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Ata da 89ª (Octogésima Nona) Reunião Ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão1

da Universidade Federal de São João del-Rei.2

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de setembro de 2016 (dois mil e quinze), às 14 (quatorze) horas,3

estavam presentes para a 89ª (octogésima nona) reunião ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e4

Extensão – CONEP, da Universidade Federal de São João del-Rei, na sala de Reuniões dos Conselhos5

Superiores, Campus Santo Antônio, os seguintes conselheiros: professor Marcelo Pereira de Andrade,6

Reitor em exercício e presidente do Conselho exercício; os docentes que atuam no ensino da graduação:7

Gustavo Leal Toledo, Moacyr Comar Júnior, Renata Carolina Zanetti Lofrano, Stella Maris Resende,8

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

graduação: Andrea Lúcia Teixeira Charbel e Roberto Pires Calazans Matos; os membros do corpo10

técnico-administrativo: José Roberto Ribeiro e Josiane Nogueira; o membro do corpo discente do11

ensino de pós-graduação: João Paulo Viana; e o membro da comunidade externa: José Domingos de12

Souza. Havendo quorum, o presidente do Conselho em exercício deu início à reunião, dando posse ao13

discente do ensino de pós-graduação stricto sensu, senhor João Paulo Viana. Na sequência, apresentou14

a justificativa de ausência do professor Sérgio Cerqueira, Reitor e presidente do Conselho, por estar em15

Brasília, em reunião da Andifes. Aceita a justificativa, foi aprovada, por unanimidade, a ata da reunião16

extraordinária ocorrida em 24 (vinte e quatro) de agosto de 2016 (dois mil e dezesseis). Aprovada a ata,17

e em atendimento ao parecer deste Conselho sobre o processo que se refere ao recurso interposto pelo18

discente Daniel Figueiredo Lauar ao resultado do Edital BRAFITEC, discutido e aprovado na reunião19

do dia 24 (vinte e quatro) de agosto de 2016 (dois mil e dezesseis), o presidente comunicou que o20

coordenador do Colegiado do Curso de Engenharia Mecânica, prof. Antônio Luiz Ribeiro Sabariz,21

encaminhou à Secretaria dos Conselhos Superiores a ata da reunião do Colegiado de Curso, ocorrida22

em 15 (quinze) de setembro de 2016 (dois mil e dezesseis), em que foi apresentada a documentação23

comprobatória, conforme solicitada no referido parecer. Fez então a leitura da ata, observando que o24

Pró-Reitor de Ensino de Graduação acompanhou e se manifestou de forma favorável sobre como a25

reunião foi realizada. Na sequência, comunicou que há duas semanas ocorreu um assalto nas26

dependências do Campus Dom Bosco (CDB) e que no dia acompanhou as estudantes assaltadas até a27

delegacia onde prestaram seus depoimentos. Depois disso, informou que a Reitoria fez reuniões com os28

chefes de departamentos, coordenadores de curso e membros do Diretório Central dos Estudantes29

(DCE) e Centros Acadêmicos (CAs) daquele campus, a fim de discutirem o assunto, no intuito de30

encontrar uma solução coletiva para resolver esta situação. Outro assunto que apresentou se refere ao31

corte do fornecimento de energia elétrica que vem ocorrendo no Campus Alto Paraopeba (CAP) nos32

últimos dias. Esclareceu que, quando o campus foi criado, a Gerdau ofereceu à UFSJ alguns subsídios33

e entre eles estava o fornecimento da energia elétrica ao campus. Dessa forma, ressaltou que a UFSJ34

encontra-se na dependência da empresa. Para um dos dias que faltou energia no campus, informou que35

uma das justificativas apresentadas pela Gerdau foi que houve uma forte chuva e que uma das linhas de36



2

transmissão foi danificada. Em relação a um outro dia, foi informado de que a rede foi desligada para37

manutenção de uma das linhas de transmissão. Concluindo, comunicou que a Reitoria fará uma reunião38

na próxima segunda-feira com uma das Gerentes da Gerdau para tratar desse assunto. Comunicou39

também que já se tem pensado uma solução alternativa para a questão da energia elétrica do campus,40

mas que há uma limitação devido ao corte do orçamento pelo Governo Federal. O presidente ressaltou41

ainda que outro assunto que lhe tem preocupado se trata do fato de que tem acompanhado as cargas42

horárias por semestre de alguns cursos da UFSJ e tem percebido uma concentração de aulas no período43

de terça a quinta-feira. Dessa forma, comunicou que já orientou a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação44

(PROEN) a baixar uma ordem de serviço recomendando que as aulas sejam distribuídas no período de45

segunda a sexta-feira. Em relação à falta de energia elétrica no CAP, a conselheira Renata Carolina46

Zanetti Lofrano ressaltou ainda que o campus está numa área fora da área da siderurgia da Gerdau.47

Dessa forma, quando falta luz no campus, a empresa não é prejudicada. Solicitou ao presidente que,48

quando isso ocorrer novamente, que a comunidade acadêmica seja informada oficialmente para evitar49

transtornos e outras interpretações. Outra questão que a conselheira levantou se refere a alguns50

questionamentos sobre as decisões tomadas em relação aos Bacharelados. Pediu que seja solicitado à51

PROEN que se manifeste sobre isso e preste esclarecimentos à comunidade acadêmica. O conselheiro52

José Roberto Ribeiro observou que essa discussão sobre os Bacharelados não foi ainda objeto de53

apreciação dos Conselhos Superiores. Dessa forma, os alunos podem ainda solicitar essa diplomação.54

O Pró-Reitor Adjunto de Ensino de Graduação, professor Valdir Mano, presente à reunião, concordou55

com o conselheiro José Roberto, afirmando que todo aluno que entrou até o segundo semestre de 201656

(dois mil e dezesseis) ainda tem direito a solicitar o diploma. Esclareceu que a PROEN já fez uma57

reunião com os coordenadores dos Bacharelados e que a coordenadora do Bacharelado em Ciência e58

Tecnologia (BCT) do Campus Alto Paraopeba (CAP), professora Amanda Gonçalves Saraiva Ottoni,59

propôs um novo formato para o BCT, mas os colegiados de curso daquele campus não aceitaram esse60

novo formato. Dessa reunião, informou que foi lavrada uma ata e o assunto agora irá tramitar61

normalmente pelo meio legal. Decididos os itens do expediente do dia, foi então colocada em discussão62

a pauta. No momento da aprovação, a pedido dos conselheiros relatores, o presidente do Conselho63

solicitou que os itens 6 (seis) e 8 (oito), que tratam de termo de adesão de prestação de serviço64

voluntário e de acordo de cooperação técnica, respectivamente, passassem para itens 1 (um) e 2 (dois),65

o que foi acatado. Solicitou ainda a inclusão, como item 3 (três), do Processo no 23122.019071/2016-66

71, que trata do Acordo de Consórcio da Associação Europeia, no âmbito do Programa “Horizon 2020”,67

cuja relatora é a conselheira Josiane Nogueira, o que também foi acatado. O conselheiro Roberto Pires68

Calazans Matos solicitou ainda a exclusão do item 9 (nove), que trata de contrato de cotitularidade69

sobre pedido de patente entre a UFSJ e a UnB, o que também foi acatado. Aprovada a pauta, iniciaram-70

se os trabalhos. Item um: Processo no 23122.011688/2016-48 – Prestação de Serviço Voluntário do71

Prof. André Lincoln Barroso de Magalhães. Interessado: PPGTDS, relatado pelo conselheiro72

Túlio Hallak Panzera. O relator leu o mérito de seu parecer informando que este processo trata da73
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aprovação de serviço voluntário solicitado pelo prof. André Lincoln Barroso de Magalhães, bolsista de74

pós-graduação do Programa Nacional de Pós-Graduação da CAPES, para desenvolver seu projeto de75

pesquisa no Campus Alto Paraopeba e lecionar disciplinas no Programa de Pós-Graduação Stricto76

Sensu em Tecnologias para o Desenvolvimento Sustentável (PPGTDS), sob supervisão do professor77

Luiz Gustavo Martins da Silva, totalizando uma carga horária semanal de 40 (quarenta) horas.78

Esclareceu que essa autorização é pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar da assinatura do79

termo e que as despesas, conforme prevê o próprio termo, correm à dotação orçamentária do80

Departamento ou Coordenadoria responsável pelo projeto. Ressaltou que o cronograma do projeto de81

pesquisa prevê atividades para o ano de 2015 (dois mil e quinze), e não 2016 (dois mil e dezesseis).82

Entretanto, não viu empecilho para o deferimento do pedido, já que o professor possui bolsa da CAPES83

e aprovação do colegiado do PPGTDS. Finalizou informando que toda a documentação necessária para84

a sustentação do processo está de acordo com a Resolução/CONSU nº 023 (vinte e três), de 7 (sete) de85

julho de 2008 (dois mil e oito), que regulamenta a prestação de serviço voluntário no âmbito da UFSJ.86

Durante a discussão, o conselheiro Moacyr Comar Júnior chamou a atenção para o fato de que os87

processos de prestação de serviço voluntário tem-se tornado uma prática neste Conselho. Por isso,88

observou a necessidade de se regulamentar melhor esse tipo de assunto. Para o processo em discussão,89

o conselheiro Roberto Pires Calazans Matos observou que entende que cabe o serviço voluntário, uma90

vez que o interessado é bolsista do CNPq e vai lecionar disciplina num Programa de Pós-Graduação91

para desenvolvimento de projeto de pesquisa. Contudo, para a graduação, o conselheiro afirmou que92

entende que o serviço voluntário realmente precisa ser melhor pensado e discutido. A conselheira93

Renata Carolina Zanetti Lofrano reforçou também a necessidade de reavaliar a Resolução que trata94

deste assunto, especialmente para os casos de prestação de serviços nos cursos de graduação.95

Finalizando a discussão, o presidente do Conselho sugeriu, e o Conselho acatou, que se montasse uma96

comissão, em conjunto com a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação e a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-97

Graduação, para elaborar uma norma que defina melhor a prestação de serviço voluntário dentro da98

UFSJ. Dessa forma, a comissão foi composta da seguinte forma: Roberto Pires Calazans Matos,99

presidente (e representando a PROPE); Moacyr Comar Júnior; Renata Carolina Zanetti Lofrano;100

Josiane Nogueira; e Valdir Mano (representando a PROEN). Dados os esclarecimentos e discutida a101

matéria, o relator leu o seu parecer: “Pelo exposto no mérito, sou de parecer favorável à aprovação do102

pedido de Prestação de Serviço Voluntário, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do103

relator foi aprovado por unanimidade. Item dois: Processo no 23122.013903/2016-45 – Acordo de104

Cooperação Técnica – Povos Maxacali. Interessada: PROEX, relatado pela conselheira Vanessa105

Maia Barbosa de Paiva. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que o presente processo106

trata da proposta de Acordo de Cooperação Técnica elaborado pelos Ministérios Públicos Federal e107

Estadual de Minas Gerais e as Universidades Federais de São João del-Rei (UFSJ), Juiz de Fora108

(UFJF), Minas Gerais (UFMG), Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) e Sul da Bahia (UFSB)109

para a implementação, execução e acompanhamento do Observatório de Políticas Públicas e Projetos110
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Sociais “Povos Maxacali”, a ser executado nos municípios de Bertópolis, Santa Helena de Minas,111

Teófilo Otoni e Ladainha, no período de 60 (sessenta) meses. Esclareceu que as instituições de ensino112

superior federais em tela foram convidadas para apresentar soluções conjuntas, tendo em vista o113

cenário de vulnerabilidade social dessa população e levando em conta a precariedade ao acesso a114

recursos de toda ordem. Destacou que a UFSJ já demonstra com suas ações políticas e educativas a115

pertinência do assunto – povos indígenas –, tendo já aprovado, em relato feito por ela anteriormente, o116

curso de aperfeiçoamento em Culturas e História dos Povos Indígenas destinado aos professores da117

rede pública e missionários, dentre outros trabalhadores da rede de segurança contra o risco social, a118

ser oferecido pelo Núcleo de Educação a Distância (NEAD). Dessa forma, informou que a UFSJ119

participará do projeto implementando e construindo canais de comunicação entre os povos Maxacali e120

os Ministérios Públicos Estadual e Federal com vistas a garantir o acesso às informações nas múltiplas121

vozes envolvidas nesta preocupação, e que esta participação está bem delimitada, incluindo o programa122

extensionista Vertentes Agência de Notícias (aprovado em editais PROEX), e coordenado atualmente123

pelo professor Paulo Henrique Caetano e pelo técnico-administrativo Michel Montandon. Informou124

que o Observatório de Políticas Públicas e Projetos Sociais “Povos Maxacali” está sob a coordenadoria125

de procuradores e promotores dos Ministérios Públicos Federal e Estadual que atuam em Minas Gerais126

e tem como equipe técnica servidores das 5 (cinco) universidades federais envolvidas, além de127

parceiros como Coordenadoria de Infância e Juventude; Promotoria de Defesa do Patrimônio Cultural e128

Turístico de Minas Gerais; Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/MG) e129

associações indígenas Maxacali. Em relação à relevância do Observatório, informou que o projeto de130

Acordo de Cooperação Técnica ressalta que os povos Maxacali ocupam a região do Nordeste de Minas131

e Sul da Bahia, resistindo há séculos aos processos de colonização e exploração ocorridos nos Vales do132

Jequitinhonha e Mucuri. E, muito embora ainda persista a presença das ações de colonização, os133

maxacalis resistem preservando sua língua materna, religião, forma de organização social e política. De134

acordo com o Ministério Público, nesse período de imposição das ordens do colonizador em terras135

brasileiras, destacou que este povo perdeu parte de seu território para fazendeiros e criadores de gado, o136

que dificultou seu acesso à água para consumo e a extinção de sua fonte de sobrevivência, a caça,137

devido à derrubada das florestas para a instalação das atividades agropecuárias no território. Assim138

sendo, segundo o termo constante do processo, destacou que os Maxacalis vivem, atualmente, do139

acesso às políticas públicas voltadas para os povos indígenas tais como bolsa família, aposentadorias e140

programas de cestas de alimentos, originários do Governo Federal. No entanto, como explica o termo,141

estas políticas ainda não são suficientes para garantir condições de vida a estes povos e, sendo assim,142

seria preciso uma elaboração de outros projetos sociais que garantissem uma rede de proteção menos143

deficitária nas condições de vida desta população. Ainda, ressalta-se que boa parte de alguns projetos144

sociais implantados sequer tiveram a participação desta comunidade (que deveria definir a demanda145

prioritária), que desconhece os recursos e rubricas que são destinados no nome deles. Esclareceu que a146

situação de vulnerabilidade dos Maxacalis foi descortinada em 2014 (dois mil e quatorze), quando147



5

dezenas de crianças morreram em decorrência de um surto virótico. A partir de então, foram realizadas148

audiências públicas para o diagnóstico da realidade desse povo e da definição de competência de cada149

órgão na elaboração de soluções de problemas. Inúmeras soluções, segundo o Ministério Público,150

foram implementadas, mas a falta de diálogo e sinergia entre algumas ações, além da ausência da151

participação dos maxacalis na relevância de algumas ações, dificultaram uma assistência pública mais152

efetiva, que é direito desse povo. Diante de todas as demandas e problemas enfrentados, destacou que153

se definiu que um Observatório de Políticas Públicas e Sociais deveria ser implantado para permitir e154

incentivar a participação dos povos maxacalis nas políticas de assistência destinadas ao seu território e155

habitantes. No entanto, afirmou que esta participação só será possível se os canais de comunicação156

entre os atores envolvidos no projeto de não extermínio a essa nação indígena estiverem abertos e157

potencializados. Nesse sentido, destacou que a UFSJ entra neste projeto na implementação da158

construção de canais de comunicação por meio da Vertente Agência de Notícias (VAN). Quanto aos159

custos, observou que a Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (PROEX) da UFSJ esclarece160

que não serão efetivados e, caso exista necessidade de viagem dos quadros da UFSJ para a região do161

território indígena, estes serão contemplados pelos recursos do fundo de extensão da Pró-Reitoria de162

Extensão e Assuntos Comunitários (PROEX). Por fim, destacou que no referido processo de Acordo de163

Cooperação Técnica consta plano de trabalho detalhado por fases, datas e participação de cada ente,164

além de aprovação da Procuradoria Jurídica Federal da UFSJ. Dados os esclarecimentos e discutida a165

matéria, a relatora leu o seu parecer: “Pelo que no mérito consta, sou de parecer favorável à aprovação166

do Acordo de Cooperação Técnica entre os Ministérios Públicos Estadual e Federal e as Instituições de167

Ensino Superior de Minas Gerais e Bahia e, sobretudo, na parte que nos cabe, da participação da UFSJ168

no “Observatório de Políticas Públicas e Projetos Sociais – Povos Maxacali”. Este é meu voto, salvo169

melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Item três:170

Processo no 23122.019071/2016-71 – Acordo de Consórcio da Associação Europeia, no âmbito do171

Programa “Horizon 2020: o modelo de programa para pesquisa e inovação”. Interessada: ASSIN,172

relatado pela conselheira Josiane Nogueira. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que173

se trata de aprovação do Acordo de Consórcio da Associação Europeia, no âmbito do Programa174

“Horizon 2020 – O Modelo de Programa para Pesquisa e Inovação”. Esclareceu que o convênio está175

em consonância com a Resolução/CONSU nº 058/2006 (cinquenta e oito / dois mil e seis), modificada176

pela Resolução/CONSU nº 038/2012 (trinta e oito / dois mil e doze), sendo a minuta apreciada pela177

Procuradoria Jurídica com a recomendação de adição do Plano de Trabalho ao processo, recomendação178

atendida pela Assessoria de Assuntos Internacionais (ASSIN). Informou que o Acordo de Consórcio179

foi solicitado pelo professor Luiz Gustavo M. da Silva, do Departamento de Tecnologia, Engenharia180

Civil, Computação e Humanidades (DTECH), Campus Alto Paraopeba, e é necessário para obtenção181

de auxílio financeiro, destinado pela Associação Europeia ao Projeto denominado “Keepfish”, no182

âmbito do Programa “Horizon 2020 – O Modelo do Programa para Pesquisa e Inovação (2014-2020)”.183

Informou que o consórcio tem o objetivo de ampliar a cooperação acadêmica e cultural entre as184
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universidades convenientes do Reino Unido, Dinamarca, Alemanha, Chile, Austrália, Nova Zelândia e185

mais uma universidade brasileira, a Universidade Federal de Lavras. Para participar do projeto,186

esclareceu que a UFSJ recebeu auxílio no valor de 2.000 (dois mil) euros, que será disponibilizado para187

a Instituição após aprovação deste Acordo de Consórcio. Conforme especificado no Plano de Trabalho,188

esclareceu ainda que esta verba deverá ser utilizada para financiar encontros de trabalho e visitas189

técnicas. Destacou que cada universidade terá uma contribuição específica nas etapas de190

desenvolvimento do projeto, sendo a UFSJ responsável por promover a discussão de problemas de191

passagem de peixes por turbinas hidráulicas, trazendo informações relevantes para o Sistema de192

Transposição para Peixes (STP) em todo mundo. O projeto prevê ainda a participação do professor em193

quatro workshops; nas reuniões do consórcio (que poderão ser realizadas por web conferência),194

participação conjunta em congressos, conferências, reuniões científicas e seminários; troca de195

publicações e documentos resultantes destas atividades; e é possível visita técnica a uma ou mais196

instituições participantes do consórcio. Por fim, a relatora recomendou que o professor Luiz Gustavo M.197

da Silva seja informado de que, para o caso de afastamento para qualquer uma destas atividades198

descritas acima, deve-se atender à Resolução/CONEP nº 012 (doze), de 8 (oito) abril de 2016 (dois mil199

e dezesseis). Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Com base200

no exposto, sou de parecer favorável à aprovação do Acordo de Consórcio da Associação Europeia, no201

âmbito do Programa “Horizon 2020 – O Modelo de Programa para Pesquisa e Inovação” e a202

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer203

da relatora foi aprovado por unanimidade. Item quatro: Processo no 23122.009234/2016-15 –204

Resolução/CONEP nº 017, de 17/05/2016, ad referendum, que propõe a criação do Programa de205

Pós-Graduação Stricto Sensu em Engenharia da Energia (PPGEE) – Nível: Mestrado.206

Interessada: PROPE, relatado pela conselheira Renata Carolina Zanetti Lofrano. A relatora leu o207

mérito de seu parecer informando que este processo trata da apreciação do ad referendum da proposta208

de criação do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Engenharia da Energia (PPGEE), em nível209

de mestrado, da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). Esclareceu que a referida proposta210

será coordenada pelo professor José Antônio da Silva, tendo como proponente o Departamento de211

Ciências Térmicas e dos Fluidos (DCTEF) da UFSJ, e se insere na área de avaliação de Engenharias III212

da CAPES, que relaciona as seguintes subáreas: Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção,213

Engenharia Aeroespacial e Engenharia Naval e Oceânica. Ressaltou que se trata de uma nova proposta214

de Mestrado Stricto Sensu resultante do desmembramento do Programa de Pós-Graduação Stricto215

Sensu em Engenharia da Energia aprovado pela Capes, na Modalidade Associação Ampla e ofertado216

conjuntamente pelas Instituições Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais217

(CEFET/MG) e a Universidade Federal de São João de Rei (UFSJ) desde 2008 (dois mil e oito).218

Informou que seu público-alvo são graduados em Engenharias e nas áreas de Ciências Exatas e da219

Terra e têm como objetivo geral oferecer à comunidade um programa de mestrado que possibilite a220

formação de pesquisadores e profissionais na área de Energia contemplando, principalmente, o estudo221
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e pesquisa básica e aplicada de processos e sistemas energéticos. Destacou que o Mestrado em222

Engenharia da Energia pretende dar uma formação inovadora no que tange às abordagens científicas e223

tecnológicas sobre o tema de estudo. Seus alunos receberão uma formação direcionada às seguintes224

subáreas da energia: pesquisa e desenvolvimento, projeto de sistemas energéticos, consultoria e225

auditoria energética, e ensino. Informou que a proposta tem como área de concentração Engenharia da226

Energia e está estruturada em duas linhas de Pesquisa: Eficiência energética (EE) e Sistemas227

energéticos (SE). O curso terá seleção anual, sendo disponibilizadas no mínimo 18 (dezoito) vagas e228

periodicidade semestral, com duração máxima de 24 (vinte e quatro) meses. Para a integralização do229

curso, informou que o aluno deverá cursar 36 (trinta e seis) créditos divididos em 4 (quatro) diferentes230

módulos de disciplinas, sendo estes de disciplinas de formação obrigatória, formação básica, formação231

específica e de elaboração de dissertação. Em relação ao corpo docente, destacou que este apresenta232

vasta experiência de orientação, principalmente de Mestrado e significativa produção de artigos233

científicos e livros/capítulos de livros no período de 2008/2016 (dois mil e oito / dois mil e dezesseis).234

Concluindo, informou que todas as anuências dos Departamentos e Empresas apresentadas estão de235

acordo com as exigências da Resolução/CONSU n0 062 (sessenta e dois), de 7 (sete) de novembro de236

2011 (dois mil e onze), bem como o Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação em Engenharia237

da Energia está de acordo com a Resolução/CONSU no 002 (dois), de 27 (vinte e sete) de janeiro de238

2014 (dois mil e quatorze). Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer:239

“Pelo exposto, meu voto é pela aprovação do ad referendum do Programa de Pós-Graduação Stricto240

Sensu em Engenharia da Energia (PPGEE), em nível de mestrado, da Universidade Federal de São241

João del-Rei (UFSJ). Este é o voto da relatora, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer da242

relatora foi aprovado por unanimidade, referendado a Resolução no 017 (dezessete), de 17 (dezessete)243

de maio de 2016 (dois mil e dezesseis), que faz parte do processo. Item cinco: Processo no244

23122.018321/2016-55 – Resolução/CONEP nº 026, de 06/09/2016, que modifica a245

Resolução/CONEP nº 004, de 29/02/2012, que regulamenta os processos seletivos de discentes por246

transferência e como portadores de diploma de curso superior. Interessada: PROEN, relatado247

pela conselheira Stella Maris Resende. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que trata248

da apreciação do ad referendum que modifica a Resolução nº 004 (quatro), de 29 (vinte e nove) de249

fevereiro de 2012 (dois mil e doze), gerando a Resolução nº 026 (vinte e seis), de 6 (seis) de setembro250

de 2016 (dois mil e dezesseis). Informou que a transferência de curso permite que discentes251

descontentes com suas opções iniciais possam se inserir em outro curso, da mesma universidade ou não,252

tendo assim nova oportunidade de formação acadêmica. Na UFSJ, esclareceu que os critérios e253

procedimentos para transferência de curso são regulamentados pela Resolução/CONEP nº 004 (quatro),254

de 29 (vinte e nove) de fevereiro de 2012 (dois mil e doze), modificada pela Resolução/CONEP nº 018255

(dezoito), de 29 de (vinte e nove) abril de 2013 (dois mil e treze). Dentre os critérios para inscrição no256

processo seletivo de transferência, destacou que está o percentual de carga horária já cursada no curso257

de origem. Atualmente, é necessário ter cursado, com aprovação, entre 25 (vinte e cinco) e 75%258
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(setenta e cinco por cento) da carga horária mínima exigida para integralização do curso de origem,259

excluída a carga horária de Estágio Supervisionado, Trabalhos Acadêmicos, Trabalhos de Conclusão260

de Curso, Monografias e demais Atividades Complementares. Ao explicitar estas atividades, observou261

que a intenção original era a de se evitar a inclusão fictícia de carga horária no histórico dos262

interessados, excluindo-se estas atividades da contagem de carga horária. No entanto, ressaltou que a263

forma como o texto foi redigido permite outra interpretação; ou seja, a de que só são necessários 25%264

(vinte e cinco por cento) da carga horária do total do curso para se pleitear a transferência, o que tem265

gerado inconvenientes e problemas jurídicos para a UFSJ. Para resolver esta questão, informou que foi266

proposta uma modificação no caput do artigo 23 (vinte e três) da Resolução/CONEP nº 004/2012267

(quatro / dois mil e doze), para que se considere o percentual cursado em relação à carga horária total268

necessária para integralização. Foi proposta, também, a alteração dos percentuais mínimo e máximo de269

25% (vinte e cinco por cento) e 75% (setenta e cinco por cento) para 20% (vinte por cento) e 60%270

(sessenta por cento), respectivamente. Em razão da necessidade de adequação imediata do Edital271

PROTAP nº 005/2016 (cinco / dois mil e dezesseis), para ingresso no primeiro semestre letivo de 2017272

(dois mil e dezessete), em vigência desde maio passado, informou que a modificação foi aprovada por273

um ad referendum, que gerou a Resolução nº 026 (vinte e seis), de 6 (seis) de setembro de 2016 (dois274

mil e dezesseis). Afirmou que esta modificação irá conferir objetividade ao critério de percentual de275

carga horária cursada, tranquilidade em relação à interpretação do texto e benefícios ao processo276

seletivo, o que justificou o ad referendum. Desta forma, destacou que o seu parecer é que o ad277

referendum deve ser aprovado. Contudo, entendeu que o parágrafo único do artigo 23 (vinte e três),278

que trata da apresentação de documentação da carga horária cursada, também deve ser modificado da279

mesma maneira, pois será vantajoso para o processo que se inclua a exigência de apresentação, pelo280

candidato, de comprovação da carga horária cursada. Na fase de esclarecimentos, foi discutida se a281

documentação comprobatória deveria ser apresentada no ato da inscrição ou no ato da matrícula, como282

ocorre na Resolução em vigor. Havendo discordâncias, a relatora sugeriu, e o Conselho acatou, que se283

mantivesse da forma que está e que a Comissão de Assessoramento da PROEN para assuntos284

acadêmicos estudasse o assunto. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu285

parecer: “Diante do exposto, sou de parecer favorável à aprovação do ad referendum que dá nova286

redação ao caput do Artigo 23 da Resolução/CONEP nº 004, de 29 de fevereiro de 2012, com inclusão287

da modificação do Parágrafo Único deste mesmo artigo, conforme indicado no mérito, gerando a288

Resolução/CONEP nº 026, de 06 de setembro de 2016”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi289

aprovado por unanimidade, referendado com alteração a Resolução no 026 (vinte e seis), de 6 (seis) de290

setembro de 2016 (dois mil e dezesseis), que faz parte do processo. Item seis: Processo no291

23122.009880/2016-74 – Bonificação na nota do ENEM para ingresso no Curso de Medicina292

(CDB) para estudantes da região. Interessada: CMEDI, relatado pela conselheira Stella Maris293

Resende. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que trata da apreciação da solicitação da294

Coordenadoria do Curso de Medicina (CMEDI), para concessão de bonificação na nota do Exame295
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Nacional do Ensino Médio (ENEM) de estudantes da região para ingresso no Curso de Medicina da296

UFSJ, Campus Dom Bosco (CDB). Informou que o Programa do Governo Federal de Apoio a Planos297

de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais Brasileiras (REUNI) e outras iniciativas298

semelhantes permitiram a ampliação do número de vagas oferecidas nos cursos de graduação, como299

também a criação de novos campi universitários. A implementação do Sistema de Seleção Unificada300

(SiSU) vem ao encontro desta iniciativa no sentido de facilitar o processo seletivo e permitir ampla301

concorrência e maior aproveitamento das vagas disponíveis. No contexto específico da área de saúde,302

destacou que um dos objetivos do Programa Mais Médicos é diminuir a carência de médicos em certas303

regiões, de forma que esta interiorização do profissional médico contribua para o desenvolvimento304

regional do sistema de saúde e, consequentemente, garanta melhor qualidade de vida para a população.305

Neste sentido, informou que o Colegiado do Curso de Medicina/CDB propôs, como estratégia para306

fixação do egresso do curso na região, a criação de uma bonificação na nota Exame Nacional do307

Ensino Médio (ENEM) para candidatos que tenham cursado o ensino médio no entorno da cidade de308

São João del-Rei. Desta forma, os candidatos que tenham cursado o ensino médio integralmente em309

escolas regulares e presenciais, públicas ou privadas dos municípios da mesorregião das Vertentes,310

teriam um bônus de 10% (dez por cento) na nota final do ENEM. Esclareceu que a mesorregião das311

Vertentes abrange 36 (trinta e seis) municípios, divididos nas microrregiões de Lavras (9 municípios),312

São João del-Rei (15 municípios) e Barbacena (12 municípios). Esclareceu ainda que a ideia segue o já313

estabelecido em outras universidades do País, como a UFRN, UFPE, a UFPA e a UFF, conforme as314

resoluções e editais incluídos no presente processo. No entanto, ressaltou que a política estabelecida315

por estas instituições é diferente, pois estabelece o critério de inclusão regional para todos os cursos da316

Instituição e, exceto pela UFPA, somente para os cursos oferecidos em campi fora de sede. Em317

princípio, para a relatora, facilitar o acesso não garante a permanência do egresso, pois a formação318

acadêmica abre novas perspectivas e horizontes para os estudantes, que frequentemente não ficam319

limitados às suas regiões de origem ao término de seus cursos. Por isso, afirmou que seria interessante320

ter uma avaliação das experiências das instituições onde o procedimento foi adotado, observando,321

porém, que nas instituições mencionadas ele foi implementado muito recentemente, a partir de 2013322

(dois mil e treze), e ainda não há egressos. Além disso, embora seja reservado às universidades o323

direito de estabelecer políticas específicas de ações afirmativas, salientou que um procedimento que324

interfere no princípio da ampla concorrência às vagas dos cursos universitários merece uma análise325

mais aprofundada antes da tomada de decisão. Este também tem sido o entendimento da Defensoria326

Pública da União, cuja ação civil pública movida contra a UFF resultou em uma decisão liminar327

deferida pelo juiz federal da 1ª Vara Federal do Rio de Janeiro, proibindo-a de utilizar bonificação da328

nota do ENEM que recorra a critério de residência ou de região de conclusão do Ensino Médio dos329

candidatos. Desta maneira, considerando que o procedimento solicitado já é objeto de análise jurídica,330

a relatora recomendou que o processo baixasse em diligência para se confirmar a sua legalidade e se331

verificar o resultado de outras experiências antes de se finalizar a avaliação do mérito. Na fase de332
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esclarecimentos, o presidente do Conselho informou que, além do Pró-Reitor Adjunto de Ensino de333

Graduação, professor Valdir Mano, também estava presente à reunião a coordenadora do Curso de334

Medicina do Campus Dom Bosco, professora Rosa Gouvêia de Sousa, para esclarecimentos ao335

processo. Solicitou permissão para que eles pudessem falar quando necessário, o que foi acatado. A336

coordenadora prestou alguns esclarecimentos e destacou que o objetivo do curso ao apresentar esta337

proposta é de fortalecer a área de Medicina de Família na região, mas que entende que a questão338

jurídica em relação a este assunto é muito complexa. Para isso, buscam o apoio da Instituição. A339

relatora observou que o primeiro passo é definir se esta proposta pode ser implantada ou não e,340

posteriormente, discutir os detalhes. Finalizando a discussão, o presidente do Conselho reforçou que341

este assunto realmente precisa ser melhor debatido com a comunidade acadêmica. Para tanto, pediu ao342

professor Valdir Mano que a PROEN conduza, com o apoio da relatora, essa discussão dentro da343

Instituição. Pediu ainda ao conselheiro José Roberto Ribeiro, que a Divisão de Acompanhamento e344

Controle Acadêmico (DICON) faça um levantamento sobre de qual região predomina os alunos da345

Instituição. Para melhor instruir o processo, o conselheiro Roberto Pires Calazans Matos sugeriu que se346

verifique também o perfil dos egressos do Curso de Medicina do Campus Centro-Oeste Dona Lindu.347

Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Diante do exposto, sou de348

parecer que o processo baixe em diligência para se confirmar a legalidade do procedimento e se349

verificar o resultado de experiências de outras instituições”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora350

foi aprovado por unanimidade. Às 16 (dezesseis) horas e 40 (quarenta) minutos, tendo se chegado ao351

teto da reunião, o Conselho decidiu por encerrá-la e continuar os outros itens da pauta em uma próxima352

reunião. Assim, nada mais havendo a tratar, o presidente do Conselho encerrou a reunião. E para353

constar, eu, Maria da Penha Resende Rodrigues, secretária, lavrei a presente ata que, se aprovada, será354

assinada por todos os conselheiros presentes à reunião. São João del-Rei, 28 (vinte e oito) de setembro355

de 2016 (dois mil e dezesseis).356

Prof. Marcelo Pereira de Andrade357

Profª Andrea Lúcia Teixeira Charbel358

Prof. Gustavo Leal Toledo359

Prof. Moacyr Comar Júnior360

Profª Renata Carolina Zanetti Lofrano361

Prof. Roberto Pires Calazans Matos362

Profª Stella Maris Resende363

Prof. Túlio Hallak Panzera364

Profª Vanessa Maia Barbosa de Paiva365

Tec.-adm. José Roberto Ribeiro366

Tec.-aAdm. Josiane Nogueira367

Disc. João Paulo Viana368

Mem. Ext. José Domingos de Souza369


