foi importante para adequar o 342 

Regimento ao Programa, que se tornou multiprofissional. Para finalizar, ressaltou que o PGENF 343 

deverá rever todo o seu Regimento Interno, pois este é da época da criação do Programa em 2013 344 

(dois mil e treze), adequando-o às normas internas e ao relatório da Comissão ad hoc do CONSU. 345 

Após isso, ele deverá ser encaminhado a este Conselho para aprovação. Dados os esclarecimentos e 346 

discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Pelo exposto no mérito, sou de parecer favorável à 347 

aprovação da Resolução Ad Referendum nº 03, de 03 de fevereiro de 2016, do Conselho 348 

Universitário”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade, referendando 349 

a Resolução nº 003 (três), 3 (três) de fevereiro de 2016 (dois mil e dezesseis), que faz parte do 350 

processo. Antes de encerrar a reunião, a presidente do Conselho, como já havia comunicado 351 

anteriormente à comunidade acadêmica, expôs ao Conselho a sua decisão de não se recandidatar ao 352 

cargo de Reitora da UFSJ. Na sequência, afirmou estar satisfeita por tudo que conseguiu realizar pela 353 

Instituição, juntamente com toda a sua equipe, durante os anos de sua gestão. Por fim, agradeceu a 354 

todos os conselheiros, bem como a toda a sua equipe, desejando que a UFSJ continue crescendo 355 

como nos últimos anos. Às 15 (quinze) horas e 45 (quarenta e cinco) minutos, esgotada a pauta e 356 

nada mais havendo a tratar, a presidente do Conselho encerrou a reunião. E, para constar, eu, Maria 357 

da Penha Resende Rodrigues, secretária, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por 358 

todos os conselheiros presentes à reunião. São João del-Rei, 29 (vinte e nove) de fevereiro de 2016 359 

(dois mil e dezesseis). 360 

Prof.ª Valéria Heloisa Kemp 361 

Profª Aline Cristina da Cruz 362 

Prof. Américo Calzavara Neto  363 

Profª Bernadete Oliveira Sidney Viana Dias 364 

Prof. Carlos Eduardo de Matos Jensen 365 

Prof. Claudio Manoel Ferreira Leite 366 

Prof. Eduardo Sérgio da Silva 367 
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Prof.ª Eliane Prado Cunha Costa dos Santos 368 

Prof. Ênio Nazaré de Oliveira Júnior 369 

Prof. Fábio de Barros Silva 370 

Prof.ª Fernanda Nascimento Corghi 371 

Prof. Fernando Henrique de Jesus Mourão 372 

Profª Filomena Maria Avelina Bomfim  373 

Prof. Glauco Manuel dos Santos 374 

Profª Honória de Fátima Gorgulho 375 

Prof. José Augusto Ferreira Perez Villar 376 

Prof. Juan Cañellas Bosch Neto 377 

Prof. Lincoln Cardoso Brandão 378 

Prof. Luis Antônio Scola 379 

Profª Maristela Nascimento Duarte 380 

Prof. Maurício Reis e Silva Júnior 381 

Profª Raquel Moreira Pires dos Santos Melo 382 

Prof. Renato da Silva Vieira 383 

Prof. Rogério Martins Maurício 384 

Prof. Sandro Adriano Fasolo 385 

Prof. Sérgio Marinho Soares  386 

Prof. Tarcísio Laerte Gontijo 387 

Prof. Wilson Camilo Chaves 388 

Tec.-adm. Alison de Andrade Couto 389 

Tec.-adm. Bruno Henrique Fernandes 390 

Tec.-adm. Bruno Nascimento Campos 391 

Tec.-adm. Fábio Chaves 392 

Tec. Adm. Marina Goulart da Silva 393 

Discente Jhonatan Rafael de Oliveira Bianchi 394 


