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Ata da 57ª (Quinquagésima Sétima) Reunião Ordinária do Conselho Universitário da 1 

Universidade Federal de São João del-Rei. 2 

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de junho de 2016 (dois mil e dezesseis), às 9 (nove) horas com 3 

continuação às 13 (treze) horas e 30 (trinta) minutos, estavam presentes para a 57ª (quinquagésima 4 

sétima) reunião ordinária do Conselho Universitário da Universidade Federal de São João del-Rei, na 5 

sala de Reuniões dos Conselhos Superiores – Campus Santo Antônio, os seguintes conselheiros: 6 

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

Marcelo Pereira de Andrade, Vice-Reitor; os professores: Alberto Ferreira da Rocha Júnior, Américo 8 

Calzavara Neto, Bernadete Oliveira Sidney Viana Dias, Carlos Eduardo de Matos Jensen, Daniel 9 

Nogueira Cortez, Daniela Almeida Raposo Torres, Eduardo Sérgio da Silva, Elder José Reioli Cirilo, 10 

Eliane Prado Cunha Costa dos Santos, Ênio Nazaré de Oliveira Júnior, Fábio de Barros Silva, Glauco 11 

Manuel dos Santos, Henrique Tadeu Castro Cardias, Honória de Fátima Gorgulho, Ivair Gomes, 12 

Janaína Miranda Barbosa, José Augusto Ferreira Perez Villar, Lincoln Cardoso Brandão, Luis 13 

Antônio Scola, Maria Rita Rocha do Carmo, Maristela Nascimento Duarte, Maurício Reis e Silva 14 

Júnior, Raquel Moreira Pires dos Santos Melo, Renato da Silva Vieira, Rogério Martins Maurício, 15 

Sérgio Marinho Soares e Wilson Camilo Chaves; os servidores técnico-administrativos: Fábio 16 

Chaves, Gilmar Cândido Rodrigues, Gustavo Henrique Almeida e Maria Mônica Reis Mondani; os 17 

discentes: Jéssica Stéphanie de Paula e Jhonatan Rafael de Oliveira Bianchi; e o membro da classe da 18 

educação: Helena Sandra Aparecida Gorete Silveira. Havendo quorum, o presidente do Conselho deu 19 

início à reunião, dando posse aos professores Daniel Nogueira Cortez, representante do Curso de 20 

Enfermagem do Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO), e Elder José Reioli Cirilo, representante 21 

do Departamento de Ciência da Computação (DCOMP), à discente Jéssica Stéphanie de Paula, 22 

representante dos alunos do Campus Sete Lagoas (CSL), e à senhora Helena Sandra Aparecida 23 

Gorete Silveira, representante das classes trabalhadoras de ensino não pertencente aos quadros da 24 

UFSJ. Na sequência, apresentou as justificativas de ausência dos conselheiros: Cláudio Manoel 25 

Ferreira Leite, por estar de licença médica; Fernanda Nascimento Corghi, porque já tinha 26 

compromissos assumidos na Unicamp durante toda a semana; Iura de Rezende Ferreira Sobrinho, por 27 

motivos de doença; Juliano de Carvalho Cury, devido à grande quantidade de atividades acumuladas 28 

na última semana do primeiro semestre letivo do ano de 2016 (dois mil e dezesseis); e Sandro 29 

Adriano Fasolo, por estar acompanhando sua filha em uma consulta odontológica nesta data. Aceitas 30 

as justificativas, foram aprovadas, por unanimidade, as atas da 56ª reunião ordinária ocorrida em 18 31 

(dezoito) de abril de 2016 (dois mil e dezesseis), da reunião extraordinária ocorrida em 25 (vinte e 32 

cinco) de abril de 2016 (dois mil e dezesseis) e da reunião solene ocorrida em 2 (dois) de junho de 33 

2016 (dois mil e dezesseis). Aprovadas as atas, o presidente fez a leitura das seguintes Mensagens, de 34 

27 (vinte e sete) de junho de 2016 (dois mil e dezesseis), encaminhadas pela Reitoria à Secretaria dos 35 

Conselhos Superiores solicitando ao Conselho Universitário: 1) Mensagem nº 36 

010/2016/UFSJ/REITORIA – referendar a Decisão nº 005 (cinco), de 1º (primeiro) de junho de 37 
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2016 (dois mil e dezesseis), que aprovou os nomes dos professores Aderbal Gomes da Silva, João 38 

Carlos Borges Júnior e José Carlos Moraes Rufini, indicados pelo Departamento de Ciências 39 

Agrárias (DCIAG), para comporem a Comissão de Avaliação de Progressão Docente para promoção 40 

à Classe D, denominada Associado, da professora Cidália Gabriela dos Santos Marinho, nos termos 41 

do parágrafo 4º (quarto) do artigo 5º (quinto) da Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro), de 13 42 

(treze) de outubro de 2014 (dois mil e quatorze) – aprovada por unanimidade; 2) Mensagem nº 43 

011/2016/UFSJ/REITORIA: aprovar os nomes, indicados pelo Campus Centro-Oeste Dona Lindu 44 

(CCO), dos professores Eduardo Sérgio da Silva, Hérica de Lima Santos e João Máximo de Siqueira, 45 

a fim de comporem a Comissão de Avaliação de Progressão Docente para promoção à Classe D, 46 

denominada Associado, do professor Moacyr Comar Júnior, nos termos do parágrafo 4º (quarto) do 47 

artigo 5º (quinto) da Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro), de 13 (treze) de outubro de 2014 48 

(dois mil e quatorze) – aprovada por unanimidade; 3) Mensagem nº 012/2016/UFSJ/REITORIA: 49 

referendar a Decisão nº 007 (sete), de 10 (dez) de junho de 2016 (dois mil e dezesseis), que aprovou 50 

os nomes dos professores Bezamat de Souza Neto, Fernando Pacheco Cortez e Reinaldo Aparecida 51 

Fonseca, indicados pelo Departamento de Ciências Administrativas e Contábeis (DECAC), a fim de 52 

comporem a Comissão de Avaliação de Progressão Docente para promoção à Classe D, denominada 53 

Associado, do professor Helvécio Luiz Reis, nos termos do parágrafo 4º (quarto) do artigo 5º (quinto) 54 

da Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro), de 13 (treze) de outubro de 2014 (dois mil e quatorze) 55 

– aprovada por unanimidade; 4) Mensagem nº 013/2016/UFSJ/REITORIA: aprovar os nomes, 56 

indicados pelo Departamento de Engenharia de Biossistemas (DEPEB), dos professores Mário 57 

Antônio Duarte, Antônio-Carlos Guimarães de Almeida e Wellington Garcia Campos, a fim de 58 

comporem a Comissão de Avaliação de Progressão Docente para promoção à Classe D, denominada 59 

Associado, do professor Antônio Márcio Rodrigues, nos termos do parágrafo 4º (quarto) do artigo 5º 60 

(quinto) da Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro), de 13 (treze) de outubro de 2014 (dois mil e 61 

quatorze) – aprovada por unanimidade; e 5) Mensagem nº 014/2016/UFSJ/REITORIA: aprovar os 62 

nomes, indicados pelo Departamento de Matemática e Estatística (DEMAT), dos professores Vânia 63 

Regina Velloso Silva (UFSJ), Olímpio Hiroshi Miyagaki (UFJF), Lucas Monteiro Chaves (UFLA) e 64 

João Domingos Scalon (UFLA), a fim de comporem a Comissão de Avaliação de Progressão 65 

Docente para promoção à Classe E, denominada Titular, do professor Francinildo Nobre Ferreira, nos 66 

termos do parágrafo 5º (quinto) do artigo 5º (quinto) da Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro), 67 

de 13 (treze) de outubro de 2014 (dois mil e quatorze) – aprovada por unanimidade. Dando 68 

continuidade à reunião e considerando o artigo 1º (primeiro) e incisos da Resolução CONSU nº 045 69 

(quarenta e cinco), de 4 (quatro) de julho de 2011 (dois mil e onze), alterada pelas Resoluções 70 

CONSU nº 020, de 22 (vinte e dois) de abril de 2013 (dois mil e treze), e nº 026, de 8 (oito) de julho 71 

de 2013 (dois mil e treze), que define os casos em que se admite a deliberação em regime 72 

simplificado, fez-se ainda a leitura das seguintes Mensagens encaminhadas pela Presidência do 73 

Conselho à Secretaria dos Conselhos Superiores, solicitando ao Conselho Universitário: 1) 74 
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MENSAGEM Nº 006/2016/UFSJ/REITORIA/SOCES/CONSU: referendar a Resolução nº 010 75 

(dez), de 19 (dezenove) de abril de 2016 (dois mil e dezesseis), que suspendeu as atividades 76 

administrativas no dia 22 (vinte e dois) de abril de 2016 (dois mil e dezesseis), conforme Processo nº 77 

23122.007283/2016-13 – a Resolução foi referendada por unanimidade; 2) MENSAGEM Nº 78 

007/2016/UFSJ/REITORIA/SOCES/CONSU: referendar a Decisão nº 004 (quatro), de 03 (três) de 79 

maio de 2016 (dois mil e dezesseis), que autorizou a manutenção de vaga docente para o Curso de 80 

Medicina do Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO) em função da exoneração do professor Emir 81 

Miguel Júnior, da área de Ginecologia e Obstetrícia, mediante abertura de concurso público para a 82 

mesma área, conforme Processo nº 23122.007977/2016-42 – a Decisão foi referendada por 83 

unanimidade; 3) MENSAGEM Nº 008/2016/UFSJ/REITORIA/SOCES/CONSU: referendar a 84 

Resolução/CONSU nº 019 (dezenove), de 3 (três) de maio de 2016 (dois mil e dezesseis), que 85 

concedeu homenagem aos servidores da UFSJ recém-aposentados: Maria Lúcia Monteiro Guimarães, 86 

Celso Arcanjo da Silva e Raimundo Dilermando Afonso, conforme Processo nº 87 

2312200.008176/2016-02 – a Resolução foi referendada por unanimidade; 4) MENSAGEM Nº 88 

009/2016/UFSJ/REITORIA/SOCES/CONSU: referendar a Decisão nº 006 (seis), de 07 (sete) de 89 

junho de 2016 (dois mil e dezesseis), que autorizou a dispensa da exigência de título de Doutor em 90 

concursos na área de “Algoritmos”, do Departamento de Ciência da Computação (DCOMP), 91 

conforme Processo nº 23122.010436/2016-00 – a Decisão foi referendada por unanimidade; 5) 92 

MENSAGEM Nº 010/2016/UFSJ/REITORIA/SOCES/CONSU: autorizar a manutenção de vaga 93 

docente para o Departamento de Medicina (DEMED) em função da exoneração do professor Daniel 94 

de Souza Carneiro, na área de Imaginologia, mediante abertura de concurso público para a mesma 95 

área, conforme Processo nº 23122.012016/2016-50 – aprovada por unanimidade; 6) MENSAGEM 96 

Nº 011/2016/UFSJ/REITORIA/SOCES/CONSU: autorizar a dispensa da exigência de título de 97 

Doutor em concursos na área de “Percussão Musical”, do Departamento de Música (DMUSI), 98 

conforme Processo nº 23122.012121/2016-99 – aprovada por unanimidade. Antes de colocar em 99 

discussão a pauta, o presidente prestou alguns esclarecimentos sobre o início de sua gestão frente à 100 

UFSJ, principalmente no que se refere ao corte no orçamento pelo Governo Federal para o ano de 101 

2016 (dois mil e dezesseis) de 20% (vinte por cento) nos recursos de custeio e 60% (sessenta por 102 

cento) nos recursos de capital. Ressaltou que, mesmo antes de assumir a Reitoria, foi à Brasília na 103 

tentativa de buscar mais recursos para complementar o orçamento da Instituição. Devido a tudo isso e 104 

ao momento político em que o País se encontra, informou que uma decisão que a atual administração 105 

tomou foi a não realização do Inverno Cultural neste ano. Observou que foi uma decisão difícil, mas 106 

que não se poderia comprometer o orçamento da Universidade para arcar com esses gastos, tendo em 107 

vista que não foi possível a captação de recursos de empresas privadas. Na sequência, prestou ainda 108 

alguns esclarecimentos sobre outros assuntos referentes à Instituição. Decididos os itens do 109 

expediente do dia, foi então colocada em discussão a pauta. No momento da aprovação, o presidente 110 

do Conselho solicitou a exclusão do item 10 (dez), que trata da Resolução/CONSU nº 020, de 111 
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05/05/2016, ad referendum, que aprova a Criação do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 112 

Artes Cênicas (PPGAC) – Nível: Mestrado, devido à justificativa de ausência da conselheira relatora, 113 

professora Fernanda Nascimento Corgue, o que foi acatado. Ainda, a pedido dos conselheiros Ênio 114 

Nazaré de Oliveira Júnior e Wilson Camilo Chaves, foram excluídos os itens 2 (dois) e 13 (treze), 115 

cujos processos relatariam e que tratam, respectivamente, de recurso contra desvinculação e do novo 116 

Regulamento da Comissão de Ética (COETI). Aprovada a pauta, iniciaram-se os trabalhos. Item um: 117 

Processo no 23122.006723/2016-15 – Recurso acadêmico contra desvinculação. Interessada: 118 

Cristina Souza Silva, relatado pela conselheira Eliane Prado Cunha Costa dos Santos. A 119 

relatora leu o mérito de seu parecer e esclareceu, na sequência, que a aluna Cristina Souza Silva foi 120 

desvinculada de acordo com o inciso IX (nove) do artigo 96 (novena e seis) do Regimento Geral, que 121 

estabelece que o aluno é desvinculado da UFSJ “por decurso do prazo máximo de integralização, 122 

sem que tenha completado a estrutura curricular de seu curso e não tenha obtido prorrogação”. 123 

Esclareceu ainda que o prazo máximo de integralização para a aluna em questão seria o segundo 124 

semestre de 2012 (dois mil e doze), sendo que ela solicitou e obteve prorrogação do prazo de 125 

integralização por três vezes. Uma quarta solicitação de prorrogação foi negada e, diante disso, a 126 

interessada foi desvinculada em 4 (quatro) de abril de 2016 (dois mil e dezesseis). Ainda, conforme 127 

Relatório de Integralização para Conclusão de Curso, a aluna falta cursar as disciplinas Estruturas 128 

Algébricas I e II e Estágio Supervisionado. Diante do recurso interposto a este Conselho, informou 129 

que a então Magnífica Reitora, professora Valéria Heloisa Kemp, concedeu efeito suspensivo à 130 

Portaria que a desvinculou, o que permitiu à interessada matricular-se para o primeiro semestre de 131 

2016 (dois mil e dezesseis). Observou que entrou em contato com o Diretor da Divisão de 132 

Acompanhamento e Controle Acadêmico (DICON) e foi informada que, neste presente momento, 133 

não tem como saber se a aluna foi aprovada nas disciplinas que se inscreveu, tendo em vista que o 134 

semestre ainda não se encerrou. De acordo com informações da própria interessada, observou que se 135 

sabe que ela já foi aprovada em uma das disciplinas nas quais se inscreveu. O conselheiro Marcelo 136 

Pereira de Andrade observou que há uma lei federal que estabelece que o aluno não pode ultrapassar 137 

mais de 50% (cinquenta por cento) do prazo de integralização do curso. O conselheiro Maurício Reis 138 

e Silva Júnior lembrou que, em 2015 (dois mil e quinze), foi criada uma comissão ad hoc do CONSU 139 

para estudar os processos de desvinculação com o objetivo de criar critérios e condições para orientar 140 

o Conselho nas suas decisões, tendo como presidente o então conselheiro Fernando Henrique de 141 

Jesus Mourão. Consultou, então, se a Comissão já finalizou os seus trabalhos. O presidente do 142 

Conselho informou que a Comissão já finalizou o seu relatório, porém ressaltou que qualquer 143 

regulamentação sobre esse assunto depende primeiramente de alteração do Regimento Geral. Após 144 

ampla discussão, a conselheira Maria Rita Rocha do Carmo pediu vista ao processo com o objetivo 145 

de analisar melhor a situação da aluna Cristina Souza Silva, ficando obrigada a relatar, por escrito, as 146 

conclusões de seus estudos no prazo de 5 (cinco) dias úteis de acordo com o Regimento Geral da 147 

UFSJ. Item dois: Processo no 23122.006769/2016-26 – Pedido de Redistribuição de Docente da 148 
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UFSJ/DEALI para a UFOP. Interessado: Prof. Erick Ornellas Neves, relatado pelo conselheiro 149 

Renato da Silva Vieira. O relator leu o mérito de seu parecer informando que o presente processo 150 

refere-se à solicitação de redistribuição expedida pelo professor Erick Ornellas Neves da 151 

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) para a Universidade Federal de Ouro Preto 152 

(UFOP). De ordem da Divisão de Desenvolvimento de Pessoas (DIDEP), esclareceu que o 153 

Departamento de Engenharia de Alimentos (DEALI) fez a análise da documentação e pronunciou 154 

favoravelmente à redistribuição do referido professor, condicionada à manutenção da vaga dada em 155 

contrapartida pela UFOP ao departamento. Diante dos documentos apresentados, informou que o 156 

prof, Erick Ornellas Neves é responsável pelas unidades curriculares de Tecnologia de cereais, 157 

moagem e panificação; Microscopia de alimentos e Projetos agroindústrias I, além de desempenhar 158 

diversas atividades administrativas no departamento. Sendo assim, com a vasta documentação 159 

apresentada no processo, bem com os diversos pareceres que o departamento apresentou aprovando a 160 

redistribuição do prof. Erick Ornellas Neves, bem como a aprovação em assembleia departamental, 161 

ressaltou que é muito importante que a vaga dada em contrapartida pela UFOP seja mantida nesta 162 

unidade administrativa, ou seja, no DEALI, para que as atividades do departamento, bem como os 163 

encargos didáticos, sejam devidamente cobertas. Para o relator, uma vez que a UFOP, por intermédio 164 

de seu Magnífico Reitor, encaminhou oficio favoravelmente à redistribuição com o código de vaga 165 

em contrapartida e os trâmites internos no departamento cedente também apresentou acordo para a 166 

redistribuição, destacou que não há mais o que analisar. Dados os esclarecimentos e discutida a 167 

matéria, o relator leu o seu parecer: “Em função do que consta no mérito e salvo melhor juízo, sou de 168 

parecer FAVORÁVEL à redistribuição do prof. Erick Ornellas Neves da UFSJ para a Universidade 169 

Federal de Ouro Preto, recebendo o código nº 0897643 da UFOP como contrapartida e a manutenção 170 

da vaga no Departamento de Engenharia de Alimentos”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi 171 

aprovado por unanimidade. Item três: Processo no 23122.003583/2016-15 – Solicita alteração de 172 

perfil de vaga docente da área de “Fluidos” para a área de “Térmicas”. Interessado: DCTEF, 173 

relatado pelo conselheiro Henrique Tadeu Castro Cardias. O relator leu o mérito de seu parecer 174 

informando que este processo já passou pelo CONSU anteriormente, pois se tratava de um pedido de 175 

manutenção de vaga docente sem alteração de área oriunda da vacância do prof. Lourival Jorge 176 

Mendes Neto em consequência de sua aprovação em concurso público para professor efetivo na 177 

UNIFEI, o que foi aprovado pelo CONSU, vide Mensagem no 178 

002/2016/UFSJ/REITORIA/SOCES/CONSU. Esclareceu que o detalhe é que o prof. Lourival Jorge 179 

Mendes permaneceu apenas 1 (um) ano e 4 (quatro) meses na UFSJ. Informou que o Departamento 180 

de Ciências Térmicas e dos Fluidos (DCTEF) havia definido que esta vaga seria oportunamente 181 

usada para contratação de professor mediante a realização de concurso na mesma área de Fluidos, 182 

porém o Departamento optou por preencher essa vaga por meio de consulta aos candidatos aprovados 183 

em terceiro e quarto colocados no concurso CPD 035/13, evitando um novo concurso e gastos para a 184 

UFSJ. Dos candidatos aprovados e consultados, informou que o único que manifestou interesse no 185 
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aproveitamento pela vaga foi o candidato aprovado em quarto lugar no referido concurso, Ricardo 186 

Luiz Labozetto. Entretanto, verificou-se que o concurso CPD 035/13 foi realizado na área de 187 

Térmicas. Sendo assim, o DCTEF realizou uma reunião no dia 1º (primeiro) de junho de 2016 (dois 188 

mil e dezesseis), para uma ampla discussão sobre a formação acadêmica do candidato Ricardo Luiz 189 

Labozetto, e chegaram à conclusão de que ele possui formação acadêmica que atende plenamente 190 

não só à área de térmicas, como também à área de fluidos. Assim, ressaltou que o DCTEF agora 191 

encaminha uma nova solicitação para alteração de área de Fluidos para a área de Térmicas e 192 

autorização para aproveitamento do candidato aprovado no concurso CPD 35/2013, Ricardo Luis 193 

Labozetto, para a vaga em questão. Assim, considerando: que no concurso realizado na área de 194 

fluidos, cujo candidato aprovado ocupou a vaga em questão e não existe outro candidato aprovado e 195 

foi proposto aproveitar o candidato Ricardo Luiz Labozetto aprovado no concurso CPD 35/2013, 196 

cujo perfil é apropriado para a grande área que atende o DCTEF; que sua tese de Doutorado, cuja 197 

defesa ocorreu em maio de 2016 (dois mil e dezesseis), envolve resultados relacionados à simulação 198 

numérica (CFD), de escoamento incompressível e interno, na área de Fluidos; que sua dissertação de 199 

Mestrado envolve Máquinas de fluxo e técnicas experimentais, também na área de Fluidos; que esses 200 

temas são de grande relevância nos diferentes cursos que são diretamente atendidos pelo DCTEF, 201 

tanto na graduação quanto na pós-graduação, além de linhas de pesquisa realizadas no DCTEF, o 202 

relator apontou ser justa a manutenção da vaga docente à unidade acadêmica de origem, com 203 

autorização para mudança de área de Fluidos para Térmicas, bem como a autorização para 204 

aproveitamento do candidato aprovado no concurso CPD 13/2013, Ricardo Luis Labozetto, para a 205 

vaga em questão. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Com 206 

base no exposto acima, sou de parecer favorável à manutenção da vaga docente, código 0923162, no 207 

DCTEF, com alteração para mudança de área de Fluidos para Térmicas. Este é o voto do relator, 208 

salvo melhor entendimento”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por 209 

unanimidade. Item quatro: Processo no 23122.008175/2016-89 – Manutenção de vaga docente 210 

em função da aposentadoria do Prof. Laerthe de Moraes Abreu Júnior. Interessado: DECED, 211 

relatado pelo conselheiro Fábio de Barros Silva. O relator leu o mérito de seu parecer informando 212 

que o processo trata de solicitação de manutenção de vaga decorrente da aposentadoria do prof. 213 

Laerthe de Moraes Abreu Júnior, que, enquanto servidor docente ativo do quadro permanente da 214 

UFSJ, esteve lotado no Departamento de Ciências da Educação (DECED). No documento que expõe 215 

os motivos que sustentam a solicitação da manutenção da vaga, informou que se destaca, em 216 

primeiro lugar, que o DECED não pode prescindir da vaga, já que precisa atender às demandas do 217 

Curso de Pedagogia, do Programa de Pós-graduação em Educação e de outros cursos da UFSJ que 218 

são atendidos pelo departamento. O referido documento indica ainda as unidades curriculares que 219 

eram atribuídas ao prof. Laerthe no curso de graduação em Pedagogia – “Psicologia da Educação”, 220 

“A formação em Pedagogia e a ética no cotidiano escolar” e “Desenvolvimento e aprendizagem” – e 221 

no Programa de Pós-graduação em Educação – “Cultura material escolar e práticas educativas”, 222 
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“Fundamentos da educação brasileira” e “Educação biopolítica”. Além disso, caso a vaga seja 223 

mantida, informou que o documento ressalta a importância da área e da subárea específica a que se 224 

destinará o concurso, a saber: Fundamentos da Educação/Psicologia da Educação, para a formação de 225 

professores que atuarão no âmbito da Educação Infantil, das séries iniciais da Educação Fundamental 226 

e da gestão da escola básica. Ressaltou, porém, que dois aspectos merecem, a seu ver, atenção e 227 

reparo. Em primeiro lugar, ressaltou que não são os departamentos que demandam docentes junto a 228 

outros departamentos, como se lê na justificativa, mas as coordenadorias dos cursos. Afirmou, 229 

contudo, que isso é de pouca importância, servindo, apenas, como recomendação para as próximas 230 

solicitações. Já o segundo aspecto, que exige reparo, observou que é o mais importante. Esclareceu 231 

que, no ad referendum assinado pelo chefe de Departamento em 11 (onze) de abril de 2016 (dois mil 232 

e dezesseis), afirma-se que a vaga vincula-se à área de “Fundamentos da Educação”. Na justificativa, 233 

sem data declarada, assinada pelo chefe de Departamento, afirma-se que a subárea para a qual se 234 

pretende que se mantenha a vaga pretendida é Psicologia da Educação. Ora, é significativo considerar 235 

que um concurso destinado à área de “Fundamentos da Educação” possibilita uma concorrência mais 236 

ampla, pois as subáreas que constituem esse campo, de acordo com o quadro do CNPq, são: Filosofia 237 

da Educação, História da Educação, Sociologia da Educação, Antropologia Educacional, Economia 238 

da Educação e Psicologia Educacional. Ressaltou que a questão poderia ser dirimida se, afinal, 239 

tivesse a ata da assembleia departamental que apreciou o ad referendum e determinou a área e a 240 

subárea a que se destina o concurso. Para o relator, é justa a demanda do departamento e aprovaria a 241 

solicitação de manutenção da vaga não fosse esse óbice, esclarecendo que não se trata de uma 242 

questão irrelevante, mas sim do planejamento e dos rumos que um departamento pretende tomar. 243 

Durante a discussão, o conselheiro Marcelo Pereira de Andrade ressaltou que o Conselho precisa 244 

ficar atento na definição dos perfis das áreas dos departamentos, pois estes podem ficar com encargos 245 

didáticos sem professores específicos para lecioná-los. Dados os esclarecimentos e discutida a 246 

matéria, o relator leu o seu parecer: “Diante do exposto no mérito, s.m.j., voto para que o processo 247 

baixe em diligência à unidade de origem, a fim de que o relator possa apreciar, afinal, para qual 248 

subárea da área de “Fundamentos da Educação” destina-se o concurso. Para isso, bastará que o 249 

DECED insira cópia da ata da assembleia departamental que aprova o ad referendum (fl. 03) ao 250 

processo. É como voto”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. 251 

Item cinco: Processo no 23122.011976/2016-01 – Solicitação de manutenção de vaga para o 252 

Curso de Medicina em função da exoneração do Prof. Frank César Monteiro Santiago. 253 

Interessada: Congregação CCO, relatado pelo conselheiro José Augusto Ferreira Perez Villar. 254 

O relator leu o mérito de seu parecer informando que este processo trata do pedido de manutenção de 255 

vaga em virtude da exoneração do prof. Frank César Monteiro Santiago, na área Oftalmologia. 256 

Esclareceu que o prof. Frank César foi exonerado no dia 19 (dezenove) de maio de 2016 (dois mil e 257 

dezesseis) e em virtude desta exoneração, o GAD de Clínica Médica realizou o pedido de 258 

manutenção de vaga e concurso, para suprir a necessidade das unidades curriculares: 1) Introdução à 259 
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Clínica Médica II (9 horas/semestre); 2) Fundamentos de Clínica II: (38 horas/semestre); 3) Optativa 260 

de Oftalmologia (20 horas/semestre); e 4) Ambulatório de Oftalmologia, dentro do Internato de 261 

Clínica Médica (88 horas/semestre). Destacou que o principal argumento apresentado para a 262 

manutenção da vaga foi a exoneração do único professor da área de Oftalmologia no Campus Centro-263 

Oeste Dona Lindu (CCO). Informou que a carga horária apresentada supera o requisito mínimo de 8 264 

(oito) horas por semana e o pedido de manutenção de vaga é para concurso para docente em regime 265 

de 20 (vinte) horas semanais. Finalizou, observando que é importante ressaltar que, em virtude da 266 

prática de clínica em algumas especialidades, o número de alunos é diminuído, o que pode ocasionar 267 

aumento da carga horária dos professores. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator 268 

leu o seu parecer: “Após análise dos documentos anexos ao processo, sou favorável à aprovação da 269 

manutenção da vaga docente na área de Oftalmologia em virtude da exoneração do prof. Frank César 270 

Monteiro Santiago. Este é o meu voto, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator 271 

foi aprovado por unanimidade. Item seis: Processo no 23122.006450/2016-09 – Decisão Ad 272 

Referendum nº 002/2016, de 28/04/2016, que aprova a manutenção de vaga docente para o 273 

Curso de Medicina em função da exoneração do Prof. Fábio Simplício Maia. Interessado: 274 

CCO, relatado pelo conselheiro Fábio de Barros Silva. O relator leu o mérito de seu parecer 275 

informando que se trata de processo de solicitação de manutenção de vaga destinada ao Curso de 276 

Medicina do Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO/UFSJ). Esclareceu que a vacância é 277 

decorrente do pedido de exoneração do prof. Fábio Simplicio Maia, responsável pelas unidades 278 

curriculares vinculadas à área de Ortopedia e, mais especificamente, Técnica Cirúrgica e Cirurgia I 279 

(54 horas), Cirurgia II (20 horas), Ambulatório de Ortopedia (80 horas) e Anatomia (20 horas), 280 

dentre outras atividades. Em função da urgência para a reposição da vaga e integralidade do quadro 281 

docente, a fim de que não restassem prejuízos aos estudantes do Curso de Medicina, informou que o 282 

processo, aprovado ad referendum pela Câmara de Graduação, foi referendado em reunião da 283 

Congregação do CCO/UFSJ e a manutenção da vaga, bem como a realização do concurso, foi 284 

autorizado, ad referendum do CONSU, pela então Magnífica Reitora, profa. Valéria Heloisa Kemp. 285 

Afirmou que o processo está bem instruído e amparado pelos documentos e justificativas exigidos 286 

legalmente. Da solicitação de abertura do concurso público para o cargo de professor do magistério 287 

superior, destacou que constam a área do concurso (Ortopedia), o Regime de Trabalho (40 horas), a 288 

titulação mínima exigida (título de especialista ou residência médica em Ortopedia), a lista de pontos 289 

para as provas e os instrumentos de avaliação, dentre outros aspectos necessários para a elaboração 290 

do edital. Como a solicitação foi encaminhada com urgência, o relator observou que o concurso já 291 

deve ter sido realizado e que a contratação do professor já tenha se realizado ou esteja prestes a 292 

acontecer. Nesse sentido, entendeu que se trata, aqui, de aprovar a decisão ad referendum da Reitoria 293 

proclamada no dia 28 (vinte e oito) de abril de 2016 (dois mil e dezesseis). Dados os esclarecimentos 294 

e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Diante do exposto, s. m. j., voto favorável à 295 

aprovação da decisão ad referendum do CONSU nº 002, de 28 de abril de 2016, que autoriza a 296 
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manutenção de vaga docente do Curso de Medicina do CCO/UFSJ, em função da exoneração do 297 

prof. Fábio Simplício Maia, e a realização do concurso público para a área de Ortopedia”. Decisão do 298 

Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade, referendando a Decisão nº 002 (dois), 299 

de 28 (vinte e oito) de abril de 2016 (dois mil e dezesseis), que faz parte do processo. Item sete: 300 

Processo no 23122.006454/2016-89 – Decisão Ad Referendum nº 003/2016, de 28/04/2016, que 301 

aprova a manutenção de vaga docente para o Curso de Medicina em função da exoneração do 302 

Prof. Marcelo Dolabella de Abreu Duarte. Interessado: CCO, relatado pelo conselheiro Fábio 303 

de Barros Silva. O relator leu o mérito de seu parecer informando que se trata de processo de 304 

solicitação de manutenção de vaga destinada ao Curso de Medicina do Campus Centro-Oeste Dona 305 

Lindu (CCO/UFSJ). Esclareceu que a vacância é decorrente do pedido de exoneração do prof. 306 

Marcelo Dolabella de Abreu Duarte, responsável pelas unidades curriculares vinculadas à área de 307 

Imaginologia. Em função da urgência para a reposição da vaga e integralidade do quadro docente, a 308 

fim de que não restassem prejuízos aos estudantes do Curso de Medicina, informou que o processo, 309 

aprovado ad referendum pela Câmara de Graduação, foi referendado em reunião da Congregação do 310 

CCO/UFSJ e a manutenção da vaga, bem como a realização do concurso, foram autorizadas, ad 311 

referendum do CONSU, pela então Magnífica Reitora, profa. Valéria Heloisa Kemp. Afirmou que o 312 

processo está bem instruído e amparado pelos documentos e justificativas exigidos legalmente. Da 313 

solicitação de abertura do concurso público para o cargo de professor do magistério superior, 314 

destacou que constam a área do concurso (Imaginologia), o Regime de Trabalho (20 horas), a 315 

titulação mínima exigida (residência médica em Imaginologia ou Radiologia), a lista de pontos para 316 

as provas e os instrumentos de avaliação, dentre outros aspectos necessários para a elaboração do 317 

edital. Como o início das provas estava programado para o dia 29 (vinte e nove) de abril de 2016 318 

(dois mil e dezesseis), o relator observou que o concurso já deve ter sido realizado e que a 319 

contratação do professor já tenha se realizado ou esteja prestes a acontecer. Nesse sentido, entendeu 320 

que se trata, aqui, de aprovar a decisão ad referendum da Reitoria proclamada no dia 28 (vinte e oito) 321 

de abril de 2016 (dois mil e dezesseis). Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o 322 

seu parecer: “Diante do exposto, s. m. j., voto favorável à aprovação da decisão ad referendum do 323 

CONSU nº 003, de 28 de abril de 2016, que autoriza a manutenção de vaga docente do Curso de 324 

Medicina do CCO/UFSJ, em função da exoneração do prof. Marcelo Dolabella de Abreu Duarte, e a 325 

realização do concurso público para a área de Imaginologia”. Decisão do Plenário: o parecer do 326 

relator foi aprovado por unanimidade, referendando a Decisão nº 003 (três), de 28 (vinte e oito) de 327 

abril de 2016 (dois mil e dezesseis), que faz parte do processo. Item oito: Processo no 328 

23122.004969/2016-44 – Resolução/CONSU nº 007, de 29/03/2016, ad referendum, que homologa 329 

o Relatório de Gestão – Exercício 2015 da UFSJ. Interessada: PPLAN, relatado pela 330 

conselheira Daniela Almeida Raposo Torres. A relatora leu o mérito de seu parecer informando 331 

que o Relatório de Gestão do exercício de 2015 (dois mil e quinze) da UFSJ é apresentado como 332 

prestação de contas, nos termos da Constituição Federal, e elaborado de acordo com as disposições 333 
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da Instrução Normativa IN TCU nº 63/2010 (sessenta e três / dois mil e dez), da Decisão Normativa 334 

DN TCU nº 127/2013 (cento e vinte e sete / dois mil e treze) e da Portaria TCU nº 175/2013 (cento e 335 

setenta e cinco / dois mil e treze). Esclareceu que o presente relatório foi estruturado com a 336 

apresentação geral da unidade, seguida de informações referentes ao planejamento organizacional e 337 

desempenhos orçamentário e operacional. No item que trata da governança, expõe-se a definição de 338 

suas estruturas com dados importantes no que se refere à atuação da unidade de auditoria interna, 339 

com informações das atividades de correição e apuração de erros administrativos do ponto de vista da 340 

lei. Em seguida, informou que são apresentados os mecanismos de relacionamento com a sociedade, 341 

para posterior apresentação da descrição do desempenho financeiro e de informações contábeis. A 342 

próxima etapa trata essencialmente de relatório da gestão de pessoas, do patrimônio e da tecnologia 343 

de informação. Por fim, destacou que se segue o relato das medidas administrativas concernentes à 344 

conformidade da gestão e às demandas de órgãos de controle. A partir dessa estrutura, informou que 345 

o Relatório de Gestão 2015 (dois mil e quinze) traz um volume expressivo de informações, com 346 

vistas à clareza, concisão, completude, exatidão e objetividade, conforme orientação do Tribunal de 347 

Contas da União (TCU). Inicialmente, informou que o Relatório traz a apresentação sucinta e 348 

esclarecedora dos principais resultados referentes ao exercício de 2015 (dois mil e quinze), com 349 

relato do cenário em que foi feita a administração da UFSJ dentro de seu cronograma de 350 

consolidação de sua expansão. Do ponto de vista acadêmico, informou que se destacam as ações de 351 

cooperação com instituições nacionais e internacionais, valendo ressaltar que, apesar da redução do 352 

número de estudantes em intercâmbio no exterior, devido ao contexto político e econômico do País, 353 

muitas ações se mantiveram e, mais ainda, se expandiram, consolidando o processo de 354 

internacionalização ativa iniciado em 2013 (dois mil e treze). A Assessoria Internacional esteve 355 

presente em grandes eventos de internacionalização no Brasil e no mundo, ampliando os acordos de 356 

cooperação. Em 2015 (dois mil e quinze), 133 (cento e trinta e três) alunos da UFSJ participaram de 357 

intercâmbio e estágio internacional. Nesse sentido, pode-se afirmar que as ações de 358 

internacionalização se destacaram do ponto de vista do tripé ensino, pesquisa e extensão. Em relação 359 

à Pós-Graduação Stricto Sensu, foram destacadas três conquistas: a implantação do Programa de Pós-360 

Graduação em Ecologia (PGE), em nível de mestrado; a aprovação do Programa Interdisciplinar de 361 

Pós-Graduação em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade (PIPAUS); e a adesão da UFSJ ao 362 

Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede (PROFIAP), coordenado pela ANDIFES. 363 

Na esfera da Pós-Graduação Lato Sensu, aprovaram-se ambas as propostas de cursos presenciais: 364 

Residência Multiprofissional em Saúde do Adolescente e Residência na Atenção Básica/Saúde da 365 

Família. Com o foco na inovação tecnológica, destacou que o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) 366 

aprofundou as buscas nos bancos de patentes e intensificou a sua atuação junto aos pesquisadores da 367 

Instituição, orientando-os e conscientizando-os quanto à importância da proteção de patentes e do 368 

estabelecimento de parcerias com empresas e outras instituições. No que tange ao ingresso de 369 

discentes, foi realizada no Processo Seletivo 2015/1 a última etapa do Programa de Acesso Seriado 370 
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(PAS), enquanto, na seleção 2015/2, o ingresso dos candidatos foi pelo Sistema de Seleção Unificada 371 

(SISU). Do ponto de vista da consolidação das Políticas de Assistência Estudantil, destacou que 372 

foram mantidos programas voltados à garantia das condições mínimas indispensáveis à permanência 373 

do estudante na Universidade sem redução do número de bolsas oferecidas. Considerando o atraso na 374 

liberação do orçamento agravado pela redução de recursos, ressaltou que a Gestão empenhou 375 

esforços de contenção de dispêndios, cujo cenário, ao final do ano de 2015 (dois mil e quinze), 376 

revelou diminuição substancial de gastos. Assim, foi possível a manutenção das obras em andamento 377 

junto com a efetivação dos pagamentos dentro do tempo previsto aos fornecedores na contratação de 378 

mão de obra terceirizada. Além disso, não foram exigidas demissões lado a lado e manteve-se o 379 

oferecimento das condições básicas exigidas para o funcionamento de seus 48 (quarenta e oito) 380 

cursos de graduação e 27 (vinte e sete) de pós-graduação, sendo 22 (vinte e dois) de mestrado e 5 381 

(cinco) de doutorado. Além disso, observou que foram obtidos avanços no processo de adequação 382 

dos processos e procedimentos acadêmicos e administrativos pela revisão das resoluções. Soma-se, 383 

ainda, a possibilidade de continuidade de implantação dos Sistemas Integrados de Gestão (SIG): 384 

Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC) e Sistema Integrado de Gestão 385 

de Recursos Humanos (SIGRH). Como meta estabelecida, informou que foi finalizada a etapa de 386 

dimensionamento de recursos humanos destinada ao levantamento do perfil e da necessidade real da 387 

força de trabalho em cada unidade, apresentando o quadro ideal de servidores técnico-388 

administrativos. Dentro do planejamento organizacional, quanto ao obtido frente aos 9 (nove) 389 

objetivos estabelecidos, a relatora fez uma exposição de alguns dos principais resultados. Em relação 390 

ao Programa de Incentivo à Formação de Servidores da UFSJ (PROSER), informou que este atendeu 391 

a 96 (noventa e seis) servidores com ajuda de custeio para qualificação em cursos, auxiliando 19 392 

(dezenove) servidores na graduação, 16 (dezesseis) na pós-graduação lato sensu, 17 (dezessete) no 393 

mestrado, 42 (quarenta e dois) no doutorado e 2 (dois) no pós-doutorado, cuja soma total foi de R$ 394 

281.339,55 (duzentos e oitenta e um mil, trezentos e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos). 395 

Informou, também, que um total de 286 (duzentos e oitenta e seis) docentes solicitou afastamento do 396 

País para participação em eventos técnico-científicos, em acordo com o incentivo à qualificação 397 

previsto no Plano de Carreira dos Técnico-administrativos, cuja concessão é dada aos servidores de 398 

escolaridade superior ao exigido no cargo. No que se refere às obras concluídas e em andamento, 399 

destacou as principais conquistas neste período por campus da UFSJ. No que se refere ao objetivo de 400 

adequar processos e procedimentos acadêmicos e administrativos, consolidando a expansão e a 401 

estrutura multissede, destacou que houve avanço na implantação do SIPAC e do SIGRH, apesar do 402 

cronograma em atraso por mais de 4 (quatro) meses, em função de greve dos servidores técnico-403 

administrativos no final do primeiro semestre de 2015 (dois mil e quinze). Implantou-se, também, o 404 

SIGADMIN, com a finalidade de promover a gestão dos três subsistemas. Outro avanço foi que, por 405 

meio do SIGRH, implantou-se o ponto eletrônico para os servidores técnico-administrativos em 406 

cumprimento ao Termo de Acordo de Condutas (TAC) firmado com o Ministério Público Federal de 407 
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São João del-Rei. Outra ação de mérito que destacou foi a contratação da empresa de suporte na 408 

implantação do SIGAA, cujos módulos do controle acadêmico da pós-graduação, ambiente virtual de 409 

aprendizado para os alunos da pós-graduação e de produção docente já estão em atividade. Destacou, 410 

ainda, que, nos módulos de compras, almoxarifado e patrimônio, houve alteração da sistemática de 411 

compras. Exige-se, agora, a definição do cronograma anual de compras via registro de preços. 412 

Esclareceu que tal medida visa à redução do volume de contratações diretas, economicidade e queda 413 

de desperdícios. Diante do objetivo de assegurar as condições de ingresso, permanência e êxito 414 

escolar, informou que o Setor de Estágio ampliou o número de convênios, que chegou a 924 415 

(novecentos e vinte e quatro), dos quais 200 (duzentos) referem-se ao exercício de 2015 (dois mil e 416 

quinze), tendo sido firmados com empresas mineiras e do resto do País. Tal resultado se deve, 417 

também, ao aumento do número de alunos de Licenciatura (Matemática e Pedagogia) e 418 

Administração Pública na modalidade a distância, que iniciaram seus estágios. Em 2015 (dois mil e 419 

quinze), destacou que o Programa de Monitoria contemplou todos os cursos de graduação com 1.271 420 

(um mil, duzentas e setenta e uma) bolsas, somando a quantia de R$ 925.680,00 (novecentos e vinte 421 

e cinco mil e seiscentos e oitenta reais). Já o Programa de Tutoria, também, foi ampliado em 2015 422 

(dois mil e quinze) e passou a oferecer 50 (cinquenta) bolsas, contemplando os Cursos de 423 

Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, Bacharelado Interdisciplinar em Biossistemas, 424 

Engenharia Agronômica, Licenciatura em Matemática e Zootecnia. Neste caso, informou que os 425 

recursos financeiros são de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). No que se refere às ações de 426 

Assistência Estudantil, em relação ao auxílio alimentação, em média, foram distribuídos, 427 

mensalmente, 120 (cento e vinte) benefícios para o Campus Alto Paraopeba (CAP), 107 (cento e 428 

sete) para o Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO), 66 (sessenta e seis) para o Campus Sete 429 

Lagoas (CSL) e 481 (quatrocentos e oitenta e um) para o Campus Tancredo Neves (CTAN). Quanto 430 

ao Programa de Auxílio de Promoção Socioacadêmica de teto máximo estabelecido em R$ 600,00 431 

(seiscentos reais), a UFSJ atendeu, em 2015 (dois mil e quinze), a 1.068 (um mil e sessenta e oito) 432 

alunos, facilitando a permanência desses alunos de vulnerabilidade socioeconômica. No que 433 

concerne ao Programa de Bolsa Permanência (PBP) do MEC, direcionado aos alunos de renda 434 

familiar per capita não superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo, têm-se 120 (cento e vinte) 435 

bolsistas, cujo valor recebido é R$ 400,00 (quatrocentos reais), podendo haver o acúmulo com outras 436 

bolsas acadêmicas. Sobre a moradia estudantil, no referido ano, informou que tal benefício foi 437 

concedido, via edital, a 48 (quarenta e oito) estudantes. Informou que a Pró-Reitoria de Extensão e 438 

Assuntos Comunitários (PROEX), também, manteve as bolsas de extensão, além de manter outras 439 

frentes de captação de bolsas, como convênios com a Prefeitura Municipal de São João del-Rei ou o 440 

Museu da Casa de Padre Toledo, da UFMG. Outra ação significativa para distribuição de bolsas, 441 

aberta em 2014 (dois mil e quatorze) e triplicada em 2015 (dois mil e quinze), foi a incorporação de 442 

acadêmicos do Curso de Comunicação Social – Jornalismo – ao processo de cobertura midiática e 443 

assessoria de comunicação do Inverno Cultural da UFSJ. Tal ação envolve cerca de 30 (trinta) 444 
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acadêmicos durante 2 (dois) meses, vivenciando rotinas reais de trabalho jornalístico e 445 

comunicacional, com supervisão do corpo docente e técnico da UFSJ. Porém, dado o contexto 446 

econômico adverso, ressaltou que as políticas de permanência no âmbito da extensão foram 447 

prejudicadas, tendo o corte elevado de recursos direcionados ao edital PROEXT (MEC). O resultado 448 

foi a aprovação de menos de 50% (cinquenta por cento) do número de projetos e programas 449 

historicamente aprovados. Dentro da meta de ampliar e consolidar os cursos de graduação e pós-450 

graduação, informou que a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEN) deu continuidade à 451 

política de editais para aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino; apoio à organização 452 

de semanas acadêmicas e de outros tipos de eventos; além do apoio às equipes de competições 453 

acadêmicas. Em 2015 (dois mil e quinze), informou que a UFSJ contou com 309 (trezentas e nove) 454 

bolsas de mestrado, sendo 2 (duas) do CNPq, 192 (cento e noventa e duas) da CAPES, 2 (duas) da 455 

FAPEMIG e 73 (setenta e três) da UFSJ. O número de bolsas de mestrado com recursos próprios da 456 

UFSJ aumentou de 57 (cinquenta e sete), em 2013 (dois mil e treze), para 73 (setenta e três), em 2015 457 

(dois mil e quinze). Ademais, destaca-se que houve acréscimo de 30% (trinta por cento) no período 458 

de 2012 (dois mil e doze) a 2015 (dois mil e quinze) nas bolsas de mestrado. Na perspectiva das 459 

bolsas de doutorado, o cenário entre as 61 (sessenta e uma) bolsas de doutorado aponta 38 (trinta e 460 

oito) da CAPES, 8 (oito) da FAPEMIG e 15 (quinze) da UFSJ. As bolsas de doutorado passaram do 461 

total de 12 (doze), em 2013 (dois mil e treze), para 15 (quinze), em 2015 (dois mil e quinze), sendo 462 

expressivo e igual a 125% (cento e vinte e cinco por cento) o acréscimo desse tipo de bolsa entre 463 

2012 (dois mil e doze) e 2015 (dois mil e quinze). Com vistas a cumprir o objetivo de ampliar a 464 

produção técnico-científica e a inovação tecnológica, entre 2014 (dois mil e quatorze) e 2015 (dois 465 

mil e quinze), distribuíram-se 373 (trezentos e setenta e três) bolsas de iniciação científica e 60 466 

(sessenta) na categoria júnior. Ademais, em 2015 (dois mil e quinze), a Instituição foi contemplada 467 

com 7 (sete) bolsas do CNPq (PIBITI/Funttel) para projetos com potencial para inovação tecnológica 468 

na área de telecomunicações de janeiro a julho. Todavia, entre 2015 (dois mil e quinze) e 2016 (dois 469 

mil e dezesseis), ressaltou que não houve acréscimo de bolsas, permanecendo o mesmo número 470 

disponibilizado no período anterior frente à demanda anual de 615 (seiscentos e quinze) propostas 471 

apresentadas e qualificadas nos editais de 2015 (dois mil e quinze). Por fim, observou que este 472 

aumento de propostas de iniciação científica tem acompanhado o crescimento da qualificação 473 

docente e da produção científica. Tendo como meta ampliar a interlocução entre a UFSJ e as 474 

comunidades das regiões atendidas por meio de ações de extensão universitária, destacou que o 475 

Inverno Cultural, maior programa de extensão da UFSJ, foi realizado, tendo o Setor de Extensão 476 

Universitária contribuído efetivamente na realização em sua 28ª (vigésima oitava) edição. No que 477 

concerne ao objetivo de aprimorar os canais de comunicação internos e externos, informou que a TV 478 

UFSJ, ainda como webTV, vem ganhando visibilidade, mas com promessas de, em 2016 (dois mil e 479 

dezesseis), via transformação em TV aberta, aumentar sua produção e manter a periodicidade. 480 

Ademais, seu surgimento propiciou a cobertura efetiva dos dois últimos Invernos Culturais da UFSJ. 481 
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Sobre a rádio universitária, informou que o seu projeto de implantação recebeu a concessão. 482 

Aguarda-se, então, o encaminhamento ao Ministério das Telecomunicações do projeto de viabilidade 483 

técnica e posterior compra de equipamento, que demandará recursos do orçamento. Por fim, no que 484 

se refere à Revista Quanta UFSJ, seu primeiro número foi concluído em dezembro de 2015 (dois mil 485 

e quinze). Sobre o site da UFSJ, ressaltou que a Assessoria de Comunicação (ASCOM) identificou 486 

que ele não mais atende às necessidades, estando a reformulação da página já autorizada e os grupos 487 

de trabalho formados. Para isso, conta-se com a parceria do curso de Ciências da Computação. No 488 

que concerne aos indicadores primários da análise de desempenho conforme deliberações do TCU, 489 

informou que se destacam os seguintes números: 834 (oitocentos e trinta e quatro) professores, 998,7 490 

(novecentos e noventa e oito vírgula sete) funcionários equivalentes, 11.507 (onze mil, quinhentos e 491 

sete) alunos matriculados na graduação, sendo 9.965 (nove mil, novecentos e sessenta e cinco) em 492 

tempo integral. Ademais, são 1.572 (um mil, quinhentos e setenta e dois) alunos de pós-graduação e 493 

26 (vinte e seis) alunos em residência médica. Sobre os indicadores de decisão do TCU, destacou que 494 

a taxa de sucesso na graduação é de 61% (sessenta e um por cento), tendo sido em 2014 (dois mil e 495 

quatorze) de 50,1% (cinquenta vírgula um por cento). Seguindo a análise crítica, de acordo com o 496 

relatório, houve aumento do custo corrente institucional decorrente dos reajustes contratuais das 497 

despesas gerais e queda do custo relativo ao aluno em razão do aumento de vagas, da abertura de 498 

novos cursos e de novas entradas anuais. Diante disso, a Instituição conseguiu mais vagas para 499 

contratação de docentes, todavia ainda aquém da proporção ideal ao aumento de estudantes. Houve 500 

sucesso na obtenção de algumas vagas para novos técnicos, mas o cenário é o mesmo: proporção 501 

aquém da desejada, com a ressalva de que a UFSJ possui um dos menores índices entre as IFES. 502 

Apesar disso, no comparativo, observou que houve maior ganho de vagas para técnicos em relação às 503 

vagas para professores. Por fim, destacou que o grau de participação estudantil e de envolvimento de 504 

discentes com a pós-graduação aumentou entre 2014 (dois mil e quatorze) e 2015 (dois mil e quinze) 505 

em 32,3% (trinta e dois vírgula três por cento) e 20% (vinte por cento), respectivamente, lado a lado 506 

com a ascensão nos conceitos CAPES/MEC no mesmo período. Em termos da execução 507 

orçamentária e financeira, de acordo com o Relatório, informou que a UFSJ encerrou o exercício 508 

realizando as ações previstas e executando o orçamento dentro da programação com compatibilidade 509 

das dotações orçamentárias em relação às necessidades de crédito da Instituição para o cumprimento 510 

da sua programação de trabalho. Porém, ressaltou que se torna necessário informar que, dado o 511 

vertiginoso processo de expansão que vem culminando na ampliação de sua estrutura física, há de se 512 

levar em consideração a necessidade de revisão dos recursos orçamentários destinados às ações de 513 

manutenção. Soma-se, ainda, o fato de que, devido à substituição do vestibular pelo ENEM, as 514 

receitas próprias caíram em volume considerável, o que tem sido amenizado com a receita oriunda 515 

das taxas de inscrições com concursos públicos para contratação de docentes e técnicos-516 

administrativos. Observou que outra fonte são os arrendamentos e as aplicações financeiras. Por fim, 517 

informou que há, ainda, a expectativa de crescimento de recursos com projetos desenvolvidos no 518 
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ensino e na pesquisa. No que diz respeito à governança da UFSJ, considerando-se a estrutura 519 

matricial da UFSJ, a saber: órgãos deliberativos CONSU, CONEP e CONDI; Reitoria, Congregação, 520 

Comissão Própria de Avaliação, tem-se a Auditoria Interna, cuja atuação é detalhada no Relatório. 521 

Sobre o desempenho financeiro do exercício, em 2015 (dois mil e quinze), ressaltou que o principal 522 

entrave refere-se à demora no recebimento dos repasses financeiros, os quais foram amortizados em 523 

parcelas. Todavia, ao final do ano, os repasses vieram em formato integral e todas as despesas 524 

liquidadas foram pagas. Sobre a gestão do patrimônio e da infraestrutura, cabe dizer que a frota de 525 

veículos da UFSJ é composta por 53 (cinquenta e três) veículos, sendo um para transporte 526 

institucional e os demais para serviços comuns. No que concerne ao parecer da Auditoria Interna, 527 

informou que foram elencados os seguintes pontos: 1) as diversas unidades da UFSJ (via gestores, 528 

diretores e pró-reitores) têm sempre procurado pautar suas ações na legislação interna e demais 529 

normativos legais e se preocupado sempre com a adequação às orientações da AUDIT; 2) a UFSJ 530 

permanece na consolidação da centralização de seus procedimentos administrativos e consequente 531 

aprimoramento do controle interno; 3) merecem destaque a implantação e utilização do SIG e a 532 

prática recorrente de revisão da normatização interna; 4) tem sido de grande valia a busca por 533 

orientação nos processos de capacitação de gestores e afins da UFSJ com outras entidades diante da 534 

proposta de implantar uma política de gestão de riscos; 5) apesar da previsão da implantação do 535 

módulo Auditoria e Controle Interno no SIPAC/SIG, ainda não há um sistema informatizado para 536 

tratamento das recomendações feitas pela AUDIT; 6) houve avanço em 2015 (dois mil e quinze) com 537 

a adequação do Regimento Interno da AUDIT com a premissa de informação periódica à Reitoria e 538 

ao CONDI do andamento e resultados do PAINT. Em suma, destacou que o referido parecer da 539 

Auditoria conclui pela adequação e formato em acordo com a legislação pertinente no que se refere 540 

ao Relatório de Gestão da UFSJ referente ao exercício de 2015 (dois mil e quinze). No que tange ao 541 

parecer do Conselho Diretor, esclareceu que os pontos destacados por ela foram devidamente 542 

trabalhados e esclarecidos em relato do CONDI e este concluiu pela aprovação do Relatório de 543 

Gestão da UFSJ, em face da apresentação de forma transparente do desempenho e gestão dos 544 

recursos aplicados no ano de 2105 (dois mil e quinze) e em cumprimento da legislação em vigor 545 

mediante um cenário de extrema restrição orçamentária. Na fase de esclarecimentos, o presidente do 546 

Conselho informou que o senhor Cláudio Sérgio Teixeira de Souza, Pró-Reitor de Planejamento e 547 

Desenvolvimento da gestão anterior e atual Diretor de Planejamento e Gestão, estava presente à 548 

reunião para prestar esclarecimentos. Solicitou permissão para que ele pudesse falar quando 549 

necessário, o que foi acatado. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu 550 

parecer: “Diante do exposto no mérito, e por evidenciar de forma transparente o desempenho e a 551 

gestão dos recursos aplicados no exercício de 2015, com cumprimento da legislação em vigor, num 552 

momento de incerteza econômica associada a uma extrema restrição orçamentária, sou de parecer 553 

favorável à aprovação da Resolução/CONSU nº 007, de 29/03/2016, ad referendum, que homologa o 554 

Relatório de Gestão – Exercício 2015 da UFSJ. Este é o meu parecer, salvo melhor juízo”. Decisão 555 
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do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade, referendando a Resolução nº 007 556 

(sete), de 29 (vinte e nove) de março de 2016 (dois mil e dezesseis), que faz parte do processo. Item 557 

nove: Processo no 23122.012014/2016-61 – Resolução/CONSU nº 022, de 15/06/2016, ad 558 

referendum, que confere ao saguão do terceiro andar do Bloco C do DCNAT o nome “Murilo 559 

Cruz Leal”. Interessado: DCNAT, relatado pelo conselheiro Alberto Ferreira da Rocha Junior. 560 

O relator leu o mérito de seu parecer informando que se trata de sugestão de nomeação de saguão do 561 

prédio do Departamento de Ciências Naturais (DCNAT) no Campus Dom Bosco em homenagem ao 562 

falecido professor da área de Química, Murilo Cruz Leal. Esclareceu que o assunto foi tratado em 563 

primeira instância na Comissão de Química, dentro do DCNAT. Após sua aprovação, foi 564 

encaminhado para a Assembleia Departamental, que novamente aprovou a referida homenagem. 565 

Considerando que a referida homenagem deveria ocorrer durante a Jornada de Química a ser 566 

realizada entre 15 (quinze) e 17 (dezessete) de junho de 2016 (dois mil e dezesseis), afirmou que a 567 

Presidência do Conselho houve por bem aprovar a homenagem ad referendum deste Conselho. 568 

Destacou que o prof. Murilo Cruz Leal foi um professor da área de Química que se dedicou à 569 

valorização do ensino de química, tendo atuação destacada em relação às licenciaturas. Foi Pró-570 

Reitor de Ensino de Graduação durante 8 (oito) anos, contribuindo para a expansão da UFSJ e para a 571 

consolidação dos novos Campi e dos cursos de graduação criados a partir dos Programas 572 

EXPANDIR e REUNI. Para o relator, trata-se, portanto, de justa homenagem a quem se dedicou tão 573 

intensamente à educação pública. Na fase de esclarecimentos, o presidente do Conselho e os 574 

conselheiros Marcelo Pereira de Andrade e Maria Rita Rocha do Carmo destacaram, ainda, o 575 

importante papel que o prof. Murilo representou para a UFSJ desde o início de sua carreira na 576 

Instituição. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “VOTO, 577 

salvo melhor juízo, pela aprovação da Resolução nº 022, de 15 de junho de 2016, e do ad referendum 578 

da Presidência deste Conselho”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por 579 

unanimidade, referendando a Resolução nº 022 (vinte e dois), de 15 (vinte e dois) de junho de 2016 580 

(dois mil e dezesseis), que faz parte do processo. Às 17 (dezessete) horas e 15 (quinze) minutos, 581 

tendo-se chegado ao teto da reunião, o Conselho decidiu por encerrá-la e continuar o outro item da 582 

pauta em uma próxima reunião. Assim, nada mais havendo a tratar, o presidente do Conselho 583 

encerrou a reunião. E, para constar, eu, Maria da Penha Resende Rodrigues, secretária, lavrei a 584 

presente ata que, se aprovada, será assinada por todos os conselheiros presentes à reunião. São João 585 

del-Rei, 27 (vinte e sete) de junho de 2016 (dois mil e dezesseis). 586 

Prof. Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira 587 
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Prof. Alberto Ferreira da Rocha Júnior 589 

Prof. Américo Calzavara Neto  590 

Profª Bernadete Oliveira Sidney Viana Dias 591 

Prof. Carlos Eduardo de Matos Jensen 592 



 

 

17

Prof. Daniel Nogueira Cortez 593 

Profª Daniela Almeida Raposo Torres 594 

Prof. Eduardo Sérgio da Silva 595 

Prof. Elder José Reioli Cirilo 596 

Profª Eliane Prado Cunha Costa dos Santos 597 

Prof. Ênio Nazaré de Oliveira Júnior 598 

Prof. Fábio de Barros Silva 599 

Prof. Glauco Manuel dos Santos 600 

Prof. Henrique Tadeu Castro Cardias 601 

Profª Honória de Fátima Gorgulho 602 

Prof. Iura de Rezende Ferreira Sobrinho 603 

Prof. Ivair Gomes 604 

Profª Janaína Miranda Barbosa 605 

Prof. José Augusto Ferreira Perez Villar 606 

Prof. Lincoln Cardoso Brandão 607 

Prof. Luis Antônio Scola 608 

Profª Maria Rita Rocha do Carmo 609 

Profª Maristela Nascimento Duarte 610 

Prof. Maurício Reis e Silva Júnior 611 

Profª Raquel Moreira Pires dos Santos Melo 612 

Prof. Renato da Silva Vieira 613 

Prof. Rogério Martins Maurício 614 

Prof. Sérgio Marinho Soares  615 

Prof. Wilson Camilo Chaves 616 

Tec.-adm. Fábio Chaves 617 

Tec.-adm. Gilmar Cândido Rodrigues 618 

Tec.-adm. Gustavo Henrique Almeida 619 

Tec.-adm. Maria Mônica Reis Mondani 620 

Discente Jéssica Stéphanie de Paula 621 

Discente Jhonatan Rafael de Oliveira Bianchi 622 

Rep. Ext. Helena Sandra Aparecida Gorete Silveira  623 


