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Ata da 85ª (Octogésima Quinta) Reunião Ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 1 

da Universidade Federal de São João del-Rei. 2 

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de outubro de 2015 (dois mil e quinze), às 14 (quatorze) horas, 3 

estavam presentes para a 85ª (octogésima quinta) reunião ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e 4 

Extensão – CONEP, da Universidade Federal de São João del-Rei, realizada por videoconferência, 5 

estando: em São João del-Rei, Campus Santo Antônio, na Sala de Reuniões da Reitoria, os conselheiros: 6 

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

exercício; os docentes que atuam no ensino da graduação: Carolina Ribeiro Xavier, Stella Maris 8 

Resende, Túlio Hallak Panzera e Vanessa Maia Barbosa de Paiva; os docentes que atuam no ensino de 9 

pós-graduação: Roberto Pires Calazans Matos e Valdir Mano; o membro do corpo técnico-10 

administrativo: Josiane Nogueira; e o membro da comunidade externa: José Domingos de Souza; em 11 

Divinópolis, Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO), Sala 201 – Bloco C, os conselheiros docentes 12 

que atuam no ensino de graduação: Cláudia Di Lorenzo Oliveira e Moacyr Comar Júnior; e em Ouro 13 

Branco, Campus Alto Paraopeba (CAP), Sala 214 – Bloco 1, a conselheira docente que atua no ensino 14 

de graduação: Renata Carolina Zanetti Lofrano. Havendo quorum, o presidente do Conselho em 15 

exercício deu início à reunião, dando posse ao membro da comunidade externa, indicado pelas 16 

Associações Comunitárias, senhor José Domingos de Souza. Na sequência, apresentou as justificativas 17 

de ausência dos conselheiros: Valéria Heloisa Kemp, Reitora e presidente do Conselho, por estar de 18 

férias regulamentares; Cléber José da Silva, por estar em Santos (SP), participando do 66º Congresso 19 

Nacional de Botânica; e José Roberto Ribeiro, por também estar de férias regulamentares. Aceitas as 20 

justificativas, foi aprovada, por unanimidade, a ata da 84ª (octogésima quarta) reunião ordinária ocorrida 21 

em 5 (cinco) de agosto de 2015 (dois mil e quinze). Aprovada a ata e decididos os itens do expediente 22 

do dia, foi então colocada em discussão a pauta. No momento da aprovação, o presidente do Conselho 23 

em exercício solicitou a exclusão do item 9 (nove), que trata da solicitação de convênio científico entre 24 

UFSJ e UNESP e entre UFSJ e UNICAMP, devido à justificativa de ausência do conselheiro relator 25 

Cléber José da Silva, o que foi acatado. Ainda, a pedido dos conselheiros relatores Stella Maris Resende 26 

e Sérgio Cerqueira foram excluídos os itens 7 (sete) e 16 (dezesseis), que tratam, respectivamente, de 27 

carta dos alunos do Curso de Engenharia Mecatrônica solicitando reavaliação de notas referentes a 28 

provas e trabalhos da Unidade Curricular “Dinâmica Aplicada às Máquinas e da Decisão Ad Referendum 29 

Nº 009/2014, de 13 de novembro de 2014, que aprova projeto de pesquisa do professor Juliano de 30 

Carvalho Cury. Aprovada a pauta, iniciaram-se os trabalhos. Item um: Processo no 23122016548/2015-31 

85 – Calendário Escolar para a Graduação 2016. Interessada: DICON, relatado pela conselheira 32 

Stella Maris Resende. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que trata este parecer da 33 

apreciação da proposta de Calendário para o ano letivo de 2016 (dois mil e dezesseis) para os Cursos de 34 

Graduação da UFSJ. Destacou que o Calendário da UFSJ tem por objetivo regulamentar as datas de todas 35 

as atividades acadêmicas dos cursos de graduação. Afirmou que a importância desta regulamentação reside 36 

no fato de que várias atividades da Instituição são realizadas em conjunto ou são interdependentes, como 37 
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processos seletivos, matrícula, inscrição periódica ou solicitação de docentes para os semestres seguintes. 38 

Nesse sentido, esclareceu que o Calendário define, inicialmente, as datas de início e término dos 2 (dois) 39 

semestres letivos do ano. Para o primeiro semestre letivo de 2016 (dois mil e dezesseis), informou que as 40 

datas são 15 (quinze) de fevereiro e 2 (dois) de julho, totalizando 111 (cento e onze) dias letivos na sede e 41 

110 (cento e dez) dias letivos nos campi Alto Paraopeba (CAP), Centro-Oeste Dona Lindu (CCO) e Sete 42 

Lagoas (CSL). Para o segundo semestre letivo de 2016 (dois mil e dezesseis), destacou que as datas são 1º 43 

(primeiro) de agosto e 16 (dezesseis) de dezembro, levando a 108 (cento e oito) dias letivos na sede, 111 44 

(cento e onze) no CAP e 109 (cento e nove) no CCO e no CSL. No total, informou que estão previstos 219 45 

(duzentos e dezenove) dias letivos na sede, no CSL e no CCO, e 221 (duzentos e vinte e um) dias letivos 46 

no CAP, o que está em conformidade com as exigências legais, que definem um mínimo de 200 (duzentos) 47 

dias. Observou que estas quantidades correspondem a 20 (vinte) semanas letivas nos 2 (dois) semestres 48 

letivos do ano, o que é satisfatório considerando-se que os cursos de graduação são estruturados em 49 

semestres, com duração de 18 (dezoito) semanas letivas. No entanto, em virtude de feriados, ressaltou que 50 

não se atingem 18 (dezoito) dias letivos para alguns dias da semana em algumas situações. Nesse sentido, 51 

recomendou que seja definido que “Compete aos Colegiados de Curso de Graduação adequar os planos de 52 

ensino das disciplinas de seus cursos, definindo o sábado ou outro dia da semana, ou outra forma que possa 53 

ser utilizada para se completar a carga horária daquelas disciplinas que não tiverem suas cargas horárias 54 

completas considerando os dias letivos determinados no Calendário 2016”. Para se minimizarem essas 55 

deficiências, a relatora sugeriu, primeiramente, que o término do segundo semestre letivo seja também no 56 

sábado, dia 17 (dezessete) de dezembro, permitindo a utilização do sábado para atividades letivas. 57 

Consequentemente, o número de dias letivos será aumentado. Além disso, considerando-se que há um 58 

feriado na quarta-feira (2 de novembro) seguinte ao dia do Servidor Público (28 de outubro), o que poderia 59 

estimular faltas. Sugeriu que o recesso comemorativo pelo Dia do Servidor Público fosse deslocado para o 60 

dia 11 (onze) de novembro, devido ao fato de que já há um recesso na segunda-feira seguinte (14 de 61 

novembro). Com isso, a data limite para entrega de nomes de professores pelas unidades acadêmicas para 62 

o primeiro semestre de 2017 (dois mil e dezessete) deve ser antecipada para o dia 10 (dez) de novembro de 63 

2016 (dois mil e dezesseis). Destacou que um item importante no Calendário Escolar é a Inscrição 64 

Periódica, processo pelo qual todos os discentes se inscrevem nas unidades curriculares a serem cursadas a 65 

cada semestre. Informou que as datas propostas seguem o regulamentado pela Resolução/CONEP nº 24 66 

(vinte e quatro), de 9 (nove) de julho de 2014 (dois mil e quatorze), e garantem que as aulas iniciarão após 67 

o resultado da segunda etapa da Inscrição Periódica, quando a maioria dos discentes já terá horário 68 

definido. Observou que as datas-limite indicadas para requerimento no caso de não inscrição na primeira 69 

ou segunda etapa da Inscrição Periódica, de exclusão de unidade curricular pelo discente e para que os 70 

coordenadores realizem ajustes na inscrição periódica também seguem as normas vigentes. Destacou que 71 

as datas-limite para trancamento de matrícula também estão estabelecidas para os 2 (dois) semestres 72 

letivos. Observou que a data para a solicitação de trancamento não é regulamentada na UFSJ, mas o artigo 73 

90 (noventa) do Regimento Geral da UFSJ estabelece que a renovação de matrícula deva ser realizada na 74 

mesma época que a inscrição periódica. Dessa forma, sugeriu que as datas-limite para trancamento e 75 
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renovação de trancamento de matrícula sejam coincidentes com as datas-limite para exclusão de unidades 76 

curriculares pelo discente, via internet, que são 28 (vinte e oito) de fevereiro para o primeiro semestre e 14 77 

(quatorze) de agosto para o segundo semestre, observando que esta modificação garantirá também melhor 78 

aproveitamento das vagas que porventura forem disponibilizadas com os trancamentos. Informou que o 79 

Calendário também determina as datas de solicitação e definição de docentes e de oferecimento de 80 

unidades curriculares para o semestre seguinte. Observou que estes procedimentos devem ocorrer em 81 

prazos que permitam a definição consciente das demandas de disciplinas para o semestre seguinte e das 82 

possibilidades de atendimento por parte dos departamentos, mas também que é necessária certa 83 

antecedência para tramitação nos departamentos e para que os docentes possam se preparar para o semestre 84 

seguinte. Dessa forma, os prazos têm sido estabelecidos para que se garantam 4 (quatro) semanas para 85 

definição de docentes pelos departamentos e unidades acadêmicas, 4 (quatro) semanas para elaboração dos 86 

horários e cadastro do oferecimento no Sistema de Controle Acadêmico (CONTAC) pelos coordenadores 87 

e, ainda, que o horário de aulas seja disponibilizado até no mínimo 1 (uma) semana antes do término do 88 

semestre letivo. No entanto, neste ano, ressaltou que é proposto um prazo menor para a elaboração de 89 

horários no primeiro semestre letivo, o que pode ser prejudicial, principalmente considerando-se a alta 90 

proporção atual de coordenadores em primeiro mandato. Dessa forma, sugeriu a antecipação da data-limite 91 

para que os coordenadores solicitem docentes para o semestre seguinte de 6 (seis) de maio para 29 (vinte e 92 

nove) de abril, e da data-limite para que as unidades acadêmicas disponibilizem os nomes dos docentes de 93 

3 (três) de junho para 25 (vinte e cinco) de maio. Informou que as datas para colação de grau solene 94 

coletiva também estão incluídas, de acordo com o disposto na Resolução/CONEP nº 009 (nove), de 6 95 

(seis) de março de 2013 (dois mil e treze), e contemplam datas específicas para cada um dos campi, 96 

permitindo-se cerimônias mais curtas e mais direcionadas para os diferentes perfis dos 6 (seis) campi da 97 

UFSJ.  Destacou ainda que as datas de eventos importantes para os cursos de graduação, como o 98 

Acolhimento aos Calouros e o Congresso de Produção Científica, também estão contempladas. 99 

Finalmente, sugeriu que o feriado de 25 (vinte e cinco) de março seja identificado na legenda. Dessa 100 

forma, considerando que a proposta de Calendário 2016 (dois mil e dezesseis) para os cursos de graduação 101 

da UFSJ estabelece datas e prazos para as atividades acadêmicas contemplando os aspectos regimentais 102 

necessários, a relatora entendeu que ela deveria ser aprovada, desde que fossem feitas as modificações 103 

sugeridas. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Diante do 104 

exposto, sou de parecer favorável à aprovação do Calendário para os Cursos de Graduação para o ano 105 

letivo de 2016, considerando as recomendações expostas acima. Este é o meu voto, salvo melhor juízo”. 106 

Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade, dando origem à Resolução no 107 

022 (vinte e dois), de 28 (vinte e oito) de outubro de 2015 (dois mil e quinze), que passa a fazer parte do 108 

processo. Item dois: Processo no 23122014523/2015-47 – Proposta de regulamento do Comitê de 109 

Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos – Unidades Educacionais de São João del-Rei. 110 

Interessado: CEPSJ, relatado pelo conselheiro Moacyr Comar Júnior. O relator leu o mérito de seu 111 

parecer informando que os Conselhos de Ética são parte fundamental para que as pesquisas envolvendo 112 

seres humanos sejam conduzidas dentro da mais restrita observância dos direitos da pessoa. Assim, 113 
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afirmou que se faz necessária sua regulação, deixando claras as normas a serem seguidas pelos 114 

pesquisadores, bem como seus direitos e deveres. Dessa forma, esclareceu que o Regulamento em 115 

questão foi elaborado tendo como base as normas do Conselho Nacional de Saúde (CNS) descritas na 116 

Resolução nº 466 (quatrocentos e sessenta e seis), de 12 (doze) de dezembro de 2012 (dois mil e doze), 117 

além da Norma Operacional nº 001/2013 (um / dois mil e treze) do CNS. Tendo como base as 118 

legislações citadas acima, o relator ressaltou que sugeriu algumas alterações no texto que lhe foi enviado 119 

para análise, as quais foram apresentadas por ele. Outras alterações foram propostas pelo plenário, as 120 

quais foram também acatadas pelo relator. Na fase de esclarecimentos, o presidente do Conselho em 121 

exercício informou que estavam presentes à reunião o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, 122 

professor André Luiz Mota, e a coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 123 

Humanos da Sede (CEPSJ), professora Adriana Guimarães Rodrigues, para esclarecimentos ao 124 

processo. Solicitou permissão para que eles pudessem falar caso fosse necessário, o que foi acatado. A 125 

coordenadora do CEPSJ prestou os esclarecimentos necessários e agradeceu ao relator pelo seu parecer e 126 

à Reitoria pelo apoio que tem dado ao Comitê. Finalizou convidando os conselheiros para participarem 127 

do curso de capacitação que ocorrerá no próximo dia 9 (nove) de novembro, em parceria com o 128 

Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, que vai abordar questões analíticas sobre estudos com 129 

seres humanos, bem como está previsto treinamento sobre Plataforma Brasil, que é o sistema eletrônico 130 

utilizado em todo o País para recebimento de projetos de pesquisa que envolvam seres humanos pelos 131 

Comitês de Ética. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Frente ao 132 

exposto na Análise, sou de parecer favorável à aprovação do Regulamento com as alterações sugeridas”. 133 

Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade, dando origem à Resolução no 134 

023 (vinte e três), de 28 (vinte e oito) de outubro de 2015 (dois mil e quinze), que passa a fazer parte do 135 

processo. Item três: Processo no 23122011642/2015-48 – Proposta de mudança do Programa de 136 

Mestrado em Psicologia. Interessados: PPGPSI/PROPE, relatado pelo conselheiro Valdir Mano. O 137 

relator leu o mérito de seu parecer informando que o curso de Mestrado em Psicologia teve início em 138 

março de 2008 (dois mil e oito) com uma turma de 14 (quatorze) discentes. Destacou que o curso, único 139 

na Região das Vertentes, tem se consolidado de forma equilibrada e se mostrado atrativo, como pode ser 140 

verificado pelo alto número de candidatos que anualmente se inscrevem para o processo seletivo. No 141 

entanto, ressaltou que na última avaliação presencial da CAPES foi levantada a necessidade de 142 

modificações no Programa do Curso, em particular em relação às 3 (três) linhas de pesquisa, as quais, 143 

segundo a comissão da CAPES, deveriam ser definidas apenas pelas temáticas de pesquisa, e não pela 144 

abordagem teórico-metodológica, evitando superposições e o desequilíbrio na distribuição de docentes 145 

em cada linha. Tendo em vista os questionamentos acima, informou que o Colegiado do Curso e os 146 

docentes do Programa de Pós-Graduação em Psicologia (PPGPSI) se reuniram em 21 (vinte e um) de 147 

maio e 1º (primeiro) de junho e aprovaram uma primeira proposta de mudança no Programa de 148 

Mestrado em Psicologia, incluindo: 1) nova definição das linhas de pesquisa; e 2) ajuste na estrutura 149 

curricular em função da modificação nas linhas de pesquisa. Esclareceu que esta proposta foi 150 

posteriormente modificada em relação à definição das linhas de pesquisa, sendo essa modificação 151 
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aprovada em reunião do Colegiado de Curso realizada em 22 (vinte e dois) de setembro de 2015 (dois 152 

mil e quinze). Esclareceu que as novas linhas de pesquisa foram definidas em duas grandes temáticas 153 

que contemplam a diversidade de interesses de pesquisa dos docentes do Programa, sendo: Linha 1 – 154 

Fundamentos teóricos e filosóficos da Psicologia; e Linha 2 – Instituições, Saúde e Sociedade. Com esta 155 

nova definição das linhas de pesquisa, destacou que se busca resolver os problemas apontados pela 156 

comissão da CAPES, como: distinção mais nítida entre as temáticas abordadas em cada linha, evitando 157 

superposições; as linhas agora não mais se baseiam em abordagens teórico-metodológicas, mas sim em 158 

temáticas; e distribuição mais equilibrada de docentes em cada linha. No que se refere à estrutura 159 

curricular, informou que esta foi modificada visando a ajustá-la à nova configuração das linhas de 160 

pesquisa e permitindo maior flexibilidade, detalhando, na sequência, a nova estrutura curricular da 161 

forma como ficou definida. Por fim, afirmou que todas as alterações propostas nas linhas de pesquisa e 162 

na estrutura curricular buscaram atender aos questionamentos da CAPES e foram conduzidas de forma 163 

colegiada, tendo sido discutidas pelo corpo docente e aprovadas pelo Colegiado de Curso. Além disso, 164 

salientou que as mudanças não ferem as normas constantes na Resolução/CONSU nº 062 (sessenta e 165 

dois), de 7 (sete) de novembro de 2011 (dois mil e onze), que define o Regulamento dos Programas de 166 

Pós-Graduação Stricto Sensu da UFSJ. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o 167 

seu parecer: “Diante do exposto no Mérito, voto pela aprovação da proposta de mudança no Programa 168 

de Mestrado em Psicologia. Este é o meu parecer, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer 169 

do relator foi aprovado por 11 (onze) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção, dando origem à Resolução 170 

no 024 (vinte e quatro), de 28 (vinte e oito) de outubro de 2015 (dois mil e quinze), que passa a fazer 171 

parte do processo. Item quatro: Processo no 23122012385/2015-61 – Proposta de reformulação do 172 

Projeto Pedagógico de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia. Interessados: 173 

PPGBIOTEC/PROPE, relatado pela conselheira Stella Maris Resende. A relatora leu o mérito de 174 

seu parecer informando que se trata da proposta de alteração do Projeto Pedagógico de Mestrado do 175 

Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia (PPGBIOTEC). Esclareceu que o presente processo 176 

originou-se das críticas recebidas durante a avaliação do projeto de criação do nível Doutorado no 177 

PPGBIOTEC, submetido à CAPES em 2014 (dois mil e quatorze), em que a área de concentração, as 178 

linhas de pesquisa e a estrutura curricular foram consideradas deficientes. Dessa forma, ressaltou que foi 179 

feita uma reformulação e uma nova proposta foi submetida em 2015 (dois mil e quinze), com áreas de 180 

concentração e linhas de pesquisa diferentes das já existentes no curso de Mestrado. Informou que na 181 

proposta estão previstas duas áreas de concentração para o Doutorado: Biotecnologia Industrial e 182 

Ambiental e Biotecnologia Aplicada à Saúde, sendo quatro as linhas de Pesquisa: Isolamento de moléculas 183 

e bioprocessos aplicados ao meio ambiente; Microrganismos como biorreatores para a produção de 184 

biomoléculas; Biotecnologia Computacional; e Isolamento e liberação de moléculas com aplicação em 185 

Saúde Humana. Nesse sentido, ressaltou que a solicitação de reformulação do Mestrado do PPGBIOTEC, 186 

agora apresentada, propõe as mesmas áreas de concentração da proposta do Doutorado. No entanto, 187 

observou que, enquanto as duas primeiras linhas de pesquisa são iguais, as duas últimas são nomeadas 188 

diferentemente: Biotecnologia Computacional para tratamento de dados biológicos e Moléculas e Estudos 189 
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com aplicação em Saúde Humana. A relatora destacou que entende que é possível a existência de linhas de 190 

pesquisa diferentes no mestrado e no doutorado de um mesmo programa, mas, pela similaridade dos temas, 191 

sugeriu que seria mais razoável usar-se um único nome. Esclareceu ainda que, no processo, consta que a 192 

proposta foi submetida à Câmara de Pós-Graduação do Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO), mas 193 

não há ata de aprovação. Há um relato de avaliação da proposta, mas não se menciona em que instância ele 194 

foi apresentado. Ainda, no memorando de encaminhamento do processo ao CONEP, é informado que a 195 

proposta foi aprovada pela Congregação do CCO, com encaminhamento da respectiva ata, mas sem 196 

menção de relatoria. Entretanto, conforme ressaltado pelo Pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, 197 

professor André Luiz Mota, em seu memorando de encaminhamento do processo ao Gabinete da Reitoria, 198 

destacou que a regulamentação da UFSJ não prevê procedimentos para alteração de projetos de Programas 199 

de Pós-Graduação Stricto Sensu. Porém, afirmou que o artigo 43 (quarenta e três) da Resolução/CONSU 200 

nº 062 (sessenta e dois), de 7 (sete) de novembro de 2011 (dois mil e onze), que aprova o Regulamento dos 201 

Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UFSJ, estabelece que casos omissos sejam analisados pela 202 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPE) e aprovados pelo CONEP. Considerando que esta 203 

alteração se refere a aspectos acadêmicos, o Pró-reitor avaliou que este Conselho seria a instância 204 

adequada para avaliação da solicitação. A relatora afirmou que concorda com tal avaliação, mas entende 205 

também que a primeira instância para se aprovar qualquer modificação em programas e cursos deve ser o 206 

Colegiado do mesmo, a exemplo do que já é regulamentado para a graduação. Dessa forma, para agilizar a 207 

tramitação do processo, informou que foi solicitada à coordenadora do Programa, professora Rosy Iara 208 

Maciel de Azambuja Ribeiro, a ata de aprovação pelo Colegiado. Assim sendo, a ata da 43ª (quadragésima 209 

terceira) reunião ordinária do Colegiado do PPGBIOTEC, ocorrida em 29 (vinte e nove) de setembro de 210 

2015 (dois mil e quinze), foi enviada no dia 21 (vinte e um) de outubro de 2014 (dois mil e quinze) e 211 

anexada ao final deste processo. Porém, embora nela conste a aprovação das áreas de concentração já 212 

mencionadas, as seguintes linhas de pesquisa foram aprovadas: Isolamento de Moléculas; 213 

Desenvolvimento de Bioprocessos Aplicados do Meio Ambiente; Biotecnologia Computacional; e 214 

Isolamento e Liberação de Moléculas com Aplicação em Saúde Humana. Salientou que este novo conjunto 215 

difere tanto daquele apresentado na proposta de Doutorado como do que consta neste processo. Dessa 216 

forma, a relatora entendeu que não há condições de se aprovar uma solicitação de reformulação de Projeto 217 

Pedagógico de Curso que é diferente daquela aprovada pelo Colegiado do Curso. Além disso, observou 218 

que no processo não é mencionado se também houve alguma modificação no elenco de disciplinas do 219 

Programa, suas cargas horárias ou ementas. Adicionalmente, consultando-se a página do Programa na 220 

internet, informou que verificou que há edital aberto para seleção, no qual são apresentadas as linhas de 221 

pesquisa indicadas no presente processo, que são diferentes daquelas aprovadas pelo Colegiado e, 222 

principalmente, diferentes das que ainda estão vigor, alertando que esta divulgação é irregular e pode trazer 223 

transtornos futuros. O Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, professor André Luiz Mota, presente à 224 

reunião, prestou alguns esclarecimentos sobre o processo, ressaltando que a intenção do Programa é 225 

adequar o seu projeto pedagógico aos questionamentos feitos pela CAPES quando da submissão do 226 

doutorado. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Diante do 227 
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exposto, meu voto é para que o processo de solicitação de alteração de Projeto Pedagógico do Mestrado 228 

do Programa de Pós-graduação em Biotecnologia baixe em diligência, para revisão da documentação e 229 

ajuste das linhas de pesquisa do Programa. Este é o meu voto, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: 230 

o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade. Item cinco: Processo no 23122001945/2015-52 – 231 

Pedido de participação como colaborador esporádico em projeto de pesquisa intitulado “Estudo 232 

de Desenvolvimento de uma Ferramenta para Monitoramento e Diagnóstico Térmico de Unidades 233 

Geradoras com Motor Diesel”. Interessado: Prof. Edgar Campos Furtado (DETEM), relatado 234 

pela conselheira Stella Maris Resende. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que o 235 

presente processo se refere à solicitação do professor Edgar Campos Furtado, do Departamento das 236 

Engenharias de Telecomunicações e Mecatrônica (DETEM), de participação como colaborador esporádico 237 

no projeto de pesquisa intitulado “Estudo de Desenvolvimento de uma Ferramenta para Monitoramento e 238 

Diagnóstico Térmico de Unidades Geradoras com Motor Diesel”. Esclareceu que o projeto tem como 239 

coordenador o professor Eraldo Cruz dos Santos, da Universidade Federal do Pará (UFPA), e como 240 

colaboradores os professores Lucilene de Oliveira Rodrigues, da Universidade Federal de Itajubá 241 

(UNIFEI), e Almir Silva Neto do Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET – Campus Timóteo), e 242 

a gerente Tânia Cristina Alves Reis e os pesquisadores Thiago Alencar Brito e Carlos Eduardo Alves da 243 

Costa, da Empresa Brentech Energia S.A. Informou que o projeto é financiado pelo Núcleo de Pesquisas e 244 

Estudos do Nordeste (NEPEN), com o objetivo de desenvolvimento de uma plataforma móvel de 245 

monitoramento e diagnóstico das condições operacionais de unidades diesel geradores que se encontram 246 

em operação em usinas termelétricas com motor diesel. Em relação às atividades previstas para o professor 247 

Edgar, informou que estão relacionadas à instrumentação industrial, aquisição de sinais, identificação de 248 

sistemas e desenvolvimento de algoritmos de monitoramento, controle e supervisão. Destacou que o 249 

professor Edgar tem formação e experiência na área do projeto e percebe-se que a realização deste trará 250 

benefícios à UFSJ tanto em aquisição de conhecimento, produção científica e formação técnica como 251 

também aporte financeiro. Além disso, o projeto tem impacto ambiental direto no sentido de propiciar 252 

melhorias às usinas termelétricas do País. Entretanto, a despeito do evidente mérito científico do projeto, a 253 

relatora ressaltou que a atividade de colaboração esporádica de docentes das IFES brasileiras é 254 

regulamentada por lei federal e deve seguir certos procedimentos. Na época da solicitação, observou que a 255 

matéria era regida na UFSJ pela Resolução/CONSU nº 035 (trinta e cinco), de 23 (vinte e três) de 256 

novembro de 2009 (dois mil e nove). Ao analisar o processo, informou que percebeu a falta de convênio 257 

entre a UFSJ e a empresa Brentech Energia S.A. exigido na Resolução. Ao entrar em contato com o 258 

interessado, recebeu a informação de que o convênio já estava sendo providenciado. No entanto, nesse 259 

período, lembrou que a Resolução/CONSU nº 035 (trinta e cinco) foi revogada, e atualmente ainda não há 260 

regulamentação na UFSJ para esta atividade. Dessa forma, afirmou que não há como analisar o pedido, 261 

considerando-se que, mesmo à luz da regulamentação anterior, falta documentação. Na fase de 262 

esclarecimentos, a relatora lembrou que a Resolução nº 010 (dez), aprovada por este Conselho em 29 263 

(vinte e nove) de abril de 2015 (dois mil e quinze), trata da colaboração esporádica apenas para os casos de 264 

afastamentos. No caso do processo em questão, como se trata de um afastamento, ressaltou que não há 265 
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atualmente regulamentação para esses casos na UFSJ. O conselheiro Valdir Mano chamou a atenção para a 266 

necessidade de se aprovar uma norma para agilizar essas situações, jogando a deliberação desses tipos de 267 

processos para as próprias unidades acadêmicas dos professores. Dados os esclarecimentos e discutida a 268 

matéria, a relatora leu o seu parecer: “Diante do exposto, meu voto é para que o presente processo, de 269 

colaboração esporádica em projeto de pesquisa, de interesse do Prof. Edgar Campos Furtado, baixe em 270 

diligência para que o mesmo complemente a documentação, de forma a se adequar à última 271 

regulamentação válida ou a uma nova regulamentação, assim que esta for aprovada. Este é o meu voto, 272 

salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade. Item 273 

seis: Processo no 23122011969/2015-10 – Termo de adesão e compromisso para prestação de 274 

serviço voluntário do Prof. José Maurício de Carvalho. Interessado: DFIME, relatado pelo 275 

conselheiro Roberto Pires Calazans Matos. O relator leu o mérito de seu parecer informando que se 276 

trata do pedido feito pelo professor aposentado José Maurício de Carvalho de adesão e compromisso 277 

voluntário com permissão de uso de instalações e bens da UFSJ com a finalidade de concluir a 278 

orientação do bolsista Mário Sérgio de Carvalho Tomaz. Esclareceu que o uso e as instalações dos bens 279 

serão exclusivamente de acordo com os fins indicados no plano de trabalho do aluno bolsista. Esclareceu 280 

ainda que a sala a ser utilizada para esse fim será a 2.27A, do Campus Dom Bosco, no horário de 13 281 

(treze) às 17 (dezessete) horas das quartas-feiras. Informou que o prazo do pedido é de 8 (oito) meses, 282 

encerrando-se em fevereiro de 2016 (dois mil e dezesseis). Por fim, informou que tal solicitação foi 283 

aprovada por unanimidade pela Assembleia Departamental do Departamento de Filosofia e Métodos 284 

(DFIME), bem como cumpre o que está regulamentado na Resolução/CONSU nº 023 (vinte e três), de 7 285 

(sete) de julho de 2008 (dois mil e oito), que regulamenta o serviço voluntário no âmbito da UFSJ. 286 

Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Sou de parecer favorável à 287 

aprovação do Termo de Adesão e Compromisso de Trabalho Voluntário do professor José Maurício de 288 

Carvalho”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Item sete: Processo 289 

no 23122006038/2015-08 – Recurso contra negativa à solicitação de aproveitamento de disciplina. 290 

Interessada: Ingrid Thabata Silva Viana, relatado pela conselheira Vanessa Maia Barbosa de 291 

Paiva. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que as informações constantes no processo 292 

continuam insuficientes para julgamento mesmo após o mesmo ter baixado em diligência para 293 

esclarecimentos e complementação da documentação. Na fase de esclarecimentos, o presidente do 294 

Conselho informou que estava presente à reunião o Pró-Reitor Adjunto de Ensino de Graduação, 295 

professor Márcio Falcão Santos Barroso. Solicitou permissão para que ele pudesse se manifestar, o que 296 

foi acatado. O Pró-Reitor prestou alguns esclarecimentos sobre o processo, observando que a aluna foi 297 

para o intercâmbio, a princípio, com uma autorização do seu curso, assinada pelo docente Adriano 298 

Aguiar Mendes, para cursar a disciplina de que ela solicita o aproveitamento de estudo. O Pró-Reitor 299 

avalia que as disciplinas devem ser aproveitadas no curso, como fica claro no Decreto nº 7.642/2011 300 

(sete mil, seiscentos e quarenta e dois / dois mil e onze), que institui o Programa Ciência sem Fronteiras. 301 

No entanto, deve-se assegurar que a normatização interna da UFSJ seja levada em conta. Sendo assim, 302 

há regras claras para o aproveitamento de estudos, inclusive, nas feitas em intercâmbio. Por não ter 303 
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apresentado um plano de estudos contendo as equivalências e pelo fato de o Colegiado de Curso não 304 

deixar claro o motivo para o não aproveitamento, a discente entrou com recurso no CONEP por entender 305 

que é seu direito o aproveitamento da disciplina solicitada. Outra coisa que destacou é a necessidade de 306 

haver um sincronismo entre a legislação interna e a legislação do Programa Ciências sem Fronteiras para 307 

evitar esse tipo de problema. A conselheira Renata Carolina Zanetti Lofrano observou que não é difícil 308 

comparar a ementa da disciplina do curso na UFSJ com a ementa da disciplina que ela cursou no 309 

intercâmbio, mas o que pode ter acontecido é que a disciplina cursada pela aluna é uma disciplina básica 310 

e, na UFSJ, essa disciplina é mais específica para o Curso de Engenharia de Alimentos, o que pode ter 311 

levado o Colegiado a indeferir o pedido da aluna por não haver equivalência entre as ementas. Neste 312 

caso, a conselheira Cláudia de Lorenzo Oliveira observou que o Colegiado deveria ter sido mais 313 

específico, esclarecendo melhor sobre o que o levou a negar o aproveitamento da disciplina solicitada. 314 

Considerando a discussão ocorrida, o Conselho decidiu por baixar o processo novamente em diligência 315 

para o Colegiado do Curso de Engenharia de Alimentos, de forma que este possa esclarecer melhor os 316 

motivos que o levaram a indeferir o pedido de aproveitamento da disciplina “Operações Básicas”. Dados 317 

os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Voto para que o processo baixe 318 

em diligência junto ao Colegiado de Curso para que este envie um parecer técnico justificado e 319 

detalhado dos motivos que embasaram a não aprovação da equivalência da unidade curricular 320 

solicitada”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade. Às 17 (dezessete) 321 

horas e 10 (dez) minutos, tendo se chegado ao teto da reunião, o Conselho decidiu por encerrá-la e 322 

continuar os outros itens da pauta em uma próxima reunião. Assim, nada mais havendo a tratar, o 323 

presidente do Conselho em exercício encerrou a reunião. E para constar, eu, Maria da Penha Resende 324 

Rodrigues, secretária, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por todos os conselheiros 325 

presentes à reunião. São João del-Rei, 28 (vinte e oito) de outubro de 2015 (dois mil e quinze).  326 

Prof. Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira 327 

Profª Carolina Ribeiro Xavier 328 

Profª Cláudia Di Lorenzo Oliveira 329 

Prof. Moacyr Comar Júnior 330 

Profª Renata Carolina Zanetti Lofrano 331 

Prof. Roberto Pires Calazans Matos 332 

Profª Stella Maris Resende 333 

Prof. Túlio Hallak Panzera 334 

Prof. Valdir Mano 335 

Profª Vanessa Maia Barbosa de Paiva 336 

T. A. Josiane Nogueira 337 

Mem. Ext. José Domingos de Souza 338 


