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Ata da 90ª (Nonagésima) Reunião Ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da1

Universidade Federal de São João del-Rei.2

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de outubro de 2016 (dois mil e quinze), às 14 (quatorze) horas,3

estavam presentes para a 90ª (nonagésima) 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 Sérgio Augusto Araújo da6

Gama Cerqueira, Reitor e presidente do Conselho; professor Marcelo Pereira de Andrade, Vice-Reitor;7

os docentes que atuam no ensino da graduação: Cláudia Di Lorenzo Oliveira, Gustavo Leal Toledo,8

Moacyr Comar Júnior, Renata Carolina Zanetti Lofrano, Stella Maris Resende, Túlio Hallak Panzera9

e Vanessa Maia Barbosa de Paiva; a docente que atua no ensino de pós-graduação: Andrea Lúcia10

Teixeira Charbel; os membros do corpo técnico-administrativo: José Roberto Ribeiro e Josiane11

Nogueira; e o membro do corpo discente da pós-graduação, João Paulo Viana. Havendo quorum, o12

presidente do Conselho deu início à reunião, apresentando a justificativa de ausência do conselheiro13

Roberto Pires Calazans Matos, por estar no Campus Alto Paraopeba (CAP), em reunião com os14

programas de pós-graduação daquele campus. Aceita a justificativa, foi aprovada, por unanimidade, a15

ata da 89ª (octogésima nona) reunião ordinária ocorrida em 28 (vinte e oito) de setembro de 201616

(dois mil e dezesseis). Aprovada a ata e considerando o Projeto de Emenda Constitucional – PEC17

241/16, que tramita no Congresso Nacional, ressaltou que as Universidades estão vivendo momentos18

extremamente interessantes e fora de sua normalidade, uma vez que se manifestaram contrárias a esta19

proposta. Também, em relação às muitas crises pelas quais a UFSJ está passando e que tenta20

administrar, comunicou que em relação a duas delas tem conseguido resolver algumas questões. A21

primeira se refere à questão da segurança no Campus Dom Bosco. Lembrou sobre o assalto ocorrido22

nas dependências do campus a duas estudantes há alguns dias, mas observou que mesmo assim é23

preciso reconhecer que o ambiente dentro daquele espaço é mais tranquilo do que no entorno dele.24

Além de incentivar a aproximação da Universidade com a população do bairro São Dimas, destacou25

que, entre as providências que estão sendo tomadas, está a construção de um portão que será fixado na26

entrada que dá acesso ao campus pela Rua Fidélis Guimarães, o que facilitará o controle do fluxo de27

pessoas dentro do campus. Outra providência que está sendo tomada é a ampliação e melhoramento28

da iluminação do trajeto do Prédio Central que vai até o Laboratório de Conservação e Pesquisa29

Documental (LABDOC) e o Departamento de Ciências Naturais (DCNAT), bem como da30

manutenção da iluminação da quadra à qual a população dos bairros vizinhos tem acesso. Além disso,31

outra medida tomada é a mudança na escala da vigilância do campus. Ao invés de 4 (quatro), serão 632

(seis) vigilantes trabalhando no horário de meio-dia à meia-noite, que é o horário de maior fluxo de33

pessoas dentro do campus. Comunicou que outra possibilidade que a Reitoria está estudando e que34

será discutida com a comunidade acadêmica é a transformação do campo de futebol do campus em35

um campo de futebol society e a transferência da cantina para esse espaço. Finalizou informando que36



2

já tem um encontro marcado com a polícia para tratar de segurança, principalmente no entorno do37

campus, e que essas ações visam a melhorar a segurança no Campus Dom Bosco. Outro assunto que38

levantou se refere às várias quedas de energia elétrica que ocorreram no último mês no Campus Alto39

Paraopeba (CAP), o que trouxe vários transtornos para a comunidade acadêmica. Esclareceu que a40

rede de energia do campus é de responsabilidade da Gerdau e que depende totalmente da manutenção41

daquela empresa. Não tendo ainda uma solução por parte da empresa e como solução alternativa para42

o problema, comunicou que a Universidade fechou a aquisição de grupos de geradores para manter a43

energia no campus em casos de emergência, sendo compostos de dois geradores maiores para alguns44

dos prédios principais e um menor para o Restaurante Universitário. Agora, é só aguardar a chegada45

desse equipamento, que deverá levar de 40 (quarenta) a 50 (cinquenta) dias, para então fazer a sua46

instalação, estando já aberto o processo de licitação para a contratação da empresa que fará esse47

serviço. Como solução em longo prazo, informou que a Reitoria já está em negociação com a CEMIG48

para a instalação de um parque de geração fotovoltaica naquele campus. Decididos os itens do49

expediente do dia, foi então colocada em discussão a pauta. No momento da aprovação, o presidente50

do Conselho solicitou a exclusão dos itens 8 (oito) e 9 (nove) da pauta, que tratam de contratos de51

cotitularidade sobre pedido de patente, devido à justificativa de ausência do conselheiro relator52

Roberto Pires Calazans Matos, o que foi acatado. Solicitou ainda que os itens 6 (seis) e 7 (sete), que53

tratam de projetos pedagógicos, passassem para itens 1 (um) e 2 (dois), devido à presença da equipe54

da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEN) à reunião para acompanhar esta discussão, o que55

também foi acatado. Por fim, a pedido dos conselheiros relatores Túlio Hallak Panzera e Josiane56

Nogueira, foram excluídos os itens 17 (dezessete) e 18 (dezoito), que tratam, respectivamente, do57

convênio de cooperação científica e acadêmica University of Illinous e de decisão ad referendum que58

aprova o convênio entre a UFSJ e o IFMG. Aprovada a pauta, iniciaram-se os trabalhos. Item um:59

Processo no 23122.021530/2016-86 – Projeto Pedagógico do Curso de Artes Aplicadas.60

Interessadas: COAAP/PROEN, relatado pela conselheira Stella Maris Resende. A relatora leu o61

mérito de seu parecer informando que o Curso de Artes Aplicadas funciona no Campus Tancredo62

Neves da Universidade Federal de São João del-Rei (CTAN) desde o ano de 2009 (dois mil e nove),63

tendo sido reconhecido pelo MEC em dezembro de 2013 (dois mil e treze). Em função da64

modificação da duração da hora-aula na UFSJ, determinada pela Resolução/CONEP nº 022 (vinte e65

dois), de 31 (trinta e um) de julho de 2013 (dois mil e treze), e da aprovação da Resolução/CONEP nº66

027 (vinte e sete), de 11 (onze) de setembro de 2013 (dois mil e treze), ressaltou que se tornou67

necessária a revisão dos Projetos Pedagógicos de todos os cursos de graduação da UFSJ, de forma a68

se adequarem a essas novas normas. Neste contexto, destacou que foi apresentado o novo Projeto69

Pedagógico do Curso (PPC) de Artes Aplicadas para apreciação. De acordo com o PPC, informou que70

o curso é oferecido na modalidade presencial, em turno noturno, com ingresso anual e oferta de 3071

(trinta) vagas. O prazo mínimo e o padrão de integralização são de 8 (oito) semestres (4 anos) e o72
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prazo máximo é de 12 (doze) semestres (6 anos), em concordância com a legislação brasileira e com73

as normas da UFSJ. Depois de formado, o profissional obterá o grau de bacharel em Artes Aplicadas,74

com ênfase em Cerâmica. Esclareceu que a matriz curricular é fundamentada em cinco núcleos75

formativos. O Núcleo de Fundamentos é composto por disciplinas obrigatórias de conteúdos básicos,76

referentes à Físico-Química, Computação e Formas de Apresentação Científica, Segurança no77

Trabalho e Educação Ambiental. O Núcleo de Arte e Design compreende disciplinas obrigatórias com78

conteúdos formativos relativos às artes visuais e ao design. O Núcleo de Formação Profissional79

abarca disciplinas obrigatórias que introduzem técnicas, métodos e tecnologias empregados80

especificamente na produção de cerâmica. O Núcleo de Gestão e Empreendedorismo contém81

disciplinas para instrumentalização da gestão desde a organização das etapas produtivas à colocação82

do produto no mercado. O Núcleo de Formação Complementar visa a flexibilizar a trajetória do83

discente no curso, abrigando uma disciplina obrigatória introdutória e disciplinas optativas, num84

panorama diversificado de áreas, temáticas e objetos de estudo no campo das artes em geral e da85

cerâmica. Destacou que as disciplinas obrigatórias somam 2.046 (duas mil e quarenta e seis) horas, o86

que equivale a 2.232 (duas mil, duzentas e trinta e duas) horas-aula, enquanto as disciplinas optativas87

somam 165 (cento e sessenta e cinco) horas ou 180 (cento e oitenta) horas-aula. Para a integralização88

do curso, observou que é necessário ainda o cumprimento de 150 (cento e cinquenta) horas de89

Atividades Complementares e 198 (cento e noventa e oito) horas de Trabalho de Conclusão de Curso.90

Desta forma, a carga horária total proposta é de 2.559 (duas mil, quinhentas e cinquenta e nove) horas,91

o que está em concordância com a Resolução/CONEP nº 027 (vinte e sete), de 11 (onze) de setembro92

de 2013 (dois mil e treze), e com a Resolução CNE/CES nº 02 (dois), de 18 (dezoito) de junho de93

2007 (dois mil e sete), que dispõe sobre a carga horária mínima e os procedimentos relativos à94

integralização e à duração de cursos de grau acadêmico bacharelado, uma vez que não há diretrizes95

curriculares específicas. Informou que as unidades curriculares que compõem o curso são96

apresentadas em tabelas, por período, indicando-se também a carga horária, os pré-requisitos e a97

unidade acadêmica responsável. O ementário contém informações sobre todas as disciplinas98

obrigatórias do curso, como determinado pela Resolução/CONEP nº 027/2013 (vinte e sete / dois mil99

e treze). A listagem das disciplinas optativas e de suas cargas horárias também está presente.100

Conforme determina a legislação brasileira, destacou que a disciplina de Libras pertence à lista de101

optativas e os conteúdos de Educação Ambiental, Educação para as Relações Étnico-raciais e para o102

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana e Educação em Direitos Humanos estão103

abordados em disciplinas obrigatórias e em programas e ações específicas no contexto do curso e da104

Instituição, como também os critérios para promoção de acessibilidade de pessoas portadoras de105

deficiência ou com mobilidade reduzida e o atendimento à política nacional de proteção dos direitos106

da pessoa com transtorno do Espectro Autista. A conceituação e as normas gerais para realização das107

Atividades Complementares e do Trabalho de Conclusão de Curso estão bem estabelecidas na108
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proposta e há previsão de regulamentação dos critérios de inscrição, execução e avaliação por meio de109

norma própria do Colegiado do Curso. Contudo, a relatora recomendou que esta regulamentação seja110

realizada logo após a aprovação do PPC. Destacou que a equivalência entre as unidades curriculares111

dos currículos 2009 (dois mil e nove) e 2017 (dois mil e dezessete) está apresentada claramente e a112

migração para o novo currículo será realizada compulsoriamente para todos os discentes. Um plano113

de adequação do currículo dos discentes já matriculados no curso também é apresentado. A anuência114

quanto à disponibilidade de infraestrutura para atendimento ao curso é apresentada por um ad115

referendum do Chefe do Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Artes Aplicadas (DAUAP), prof.116

Mateus de Carvalho Martins. Os pareceres da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEN), quanto117

à adequação das práticas pedagógicas previstas no PPC aos objetivos pedagógicos da UFSJ e118

atendimento à legislação, e da Divisão de Acompanhamento e Controle Acadêmico (DICON), quanto119

à adequação aos procedimentos de controle acadêmico da UFSJ, são favoráveis. Em relação à120

demanda de docentes necessária para atendimento ao curso, ressaltou que o novo PPC traz mudanças121

nos encargos didáticos de alguns departamentos da UFSJ. Os encargos do Departamento de122

Engenharia Elétrica (DEPEL) e do Departamento de Matemática e Estatística (DEMAT) foram123

extintos e os encargos do Departamento de Engenharia Mecânica (DEMEC), do Departamento de124

Ciências Naturais (DCNAT), do Departamento de Ciência da Computação (DCOMP) e do125

Departamento de Ciências Térmicas e dos Fluidos (DCTEF) diminuíram. Os encargos do126

Departamento de Ciências Sociais (DECIS), Departamento de Letras, Artes e Cultura (DELAC) e do127

Departamento de Ciências Administrativas e Contábeis (DECAC) se mantiveram e a carga horária de128

responsabilidade do DAUAP aumentou. Há anuências de todos os departamentos, exceto do129

Departamento de Ciências Térmicas e dos Fluidos (DCTEF), cuja carga horária diminui de 180 (cento130

e oitenta) horas-aula na nova proposta. A justificativa apresentada é que o DAUAP conta agora com131

docentes com perfil mais adequado às necessidades do curso e com capacidade de atendimento. De132

fato, considerando a nova demanda do Curso e excluindo-se a carga horária de TCC, o atual efetivo133

de 7 (sete) docentes atuantes terá uma média semanal de 6,2 (seis vírgula duas) horas de aula.134

Portanto, considerando que não haverá prejuízo ou sobrecarga para os dois Departamentos, a relatora135

entendeu que a falta da anuência do DCTEF não é impedimento para aprovação da proposta.136

Observou que há alguns pontos no texto que necessitam revisão, os quais foram então destacados por137

ela. No entanto, afirmou que estes detalhes não tiram o mérito do Projeto, mas a correção e a entrega138

da versão final devem ser realizadas no prazo máximo de 10 (dez) dias. Na fase de esclarecimentos, o139

presidente do Conselho informou que, além da equipe da PROEN, composta pelo Pró-Reitor Adjunto140

de Ensino de Graduação, prof. Valdir Mano, e os técnicos-administrativos Márcio Eugênio Silva141

Moreira e Isabel Pacheco também estavam presentes à reunião a coordenadora e o vice-coordenador142

do Curso de Artes Aplicadas, professores Luciana Beatriz Chagas e Ricardo Coelho. Solicitou143

permissão para que eles pudessem falar quando necessário, o que foi acatado. No que se refere à144
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alteração dos encargos didáticos do DCTEF, o presidente do Conselho pediu esclarecimentos sobre o145

que muda de fato em relação às disciplinas. A coordenadora do curso esclareceu que o público-alvo146

do curso de Artes Aplicadas é formado mais por pequenos empreendedores, artesãos e artistas, entre147

outros. E sempre houve uma demanda dos alunos de que o curso se concentrasse mais nesse foco. No148

caso, destacou que o DAUAP conta hoje com professores com esse perfil. Já os professores do149

DCTEF têm um perfil de caráter mais industrial. Por isso, houve a redução da carga horária desse150

departamento e aumentou a do DAUAP. Em relação à anuência do DCTEF, o presidente sugeriu que151

se aprovasse o PPC e que fosse dado um prazo de uma semana para que essa anuência fosse anexada152

ao processo. A sugestão do presidente foi acatada. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a153

relatora leu o seu parecer: “Diante do exposto, sou de parecer favorável à aprovação do Projeto154

Pedagógico do Curso de Artes Aplicadas, com ênfase em Cerâmica”. Decisão do Plenário: o parecer155

da relatora foi aprovado por unanimidade, dando origem à Resolução no 027 (vinte e sete), de 24156

(vinte e quatro) de outubro de 2016 (dois mil e dezesseis), que passa a fazer parte do processo. Item157

dois: Processo no 23122.021531/2016-21 – Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia de158

Alimentos. Interessadas: CEALI/PROEN, relatado pela conselheira Stella Maris Resende. A159

relatora leu o mérito de seu parecer informando que o Curso de Engenharia de Alimentos funciona no160

Campus Sete Lagoas (CSL) da Universidade Federal de São João del-Rei desde o ano de 2009 (dois161

mil e nove), tendo sido reconhecido pelo MEC em setembro de 2014 (dois mil e quatorze). Em função162

da modificação da duração da hora-aula na UFSJ, determinada pela Resolução/CONEP nº 022 (vinte163

e dois), de 31 (trinta e um) de julho de 2013 (dois mil e treze), e da aprovação da Resolução/CONEP164

nº 027 (vinte e sete), de 11 (onze) de setembro de 2013 (dois mil e doze), tornou-se necessária a165

revisão dos Projetos Pedagógicos de todos os cursos de graduação da UFSJ, de forma a se adequarem166

a essas novas normas. Neste contexto, destacou que foi apresentado o novo Projeto Pedagógico do167

Curso (PPC) de Engenharia de Alimentos para apreciação. De acordo com o PPC, esclareceu que o168

curso é oferecido na modalidade presencial, em turno integral, com ingresso semestral e oferta de 40169

(quarenta) vagas em cada semestre. Depois de formado, o profissional obterá o grau de bacharel em170

Engenharia de Alimentos. O prazo padrão de integralização é de 10 (dez) semestres (5 anos) e o prazo171

máximo é de 15 (quinze) semestres (7,5 anos), em concordância com a legislação brasileira e com as172

normas da UFSJ. O prazo mínimo proposto é de 9 (nove) semestres (4,5 anos) e, considerando que a173

UFSJ regulamentou a abreviação de prazo de integralização em resolução específica, a relatora174

observou que este prazo deve ser igual ao prazo padrão, devendo, assim, ser corrigida esta informação175

no PPC. Informou que a matriz curricular é organizada em três núcleos, atendendo à Resolução176

CNE/CES nº 11 (onze), de 11 (onze) de março de 2002 (dois mil e dois), que institui as Diretrizes177

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia. O Núcleo de Conteúdos Básicos é178

concentrado até o 4º (quarto) período e o objetivo é o oferecimento de conteúdos básicos necessários179

ao desenvolvimento de competências analíticas, conhecimento de metodologia de estudo e pesquisa e180
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compreensão do trabalho interdisciplinar como ferramenta para aprendizagem. O Núcleo de181

Conteúdos Profissionalizantes é composto de disciplinas que visam ao contato com a profissão182

escolhida e o Núcleo de Conteúdos Específicos constitui-se de disciplinas que visam a conhecimentos183

científicos, tecnológicos e instrumentais para o desenvolvimento das competências e habilidades184

previstas. Destacou que a carga horária de disciplinas obrigatórias é de 3.069 (três mil e sessenta e185

nove) horas, equivalente a 3.348 (três mil, trezentos e quarenta e oito) horas-aula e a de disciplinas186

optativas é de 297 (duzentas e noventa e sete) horas ou 324 (trezentas e vinte e quatro) horas-aula.187

Para integralização do curso, esclareceu que é necessário ainda o cumprimento de 150 (cento e188

cinquenta) horas de Atividades Complementares, 200 (duzentas) horas de Estágio Obrigatório e 99189

(noventa e nove) horas de Trabalho de Conclusão de Curso, este disposto em duas unidades190

curriculares de 54 (cinquenta e quatro) horas-aula. Desta forma, a carga horária total proposta é de191

3.815 (três mil, oitocentas e quinze) horas, em acordo com a Resolução/CONEP nº 027 (vinte e sete),192

de 11 (onze) de setembro de 2013 (dois mil e treze), e com a Resolução CNE/CES nº 11 (onze), de 11193

(onze) de março de 2002 (dois mil e dois), que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso194

de Graduação em Engenharia. Informou que as unidades curriculares que compõem o Curso são195

apresentadas em tabelas, por período, indicando-se também a carga horária e os pré-requisitos. O196

ementário contém informações sobre todas as disciplinas obrigatórias do curso, como determinado197

pela Resolução/CONEP nº 027/2013 (vinte e sete / dois mil e treze). As disciplinas optativas são198

classificadas em dois grupos, sendo necessário cursar disciplinas dos dois grupos. A disciplina Libras199

está presente, conforme determina a legislação brasileira. Ressaltou que é necessária a inclusão dos200

conteúdos de Educação Ambiental, Educação para as Relações Étnico-raciais e para o Ensino de201

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana e Educação em Direitos Humanos, como também os202

critérios para promoção de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade203

reduzida e o atendimento à política nacional de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do204

Espectro Autista. A conceituação e as normas gerais para realização das Atividades Complementares,205

do Estágio Obrigatório e do Trabalho de Conclusão de Curso estão bem estabelecidas na proposta e206

há previsão de regulamentação dos critérios de inscrição, execução e avaliação por meio de norma207

própria do Colegiado do Curso. Contudo, recomendou que esta regulamentação seja realizada logo208

após a aprovação do PPC. Destacou que a equivalência entre as unidades curriculares dos currículos209

2009 (dois mil e nove) e 2011 (dois mil e onze) com o de 2017 (dois mil e dezessete) está apresentada210

claramente e a migração para o novo currículo será realizada compulsoriamente para todos os211

discentes ingressantes no 2º (segundo) semestre de 2013 (dois mil e treze). Os discentes que212

ingressaram anteriormente e que estão em condições de conclusão de curso em até 3 (três) semestres213

após a aprovação do novo PPC não serão obrigados a migrar para o novo currículo. Ressaltou, porém,214

que deve ser mencionado explicitamente que os discentes que não têm condições de colação em 3215

(três) semestres deverão migrar para o currículo de 2017 (dois mil e dezessete). Um plano de216
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adequação do currículo dos discentes já matriculados no curso também é apresentado. As anuências217

quanto ao atendimento dos encargos didáticos do Curso e disponibilidade de infraestrutura estão218

anexadas, como também os pareceres favoráveis da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEN),219

quanto à adequação das práticas pedagógicas previstas no PPC aos objetivos pedagógicos da UFSJ e220

atendimento à legislação, e da Divisão de Acompanhamento e Controle Acadêmico (DICON), quanto221

à adequação aos procedimentos de controle acadêmico da UFSJ. Além do já mencionado, salientou222

que outros pontos necessitam correção, os quais foram então destacados pela relatora. Após estas223

correções, destacou que o PPC cumprirá todos os requisitos para aprovação. Na fase de224

esclarecimentos, o presidente do Conselho lembrou que a equipe da PROEN estava presente à reunião225

para esclarecimentos. Informou que a coordenadora do curso de Engenharia de Alimentos, profa.226

Andreia Marçal da Silva, enviou mensagem eletrônica à SOCES comunicando que não poderia227

comparecer à reunião por estar participando do Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia de228

Alimentos em Gramado/RS durante esta semana. A relatora esclareceu que a versão anexada ao229

processo não é a versão final revisada pela Comissão de Assessoramento da PROEN. Por isso, foi230

necessário recomendar que o processo baixasse em diligência para que fossem feitas as correções231

necessárias. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Diante do232

exposto, sou de parecer que o processo baixe em diligência para que sejam realizadas as correções233

mencionadas no mérito”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade.234

Antes de entrar no próximo item da pauta, o conselheiro Marcelo Pereira de Andrade destacou o235

trabalho da equipe da PROEN, que foi fundamental para a finalização do trabalho de revisão dos236

PPCs dos cursos da UFSJ. Item três: Processo no 23122.105061/2014-95 – Alteração no Plano de237

Trabalho no Contrato UFSJ/FAUF nº 157/2015 - “Implementação do Curso de Atenção238

Psicossocial em Álcool e Drogas do Centro Regional de Referência para Formação em Políticas239

sobre Drogas da Universidade Federal de São João del-Rei”. Interessado: Prof. Marcelo Dalla240

Vecchia (DPSIC), relatado pelo conselheiro José Roberto Ribeiro. O relator leu o mérito de seu241

parecer informando que o presente processo trata da alteração no Plano de Trabalho no Contrato242

UFSJ/FAUF nº 157/2015 (cento e cinquenta e sete / dois mil e quinze), que aprovou a celebração de243

contrato entre a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) e a Fundação de Apoio à244

Universidade Federal de São João del-Rei (FAUF) para o desenvolvimento do projeto de extensão245

intitulado “Implementação do Curso de Atenção Psicossocial em Álcool e Drogas do Centro Regional246

de Referência para Formação em Políticas sobre Drogas da Universidade Federal de São João del-247

Rei”, tendo como interessado o professor Marcelo Dalla Vecchia do Departamento de Psicologia248

(DPSIC). Esclareceu que, em atendimento à Resolução/CONDI nº 007 (sete), de 29 (vinte e nove) de249

agosto de 2016 (dois mil e dezesseis), que dispõe sobre o relacionamento entre a Universidade250

Federal de São João del-Rei (UFSJ) e suas fundações de apoio, especificamente o artigo 14 (quatorze),251

que estabelece: “Art. 14. O plano de trabalho dos projetos, o plano de aplicação dos recursos e a252
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vigência do projeto, durante sua execução, podem ser alterados, mediante justificativa apresentada253

pelo coordenador à Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento, devidamente aprovada pelas254

instâncias acadêmicas e/ou administrativas competentes que aprovaram o projeto inicial”. E o255

parágrafo 2º (segundo) do mesmo artigo estabelece ainda que “§ 2º A Pró-reitoria de Planejamento256

deverá enviar o novo plano de trabalho e seus anexos à Fundação de Apoio”. Informou que a257

celebração do referido contrato foi aprovada/referendada pelo CONEP no dia 8 (oito) de abril de 2016258

(dois mil e dezesseis). E em consonância com o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 157/2015259

(cento e cinquenta e sete / dois mil e quinze), que foi anexado ao processo, o prazo de vigência do260

contrato foi alterado de 16 (dezesseis) de maio de 2016 (dois mil e dezesseis) para o dia 15 (quinze)261

de dezembro de 2016 (dois mil e dezesseis). Dessa forma, destacou que o que está sendo proposto262

agora são as alterações no Plano de Trabalho, do referido contrato, especificadas a seguir: 1) a263

primeira alteração trata-se do remanejamento de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) do264

orçamento atualmente previsto para a rubrica Bolsa de Extensão para execução na rubrica Bolsa de265

Pesquisa. A solicitação justifica-se porque, tendo sido concluído o Curso de Atenção Psicossocial em266

Álcool e Outras Drogas, foi efetuado distrato dos bolsistas de extensão, havendo uma sobra de267

recursos nesta rubrica. Como há intenção de efetuar o aditamento do contrato dos dois bolsistas de268

pesquisa que continuam vinculados ao projeto e desenvolvendo atividades de pesquisa no CRR-UFSJ269

(Maria Paula Naves Vasconcelos e Christian Eduardo Resende), o referido remanejamento é270

necessário; 2) a segunda alteração trata-se do remanejamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) do271

orçamento atualmente previsto na rubrica Passagem Aérea para execução na rubrica Prestação de272

Serviço Pessoa Jurídica. A solicitação justifica-se porque, como parte das atividades de produção273

científica do CRR-UFSJ, será lançado um número especial da revista Pesquisas e Práticas274

Psicossociais, e os recursos serão utilizados para a contratação de serviços de editoração dos referidos275

artigos. O relator destacou que estas duas alterações foram aprovadas pelo Chefe do Departamento de276

Psicologia, professor Diogo Blóes Chagas, ad referendum da Assembleia Departamental. E ainda, de277

acordo com parecer do Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento, professor Gustavo Melo Silva,278

emitido em 20 (vinte) de outubro de 2016 (dois mil e dezesseis), as solicitações de remanejamento são279

possíveis, desde que aprovadas pelas instâncias acadêmicas deliberativas. Dessa forma, em280

consonância com o artigo 14 (quatorze) da Resolução do CONDI citada acima, afirmou que as281

regulamentações foram atendidas, quais sejam: a alteração do plano de aplicação dos recursos,282

mediante justificativa apresentada pelo Coordenador à Pró-reitoria de Planejamento e283

Desenvolvimento (PPLAN), devidamente aprovada pelas instâncias acadêmicas e/ou administrativas284

competentes que aprovaram o projeto inicial; a justificativa apresentada para a PPLAN, depois de285

aprovada ad referendum da Assembleia departamental do DPSIC; a PPLAN indica a possibilidade286

das alterações, faltando agora análise deste egrégio por ter sido quem aprovou o projeto inicial. Por287

fim, afirmou que não encontrou elementos que contrariem a referida Resolução, recomendando,288
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porém, que a ata da assembleia departamental do DPSIC, devidamente assinada, com a referida289

decisão das alterações no plano de aplicação dos recursos, seja anexada ao processo num prazo de 30290

(trinta) dias. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Assim, e de291

acordo com o que foi agora exposto, a conclusão à que chego, e assim profiro meu voto, é no sentido292

de que sejam aprovadas as alterações no Plano de Trabalho no Contrato UFSJ/FAUF nº 157/2015,293

que aprovou a celebração de contrato entre a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) e a294

Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei (FAUF) para o desenvolvimento do295

projeto de extensão intitulado “Implementação do Curso de Atenção Psicossocial em Álcool e Drogas296

do Centro Regional de Referência para Formação em Políticas sobre Drogas da Universidade Federal297

de São João del-Rei”. Interessado: DPSIC (Prof. Marcelo Dalla Vecchia). Anexos ao Processo298

23122.105061/2014-9”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade.299

Item quatro: Processo no 23122.011317/2016-66 (apensado o Processo nº 23122.014460/2016-300

18) – Acordo de Cooperação Técnico-Científico entre a UFSJ e o Instituto Espinhaço.301

Interessada: Profª Glauciana da Mata Ataíde (DCIAG). Relatora: Josiane Nogueira. A relatora302

leu o mérito de seu parecer informando que se trata de aprovação do acordo de cooperação técnico-303

científica entre a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) e o Instituto Espinhaço, que tem304

por objetivo desenvolver um projeto que definirá ações para a conservação da biodiversidade,305

restauração de ecossistemas e melhoria dos serviços ambientais na Serra do Espinhaço. O trabalho306

será desenvolvido mediante a cooperação técnica entre a UFSJ / Campus Sete Lagoas e o Instituto307

Espinhaço. Para o desenvolvimento do projeto, esclareceu que não existem repasses financeiros entre308

as instituições. No entanto, ressaltou que, no parágrafo 1º (primeiro) da cláusula 2ª (segunda) de309

termo de cooperação, que dispõe sobre as responsabilidades da UFSJ, criam-se despesas com o310

pagamento de bolsas de iniciação científica beneficiando estudantes que fizerem parte do projeto.311

Porém, observou que o convênio deve estar em todos os aspectos em consonância com a312

Resolução/CONSU Nº 058/2006 (cinquenta e oito / dois mil e seis), modificada pela313

Resolução/CONSU Nº 038/2012 (trinta e oito / dois mil e doze), e de acordo com o § 3º (terceiro) do314

artigo 3º (terceiro): “Nenhum contrato, acordo, convênio, ajuste, protocolo, compromisso ou qualquer315

termo pode prever contrapartida da UFSJ sem autorização da chefia imediata, quando se tratar de316

recursos orçamentários, e no limite da disponibilidade orçamentária do respectivo centro de custo, e317

do Reitor, nos demais casos”. Esclareceu ainda que a justificativa apresentada é que, apesar de no318

termo de cooperação técnica ter como previsão concessão de bolsas institucionais de iniciação319

científica, estas deverão ser concorridas pelos editais internos da UFSJ. No entanto, para a relatora,320

esta justificativa não é suficiente, uma vez que não há previsão de bolsas por parte da UFSJ321

específicas para este objetivo. E ainda, de acordo com parecer da Procuradoria Jurídica da UFSJ,322

deverá ser comprovada no processo administrativo a disponibilidade orçamentária para eventuais323

despesas da UFSJ no exercício de suas obrigações, já que o parágrafo 1º (primeiro) da cláusula 2ª324
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(segunda) de termo de cooperação, que dispõe sobre as responsabilidades da UFSJ, cria despesa com325

o pagamento de bolsas. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer:326

“Com base no exposto, VOTO para que o Acordo de Cooperação Técnico-Científica entre a UFSJ e o327

Instituto Espinhaço seja aprovado com a supressão dos itens A, B, C, D e E, salvo melhor juízo”.328

Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade. Item cinco: Processo no329

23122.011222/2016-42 – Decisão Ad Referendum nº 014/2016, de 26/08/2016 – Prestação de330

Serviço Voluntário para ministrar disciplina do Curso de Engenharia de Bioprocessos.331

Interessado: Prof. Mário Sérgio Lorenço, relatado pela conselheira Stella Maris Resende. A332

relatora leu o mérito de seu parecer informando que trata este parecer da apreciação do ad referendum333

de solicitação para realização de serviço voluntário junto à Coordenadoria do Curso de Engenharia de334

Bioprocessos e ao Departamento de Química, Biotecnologia e Engenharia de Bioprocessos (DQBIO).335

Destacou que o serviço voluntário é regulamentado na UFSJ pela Resolução/CONSU nº 023 (vinte e336

três), de 7 (sete) de julho de 2008 (dois mil e oito), e pretende assumir e difundir o conceito de337

voluntariado como uma atividade espontânea, em que as pessoas doam seu tempo, trabalho e talento338

para apoiar indivíduos, comunidades e causas, sem interesse de receber benefícios materiais ou339

financeiros. Neste contexto, destacou que o serviço voluntário permite a participação de voluntários,340

dentre os quais servidores inativos, discentes especiais e ex-discentes, pesquisadores e demais341

cidadãos da comunidade externa, em projetos acadêmicos, científicos e sociais desenvolvidos pela342

UFSJ. Informou que a Resolução/CONSU nº 023/2008 (vinte e três / dois mil e oito) estabelece que o343

processo de Serviço Voluntário pode ter sua origem em qualquer órgão da administração superior de344

execução da UFSJ, nas coordenadorias de curso ou nos departamentos, fundamentado por projeto345

acadêmico, científico ou social, e que ele deve ser aprovado no órgão no qual será realizado. Para346

efetivação do processo, um Termo de Adesão e Compromisso deve ser preenchido e assinado pelas347

partes, constando: horário e local de trabalho, projeto de trabalho, coordenação/Chefia e equipe de348

trabalho do prestador de serviço voluntário, permissão de uso e responsabilidade pelos bens da UFSJ349

utilizados, assim como o prazo de prestação de serviço, que não deverá exceder 24 (vinte e quatro)350

meses. Dessa forma, esclareceu que no Termo de Compromisso apresentado pelo prof. Mário Sérgio351

Lorenço a atividade prevista é ministrar a disciplina Tópicos em Ciência e Tecnologia I para o Curso352

de Graduação em Engenharia de Bioprocessos da UFSJ. O horário de prestação de serviço353

compreenderá os períodos vespertino e noturno. As atividades serão coordenadas pelo Chefe do354

DQBIO e pelo Coordenador do Curso de Engenharia de Bioprocessos, os quais também compõem a355

equipe de trabalho juntamente com o solicitante. A vigência do contrato vai da data de assinatura, 26356

(vinte e seis) de agosto de 2016 (dois mil e dezesseis), até 23 (vinte e três) de dezembro de 2016 (dois357

mil e dezesseis). A solicitação foi aprovada pelo Colegiado do Curso de Engenharia de Bioprocessos358

em reunião realizada em 2 (dois) de junho de 2016 (dois mil e dezesseis) e foi anexado um ad359

referendum do Chefe do DQBIO aprovando a atuação do solicitante como professor voluntário.360
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Observou que é prerrogativa do Colegiado do Curso de Engenharia de Bioprocessos a avaliação da361

capacitação do interessado e do DQBIO a análise da necessidade da prestação do serviço por um362

voluntário. No entanto, a relatora ressaltou que é importante que estas informações constem do363

processo. Por isso, após solicitação ao Chefe do DQBIO, foi-lhe informado que a disciplina em364

questão está sendo oferecida de forma extemporânea, como forma de minimizar retenção e365

possibilitar conclusão de curso, e que não haveria disponibilidade de docente efetivo para tal demanda.366

Informou ainda que as informações sobre a formação acadêmico-científica do solicitante também367

foram anexadas posteriormente e este é Bacharel em Engenharia de Bioprocessos (2015) pela UFSJ.368

Além da graduação no próprio curso que pretende lecionar, a experiência de pesquisa como bolsista369

do Programa de Educação Tutorial (PETSESu/MEC) em Biotecnologias para a Sustentabilidade370

(PETBioSus) contribui para se concluir que ele está habilitado a lecionar a disciplina pretendida. Por371

fim, destacou que a solicitação foi aprovada ad referendum deste Conselho em 26 (vinte e seis) de372

agosto, o que é justificado considerando-se o início do semestre letivo. Dados os esclarecimentos e373

discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Diante do exposto, sou de parecer favorável à374

aprovação do Ad Referendum da solicitação de Mário Sérgio Lorenço para prestação de serviço375

voluntário no DQBIO, no ensino da disciplina Tópicos em Ciência e Tecnologia l junto ao Curso de376

Graduação em Engenharia de Bioprocessos”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado377

por 11 (onze) votos favoráveis e 1 (um) voto contrário, referendando a Decisão nº 014 (quatorze), de378

26 (vinte e seis) de agosto de 2016 (dois mil e dezesseis). Item seis: Processo no379

23122.017103/2016-01 – Termo de Adesão e Compromisso para prestação de serviço voluntário380

junto ao Curso de Farmácia do CCO. Interessado: Lucas Fernandes do Carmo, relatado pelo381

conselheiro Moacyr Comar Junior. O relator leu o mérito de seu parecer informando que a382

utilização de serviço voluntário é balizada na UFSJ pela Resolução/CONSU nº 023/2008 (vinte e três383

/ dois mil e oito). No caso em questão, destacou que a utilização do serviço voluntário justifica-se pela384

ausência de aprovados e desistência da vaga nos concursos realizados para suprir a necessidade de385

aulas de Química Orgânica II no Curso de Farmácia do Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO)386

devido ao afastamento para gozar de licença maternidade da docente responsável pela cadeira.387

Esclareceu que o Termo de Adesão e Compromisso traz em suas cláusulas o local, período, horários,388

curso a que se destina o serviço, quem coordenará o serviço prestado, autorização para utilização das389

dependências da UFSJ/CCO para cumprir a finalidade à qual se propõe, descritas no Plano de Ensino390

apresentado, e período ao qual se faz necessário a prestação do serviço, além das condições de391

rescisão do Termo. Concluindo, esclareceu ainda que nos dois concursos realizados para392

preenchimento da vaga por professor substituto, em um, a candidata aprovada declinou da vaga por393

ter sido aprovada em outro concurso e, no outro, não houve candidatos aprovados. Além disso,394

observou que o candidato é aluno de doutorado no campus e desenvolve trabalhos na área de Química395

Orgânica. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Frente ao396
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exposto no Mérito e, tendo em vista que se deve, sempre que possível e legal, zelar pela manutenção397

das aulas, sou de parecer favorável à execução do Termo de Adesão e Compromisso entre Lucas398

Fernandes do Carmo e a UFSJ para a prestação do serviço voluntário descrito no processo”. Decisão399

do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Item sete: Processo no400

23122.012607/2016-27 – Decisão Ad Referendum nº 015/2016, de 26/08/2016 – Prestação de401

Serviço Voluntário para ministrar disciplina no Curso de Engenharia de Bioprocessos.402

Interessada: Lorena de Oliveira Felipe, relatado pela conselheira Stella Maris Resende. A403

relatora leu o mérito de seu parecer informando que trata também este parecer da apreciação do ad404

referendum de solicitação para realização de serviço voluntário junto à Coordenadoria do Curso de405

Engenharia de Bioprocessos e ao Departamento de Química, Biotecnologia e Engenharia de406

Bioprocessos (DQBIO). Para o Termo de Compromisso apresentado para Lorena de Oliveira Felipe,407

esclareceu que a atividade prevista é ministrar a disciplina Tópicos em Biotecnologia para o Curso de408

Graduação em Engenharia de Bioprocessos da UFSJ. O horário de prestação de serviço compreenderá409

os períodos vespertino e noturno. As atividades serão coordenadas pelo Chefe do DQBIO e pelo410

Coordenador do Curso de Engenharia de Bioprocessos, os quais também compõem a equipe de411

trabalho juntamente com a solicitante. A vigência do contrato vai da data de assinatura, 26 (vinte e412

seis) de agosto de 2016 (dois mil e dezesseis), até 23 (vinte e três) de dezembro de 2016 (dois mil e413

dezesseis). A solicitação foi aprovada pelo Colegiado do Curso de Engenharia de Bioprocessos em414

reunião realizada em 23 (vinte e três) de junho de 2016 (dois mil e dezesseis) e foi anexado um ad415

referendum do Chefe do DQBIO aprovando a atuação da solicitante como professora voluntária.416

Como no outro processo, observou que é prerrogativa do Colegiado do Curso de Engenharia de417

Bioprocessos a avaliação da capacitação da interessada e do DQBIO a análise da necessidade da418

prestação do serviço por um voluntário. No entanto, entende que é importante que estas informações419

constem do processo. Desta forma, após solicitação ao Chefe do DQBIO, foi-lhe informado que a420

disciplina em questão está sendo oferecida de forma extemporânea, como forma de minimizar421

retenção e possibilitar conclusão de curso, e que não haveria disponibilidade de docente efetivo para422

tal demanda. As informações sobre a formação acadêmico-científica da solicitante também foram423

anexadas posteriormente e ela é Bacharel em Ciência e Tecnologia (2013) e em Engenharia de424

Bioprocessos (2015), e mestre em Ciências, na área de Tecnologias para o Desenvolvimento425

Sustentável (2015), todos pela UFSJ. Além da graduação no próprio curso que pretende lecionar, a426

experiência de pesquisa informada nas áreas de microbiologia, bioprospecção e fermentação de427

microorganismos também contribui para se concluir que ela está habilitada a lecionar a disciplina428

pretendida. Por fim, informou que a solicitação foi aprovada ad referendum deste Conselho em 26429

(vinte e seis) de agosto, o que é justificado considerando-se o início do semestre letivo. Dados os430

esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Diante do exposto, sou de parecer431

favorável à aprovação do Ad Referendum da solicitação de Lorena de Oliveira Felipe para prestação432
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de serviço voluntário no DQBIO, no ensino da disciplina Tópicos em Biotecnologia junto ao Curso de433

Graduação em Engenharia de Bioprocessos”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado434

por 11 (onze) votos favoráveis e 1 (um) voto contrário, referendando a Decisão nº 015 (quinze), de 26435

(vinte e seis) de agosto de 2016 (dois mil e dezesseis). Item oito: Processo no 23122.006345/2016-436

61 – Recurso contra negativa de solicitação para cursar disciplina em Regime Especial.437

Interessada: Carolina Ferrari Radaele, relatado pela conselheira Renata Carolina Zanetti438

Lofrano. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que se trata da apreciação referente à439

solicitação para cursar disciplinas em Regime Especial da aluna Carolina Ferrari Radaele (matrícula440

nº 114100075), discente do curso de graduação em Engenharia Civil da UFSJ. Esclareceu que, em 4441

(quatro) de setembro de 2015 (dois mil e quinze), a discente Carolina protocolou, junto ao Setor de442

Atendimento do Campus Alto Paraopeba/SEAAP, um pedido de Regime Especial de Estudos para o443

segundo semestre de 2015 (dois mil e quinze), baseado em relatório médico emitido pelo444

neurocirurgião Dr. José Augusto Malheiros (CRM-MG 40648), que relata que a interessada estava445

inapta à atividade laborativa sob risco de piora de seu quadro clínico (CID 10:MS4.4). Ressaltou que446

neste relatório não foi especificada a duração ou permanência dessa condição. Em 8 (oito) de447

setembro de 2015 (dois mil e quinze), tal requerimento foi encaminhado à Coordenadoria do Curso de448

Engenharia Civil para análise e providências. Em 14 (quatorze) de setembro de 2015 (dois mil e449

quinze), o pedido da discente foi analisado e deferido pelo Coordenador do Curso de Engenharia Civil,450

prof. Jackson de Oliveira Pereira, com vigência para todo o segundo semestre letivo de 2015 (dois mil451

e quinze), sendo, em seguida, conferido e processado pelo SEAAP em 23 (vinte e três) de setembro452

de 2015 (dois mil e quinze). Observou que é importante ressaltar que a concessão de Regime Especial453

de Estudos é realizada pelo período máximo de um semestre letivo, sendo obrigatória uma nova454

solicitação desse Regime, a cada início de semestre, caso a impossibilidade discente se estenda por455

um período maior que o de um semestre letivo. No período de vigência de seu Regime Especial de456

Estudos, informou que a discente cursou as unidades curriculares: Hidraúlica, Resistência dos457

Materiais II, Estruturas Hiperestáticas, Estruturas de Madeiras, Eletrotécnica e Infraestrutura de Vias458

Terrestres. Em 25 (vinte e cinco) de fevereiro de 2016 (dois mil e dezesseis), findado o segundo459

semestre de 2015 (dois mil e quinze), o requerimento da interessada foi arquivado pela SEAAP. Em460

1º (primeiro) de março de 2016 (dois mil e dezesseis), a discente enviou um requerimento eletrônico461

ao Setor de Atendimento Acadêmico do Campus Santo Antônio (SEASA), no qual relata problemas462

de saúde pós-cirúrgicos. Entretanto, não há nenhuma informação ou documento comprobatório de463

solicitação de uma nova solicitação de Regime Especial de Estudos referente a essa impossibilidade464

pós-cirúrgica da discente. No texto desse requerimento, ressaltou que de fato a discente solicita a465

exclusão das unidades curriculares Eletrotécnica e Infraestrutura de Vias Terrestres, nas quais ela foi466

reprovada no segundo semestre de 2015 (dois mil e quinze) e a sua matrícula em Hidrologia e467

Estruturas de Concreto Armado II ofertada no primeiro semestre de 2016 (dois mil e dezesseis), sob a468
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justificativa de ter desempenho acadêmico e andamento do curso prejudicados. Na ata da 61ª469

(sexagésima primeira) Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Engenharia Civil, informou que470

consta a deliberação deste, positivamente, quanto à exclusão das disciplinas Eletrotécnica e471

Infraestrutura de Vias Terrestres, e, negativamente, quanto à sua matrícula nas unidades curriculares472

Hidrologia e Estruturas de Concreto Armado II, sendo a primeira fundamentada no princípio da473

razoabilidade e a segunda numa impossibilidade temporal, devido ao fato de no período de matrícula,474

para o primeiro semestre de 2016 (dois mil e dezesseis), devido ao seu Regime Especial de Estudos, a475

discente ainda estar cursando disciplinas do segundo semestre de 2015 (dois mil e quinze), que são476

pré-requisitos para as unidades curriculares solicitadas por ela. Assim, a relatora entendeu que não477

houve um equívoco por parte da solicitante em seu requerimento, no que diz respeito ao seu478

questionamento quanto ao indeferimento de seu pedido de Regime Especial de Estudos, uma vez que479

este foi prontamente atendido pelo Coordenador do Curso quando requerido pela discente. Além disso,480

tal pedido novamente foi atendido, e somente aguarda uma posição deste Conselho, evitando um481

precedente desnecessário à Coordenação do Curso de Engenharia Civil em relação à exclusão das482

unidades curriculares. Quanto à matricula da interessada nas unidades acadêmicas Hidrologia e483

Estruturas de Concreto Armado II, pelo relatado, fica claro o impedimento à época para atendimento484

dessa solicitação. A concessão de Regime Especial não traz ao aluno qualquer garantia de aprovação485

nas disciplinas por ele cursadas nessa condição. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a486

relatora leu o seu parecer: “Pelo exposto, meu voto é que a solicitação para cursar disciplinas em487

Regime Especial de Estudos da aluna Carolina Ferrari Radaele foi plenamente atendida pelo488

Colegiado de Curso, o pedido de exclusão de disciplinas não pode ser atendido devido a impedimento489

legal e, no presente momento, torna-se sem validade a solicitação da aluna de inscrição em unidades490

curriculares no primeiro semestre de 2016. Este é o voto da relatora, salvo melhor juízo”. Decisão do491

Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade. Item nove: Processo no492

23122.010097/2016-53 – Solicitação de prorrogação de prazo de integralização de curso por493

cinco semestres. Interessada: Mariah Santos Moreira, relatado pela conselheira Andréa Lúcia494

Teixeira Charbel. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que se trata do pedido de495

prorrogação do prazo de integralização do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, noturno,496

reopção, da aluna Mariah Santos Moreira. Informou que a discente em questão ingressou na UFSJ no497

2º (segundo) semestre de 2010 (dois mil e dez), por meio de vestibular para o curso de Zootecnia. Por498

motivos pessoais (insatisfação), no 1o (primeiro) semestre de 2015 (dois mil e quinze), informou que a499

discente solicitou e teve aprovada sua transferência interna (Reopção) para o Curso de Licenciatura500

em Ciências Biológicas, cursando-o até o momento. Quanto ao processo de reopção de curso, a501

relatora lembrou que a redação vigente do artigo 23 (vinte e três) da Resolução que trata sobre o502

assunto à época da transferência da discente (atualmente tem nova redação dada pela Resolução503

026/2016), lê-se:“Para efetuar a matrícula, os candidatos aprovados nos processos de Reopção e504
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Protap deverão ter cursado, com aprovação, no mínimo 25% e no máximo 75% da carga horária505

mínima exigida para a integralização do curso de origem, excluídas a carga horária de Estágio506

Supervisionado, Trabalhos Acadêmicos, Trabalhos de Conclusão de Curso, Monografias e demais507

Atividades Complementares”. Lembrou ainda que, após satisfeito o requisito ditado pelo artigo 23508

(vinte e três) acima citado, o artigo 95 (noventa e cinco) do Regimento Geral da UFSJ estabelece que:509

“o aproveitamento de estudos é de competência do Colegiado de Curso, obedecidas as normas510

estabelecidas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão”. Em relação ao prazo de integralização511

de curso, informou que a discente alega, conforme Requerimento Eletrônico nº 18023/2016, datado de512

23 (vinte e três) de maio de 2016 (dois mil e dezesseis), que a informação que teve, à época do pedido513

da Reopção, era de que o tempo para a integralização no novo curso seria referente ao curso de514

origem, no caso Zootecnia, ou seja, 7,5 (sete e meio) anos. No entanto, após efetivada a transferência,515

soube que deveria integralizar o currículo no tempo máximo de 6 (seis) anos, referente ao curso de516

destino, Licenciatura em Ciências Biológicas. A relatora observou que, de fato, conforme o artigo 26517

(vinte e seis) da Resolução/CONEP nº 004 (quatro), de 29 (vinte e nove) de fevereiro de 2012 (dois518

mil e doze) – modificada pelas Resoluções 018/2013 e 026/2016 – que regulamentam os processos519

seletivos para ingresso de discentes por transferência e como portadores de diploma de curso superior:520

“O discente ingressante por qualquer forma de transferência deve integralizar o currículo no tempo521

máximo de duração previsto para o curso para o qual se transferiu, contando-se o tempo decorrido522

desde o ingresso no curso de origem”. Sendo assim, a aluna, tendo ingressado no Curso de Zootecnia523

no 2º (segundo) semestre de 2010 (dois mil e dez), teria até o 1o (primeiro) semestre de 2016 (dois mil524

e dezesseis) para integralizar o currículo de Ciências Biológicas, tendo sido transferida para este curso525

no 1º (primeiro) semestre de 2015 (dois mil e quinze). Diante disso, ciente desse prazo, a discente,526

que contabilizava no momento do requerimento, em 23 (vinte e três) de maio de 2016 (dois mil e527

dezesseis), 1.116 (um mil, cento e dezesseis) horas cumpridas e cursava 324 (trezentas e vinte e528

quatro) horas, conforme histórico escolar anexo ao processo, solicitou, então, a prorrogação do prazo529

de integralização do currículo de Ciências Biológicas (Licenciatura) por 5 (cinco) semestres,530

elaborando e também juntando ao processo o formulário de Planejamento para Integralização do531

Curso em Período de Extrapolação no qual discrimina as disciplinas a serem cursadas em cada532

período até o segundo semestre de 2018 (dois mil e dezoito). Informou então que a solicitação de533

prorrogação foi submetida ao colegiado do curso de Ciências Biológicas, que, no dia 1o (primeiro) de534

julho de 2016 (dois mil e dezesseis), indeferiu tal solicitação por considerar o recurso improcedente535

por contrariar o artigo 96 (noventa e seis) do Regimento Geral da UFSJ. Diante do indeferimento do536

pedido, a discente formulou novo recurso, agora recorrendo à instância superior, que foi encaminhado537

pela Divisão de Acompanhamento e Controle Acadêmico (DICON) a este Conselho. Tal538

encaminhamento foi analisado e referendado pela Procuradoria Federal junto à UFSJ após539

questionamento e devidos esclarecimentos da DICON. Informou ainda que atualmente, no segundo540



16

semestre de 2016 (dois mil e dezesseis), a aluna contabiliza 1.440 (um mil, quatrocentas e quarenta)541

horas cursadas e 252 (duzentas e cinquenta e duas) horas em curso, conforme Histórico Escolar542

atualizado em 26 (vinte e seis) de agosto de 2016 (dois mil e dezesseis) e relatório de Integralização543

para Conclusão de Curso. Por fim, observou que a carga horária do curso de Ciências Biológicas544

(Licenciatura) é de 3.264 (três mil, duzentas e sessenta e quatro) horas. Dados os esclarecimentos e545

discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Do exposto, considero que, uma vez aceita a546

transferência da aluna pelo Colegiado do Curso, estando este Colegiado ciente das circunstâncias que547

evidenciavam um prazo exíguo para a conclusão do currículo e, ainda, o indeferimento pelo mesmo548

Colegiado do pedido da discente de prorrogação, baseado no Art. 96 do Regimento Geral da UFSJ,549

que considero inadequado para o objeto em questão, deve ser assegurada à aluna Mariah Santos550

Moreira as condições para integralização do curso de Ciências Biológicas (Licenciatura) – Noturno.551

Sou, desta forma, favorável à prorrogação do prazo de cinco semestres para integralização. Este é552

meu voto, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por 10 (dez)553

votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. Item dez: Processo no 23122.015409/2016-15 – Prestação de554

Serviço Voluntário para o PET GRADUASUS do Curso de Enfermagem do CCO. Interessada:555

Ana Carolina Correa Café, relatado pela conselheira Renata Carolina Zanetti Lofrano. A556

relatora leu o mérito de seu parecer informando que este processo trata da apreciação da solicitação da557

profa. Ana Carolina Correa Café para prestar serviço voluntário, como nutricionista junto ao PET558

GRADUASUS no Grupo de Trabalho Obesidade Infantil e na Adolescência do Curso de Graduação559

em Enfermagem do Campus Centro-Oeste Dona Lindu da Universidade Federal de São João del Rei560

(CCO/UFSJ), em conformidade com a Resolução/CONSU nº 023 (vinte e três), de 7 (sete) de julho de561

2008 (dois mil e oito). Informou que a interessada atuará sob a responsabilidade e a supervisão da562

Coordenadora do PET Grupo de Trabalho Obesidade Infantil e na Adolescência, profa. Márcia563

Cristina Caetano Romano, como nutricionista nas atividades desenvolvidas por esse Grupo, em564

conformidade com o Edital nº 13 (treze), da Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde,565

de 28 (vinte e oito) de setembro de 2015 (dois mil e quinze). Informou ainda que a atuação da profa.566

Ana Carolina Correa Café, como prestadora de serviços para o Grupo PET/UFSJ, recebeu dois567

pareceres favoráveis, sendo um emitido pela profa. Selma Maria da Fonseca Viegas, como568

representante da Congregação, e outro pelo Sr. Arlessandro Pinto de Souza, membro do Colegiado do569

Curso de Enfermagem, ambos do Campus Centro-Oeste Dona Lindu. Por fim, destacou que todas as570

exigências da Resolução/CONSU nº 023 (vinte e três), de 7 (sete) de julho de 2008 (dois mil e oito),571

foram devidamente atendidas. Destacou também que o seguro de vida contratado, junto a Porto572

Seguro Seguros, tem cobertura de 27 (vinte e sete) de junho de 2016 (dois mil e dezesseis) a 27 (vinte573

e sete) de junho de 2017 (dois mil e dezessete); ou seja, a interessada estará assegurada durante todo o574

período de sua prestação de serviço voluntário junto à UFSJ e o Termo de Adesão e Compromisso575

exigido foi adequadamente preenchido pela proponente. Dados os esclarecimentos e discutida a576
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matéria, a relatora leu o seu parecer: “Pelo exposto, meu voto é pela aprovação do Processo nº577

23122015409/2016-15, que trata da solicitação da Profa. Ana Carolina Correa Café para prestar578

serviço voluntário junto ao PET GRADUASUS no Grupo de Trabalho Obesidade Infantil e na579

Adolescência do Curso de Graduação em Enfermagem do Campus Centro Oeste Dona Lindu da580

Universidade Federal de São João del-Rei – CCO/UFSJ. Este é o voto da relatora, salvo melhor juízo”.581

Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade. Item onze: Processo no582

23122.014715/2016-34 – Recurso/Revisão. Interessada: Isabela Cristina Lopes de Assis, relatado583

pelo conselheiro José Roberto Ribeiro. O relator leu o mérito de seu parecer e, durante a discussão,584

havendo dúvidas sobre o processo e tendo-se chegado ao teto da reunião, o Conselho decidiu por585

encerrá-la e continuar a discussão deste item e dos demais em uma próxima reunião. Assim, às 17586

(dezessete) horas e 50 (cinquenta) minutos, nada mais havendo a tratar, o presidente do Conselho587

encerrou a reunião. E para constar, eu, Maria da Penha Resende Rodrigues, secretária, lavrei a588

presente ata que, se aprovada, será assinada por todos os conselheiros presentes à reunião. São João589

del-Rei, 26 (vinte e seis) de outubro de 2016 (dois mil e dezesseis).590
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