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Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Universitário da Universidade Federal de São 1 

João del-Rei.  2 

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de novembro de 2015 (dois mil e quinze), às 9 (nove) horas, estavam 3 

presentes para a reunião extraordinária do Conselho Universitário da Universidade Federal de São 4 

João del-Rei, na sala de Reuniões dos Órgãos Colegiados Superiores – Campus Santo Antônio, os 5 

seguintes conselheiros: professora Valéria Heloisa Kemp, Reitora e presidente do Conselho; 6 

professor Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira, Vice-Reitor; os professores: Aline Cristina da 7 

Cruz, Américo Calzavara Neto, Bernadete Oliveira Sidney Viana Dias, Carlos Eduardo de Matos 8 

Jensen, Claudio Manoel Ferreira Leite, Écio Antônio Portes, Eduardo Sérgio da Silva, Eliane Prado 9 

Cunha Costa dos Santos, Ênio Nazaré de Oliveira Júnior, Fábio de Barros Silva, Fernanda 10 

Nascimento Corghi, Filomena Maria Avelina Bomfim, Glauco Manuel dos Santos, Honória de 11 

Fátima Gorgulho, Iura de Rezende Ferreira Sobrinho, Juan Cañellas Bosch Neto, Lincoln Cardoso 12 

Brandão, Luis Antônio Scola, Maristela Nascimento Duarte, Maurício Reis e Silva Júnior, Rejane 13 

Correa da Rocha, Renato da Silva Vieira, Sérgio Marinho Soares, Tarcísio Laerte Gontijo e Wilson 14 

Camilo Chaves; os servidores técnico-administrativos: Alison de Andrade Couto, Bruno Henrique 15 

Fernandes, Bruno Nascimento Campos, Fábio Chaves e Marina Goulart da Silva; e o discente: 16 

Jhonatan Rafael de Oliveira Bianchi. Havendo quorum, a presidente do Conselho deu início à 17 

reunião, lembrando que, no período da tarde, a partir das 13 (treze) horas e 30 (trinta) minutos, 18 

haverá uma reunião de trabalho do Conselho Universitário para continuidade da discussão das 19 

propostas de alterações ao Estatuto e ao Regimento Geral da UFSJ. Na sequência, tomaram posse: a 20 

professora Eliane Prado Cunha Costa dos Santos, como representante do Departamento de 21 

Tecnologia em Engenharia Civil, Computação e Humanidades (DTECH); e o discente Jhonatan 22 

Rafael de Oliveira Bianchi, como representante discente do Campus Alto Paraopeba (CAP). Dando 23 

continuidade à reunião, a presidente apresentou as justificativas de ausência dos conselheiros: 24 

Fernando Henrique de Jesus Mourão, por ter uma consulta médica em Belo Horizonte agendada para 25 

esta data; Henrique Coutinho de Barcelos Costa, por estar de licença para acompanhamento de 26 

doença em família; José Augusto Ferreira Perez Villar, por estar apresentando trabalho no 16º 27 

Brazilian Meeting on Organic Synthesis; Juliano de Carvalho Cury, por estar ocorrendo nesta data 28 

eleição para Chefe e Subchefe do Departamento de Ciências Exatas e Biológicas (DECEB); Rogério 29 

Martins Maurício, por estar em viagem para Nova Délhi, Índia, para participação no XXIII 30 

Internacional Grassland Congress; e Sandro Adriano Fasolo, por ter exame médico agendado para 31 

esta data. Informou, também, que o conselheiro Fábio Chaves justificou a sua ausência para a 32 

reunião extraordinária, ocorrida em 9 (nove) de novembro de 2015 (dois mil e quinze), que, por 33 

compromissos de trabalho, não pôde comparecer à reunião. Aceitas as justificativas e decididos os 34 

itens do expediente do dia, foi, então, colocada em discussão a pauta. No momento da aprovação, os 35 

conselheiros Bruno Nascimento Campos e Sérgio Cerqueira solicitaram a exclusão dos itens 5 36 
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(cinco) e 11 (onze), cujos processos relatariam e que tratam, respectivamente, da solicitação de 37 

reposição de vaga para o Curso de Medicina do CCO em função da aposentadoria da professora 38 

Vera Maura Fernandes de Lima e da proposta de revisão da Resolução que disciplina a progressão 39 

horizontal, o que foi acatado. Foi excluído, ainda, o item 13 (treze), que trata da Resolução/CONSU 40 

nº 020, de 27/08/2015, que altera o Regimento Interno da Auditoria Interna. Aprovada a pauta, 41 

iniciaram-se os trabalhos. Item um: Processo no 23122007783/2015-66 – Recurso acadêmico 42 

contra desvinculação. Interessado: Carlos Eduardo Cipriano Pinto, relatado pelo conselheiro 43 

Bruno Henrique Fernandes. O relator leu o mérito de seu parecer informando que a desvinculação 44 

de alunos é matéria do Regimento Geral da UFSJ, que, em seu artigo 96 (novena e seis), enumera os 45 

casos em que o aluno entra em situação irregular e perde sua matrícula. Também, destacou que o 46 

inciso I (um) do referido artigo diz que o aluno é desvinculado “quando não fizer a inscrição 47 

periódica em unidades curriculares nos prazos fixados no calendário escolar”. Já o parágrafo único 48 

do referido artigo, indica que “cabe recurso ao Conselho Universitário no prazo de 30 (trinta) dias 49 

corridos, contados do dia subsequente à publicação da portaria que desvinculou o aluno”. 50 

Esclareceu que rege ainda o assunto a Resolução/CONEP nº 024 (vinte e quatro), de 24 (vinte e 51 

quatro) de julho de 2014 (dois mil e quatorze), que, em seu artigo 4º (quarto), indica que o discente 52 

que não se inscrever na Primeira ou na Segunda Etapa da Inscrição Periódica será desvinculado. 53 

Dessa forma, informou que a desvinculação do discente ocorreu por não efetuar Inscrição Periódica 54 

no Segundo Semestre Letivo de 2014 (dois mil e quatorze), nem apresentar trancamento. Esclareceu 55 

que o discente, em sua manifestação, apenas solicita a revinculação sem dar maiores detalhes e 56 

informando que pretende se matricular em turmas especiais para conseguir terminar o curso dentro 57 

do prazo de integralização. Ao analisar o Histórico Escolar do discente, o relator verificou que ele 58 

cursou apenas 450 (quatrocentas e cinquenta) horas de um universo de 3.000 (três mil) horas para 59 

integralização. Assim, levando em consideração que o Curso de Administração Pública possui, como 60 

prazo médio de integralização, 8 (oito) semestres, observou que seriam cerca de 375 (trezentas e 61 

setenta e cinco) horas a serem cumpridas por semestre letivo. Considerando também que o discente, 62 

que foi matriculado no primeiro semestre letivo de 2012 (dois mil e doze), estaria, na data de sua 63 

desvinculação, que foi no segundo semestre letivo de 2014 (dois mil e quatorze), no 6º (sexto) 64 

período, e, ainda, tomando a média simples de cálculo para carga horária, seria esperado que o 65 

discente possuísse cerca de 2.250 (duas mil, duzentas e cinquenta) horas já cumpridas. Conforme o 66 

recurso apresentado, esclareceu que o discente se compromete a se esforçar e a cursar turmas 67 

especiais. Contudo, verificando a situação atual, na qual consta efeito suspensivo, ressaltou que o 68 

discente não está matriculado em nenhuma unidade curricular da Instituição. O relator fez, ainda, 69 

uma análise de seu desempenho. Nos últimos 2 (dois) semestres em que esteve matriculado, o 70 

discente não logrou aprovação (02/2013 e 01/2014). No primeiro semestre letivo de 2013 (dois mil e 71 

treze), o discente se matriculou em 10 (dez) unidades curriculares, sendo aprovado em apenas 2 72 
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(duas), sendo que em 7 (sete) unidades a nota foi zero (0) e em uma unidade a nota foi meio ponto 73 

(0,5), sendo o prazo máximo de integralização é o primeiro semestre letivo de 2017 (dois mil e 74 

dezessete). Assim, se o discente retomasse seus estudos no segundo semestre letivo de 2015 (dois 75 

mil e quinze), ressaltou que ele teria que cursar cerca de 11 (onze) unidades curriculares por 76 

semestre, com aprovação, para se formar em tempo hábil. Por fim, levando em consideração seu 77 

desempenho e a ausência de justificativa para não ter efetuado Inscrição, ressaltou que é inviável 78 

acatar o recurso apresentado, pois o discente não apresenta desempenho ou justificativa viável para 79 

que seja mantido o investimento público em sua formação. Dados os esclarecimentos e discutida a 80 

matéria, o relator leu o seu parecer: “Em conformidade ao exposto no Mérito, sou de parecer 81 

contrário ao recurso do discente”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por 82 

unanimidade. Item dois: Processo no 23122014372/2015-27 – Redistribuição de docente da 83 

UFMT para a UFSJ/DQBIO. Interessado: Prof. Paulo Roberto Borges, relatado pelo 84 

conselheiro Fábio Chaves. O relator leu o mérito de seu parecer informando que o processo em tela 85 

trata do pedido de redistribuição do professor Paulo Roberto Borges – Assistente II, da Universidade 86 

Federal do Mato Grosso (UFMT) para a Universidade Federal de São João del-Rei – Campus Alto 87 

Paraopeba (UFSJ/CAP). Considerando que foi contemplada toda a documentação exigida nas 88 

Resoluções do CONSU que regulamentam o assunto; que a redistribuição foi objeto de análise e 89 

aprovação do Departamento de Tecnologia em Engenharia Civil, Computação e Humanidades 90 

(DTECH) do Campus Alto Paraopeba; que, mesmo com o afastamento do referido professor para 91 

doutorado até fevereiro de 2017 (dois mil e dezessete), a redistribuição foi aprovada por 92 

unanimidade em assembleia departamental; e que a tramitação do processo está de acordo com a 93 

legislação vigente, o relator foi favorável ao pedido de redistribuição do professor Paulo Roberto 94 

Borges. Na fase de esclarecimentos, em relação à informação do relator de que o professor Paulo 95 

Roberto Borges encontra-se afastado para cursar doutorado até fevereiro de 2017 (dois mil e 96 

dezessete) na sua instituição de origem, a presidente solicitou a presença da diretora da Divisão de 97 

Pessoal, senhora Jaqueline Menezes Tarôco, à reunião para prestar esclarecimentos sobre o assunto. 98 

A diretora esclareceu que, caso aprovado o pedido de redistribuição do professor em questão, ele 99 

terá que suspender o afastamento na sua instituição de origem e iniciar novamente o processo aqui 100 

na UFSJ. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Voto, S.M.J., 101 

pela redistribuição do Prof. Paulo Roberto Borges da Universidade Federal de Mato Grosso para a 102 

Universidade Federal de São João del-Rei, Campus Alto Paraopeba, dando, como contrapartida, o 103 

código de vaga 0337407 do Prof. Heraldo Nunes Pitanga, desde que sejam cumpridas as normas 104 

institucionais de afastamento da UFSJ para curso de pós-graduação, nível doutorado”. Decisão do 105 

Plenário: o parecer do relator foi aprovado por 31 (trinta e um) votos favoráveis e 2 (duas) 106 

abstenções. Item três: Processo no 23122015840/2015-81 – Pedido de Remoção de Professor do 107 

DTECH/CAP para o DFIME. Interessado: Prof. Gustavo Leal Toledo, relatado pelo 108 
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conselheiro Wilson Camilo Chaves. O relator leu o mérito de seu parecer informando que o 109 

processo em tela trata do pedido de remoção de professor do Departamento de Tecnologia em 110 

Engenharia Civil, Computação e Humanidades (DTECH) do Campus Alto Paraopeba (CAP) para o 111 

Departamento de Filosofia e Métodos (DFIME), tendo como interessado o professor doutor Gustavo 112 

Leal Toledo. De acordo com o artigo 129 (cento e vinte e nove) do Regimento Geral da 113 

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), informou que o docente pode ser removido, a seu 114 

pedido, de uma unidade acadêmica para outra com a aprovação das unidades envolvidas. Dessa 115 

forma, esclareceu que o professor Gustavo, lotado no DTECH, em documento de 8 (oito) de julho de 116 

2015 (dois mil e quinze), justifica seu pedido de remoção desse departamento para o DFIME, 117 

argumentando que tem atuado no DFIME mediante orientação de monografias de conclusão de 118 

curso na Graduação e orientações de Iniciação Científica, bem como oferecendo minicursos e 119 

unidades curriculares regulamentares. Destacou, ainda, que o professor colaborou para a 120 

implantação da proposta de Mestrado em Filosofia, além de possuir várias publicações. Destacou 121 

que os Departamentos envolvidos aprovaram o pedido de remoção do referido professor por meio de 122 

pareceres aprovados em assembleias, cujas cópias foram inseridas neste processo. Por fim, informou 123 

que a contrapartida da remoção do professor Gustavo do DTECH/CAP para o DFIME é a cessão, ao 124 

DTECH, do código de vaga decorrente da aposentadoria do professor Doutor José Maurício de 125 

Carvalho. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Pelo exposto 126 

no Mérito, sou de parecer favorável ao pedido de Remoção do Prof. Dr. Gustavo Leal Toledo do 127 

DTECH/CAP para o DFIME, tendo como contrapartida a cessão ao DTECH do código de vaga 128 

decorrente da aposentadoria do Prof. Dr. José Maurício de Carvalho. Este é meu voto, salvo melhor 129 

juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Item quatro: 130 

Processo no 23122016150/2015-49 – Solicitação de reposição de vaga docente para o Curso de 131 

Farmácia em função da exoneração do Prof. Elias Borges do Nascimento Junior. Interessada: 132 

Congregação/CCO, relatado pelo conselheiro Bruno Nascimento Campos. O relator leu o mérito 133 

de seu parecer informando que trata de matéria de caso específico, nos termos do inciso II (dois) do 134 

artigo 11 (onze) da Resolução/CONSU nº 027/2006 (vinte e sete / dois mil e seis), contendo pedido 135 

do Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO) da manutenção de vaga docente oriunda do pedido de 136 

vacância do professor Elias Borges do Nascimento Júnior, que tomou posse em cargo inacumulável 137 

em outra instituição do serviço público. Esclareceu que o professor Elias atuou como Professor 138 

Adjunto A da área de Farmacologia, do grupo de Atuação Docente (GAD) Farmácia Social, 139 

Gerencial e Clínica junto à unidade acadêmica Centro Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO) da 140 

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) entre 2013 (dois mil e treze) e julho de 2014 (dois 141 

mil e quatorze), sendo atualmente docente da Universidade Federal do Piauí (UFPI). Esclareceu, 142 

ainda, que, entre julho de 2014 (dois mil e quatorze) e agosto de 2015 (dois mil e quinze), o cargo 143 

foi ocupado pela professora substituta Lorena Rocha Ayres, que solicitou rescisão do contrato. Dessa 144 
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forma, informou que a solicitação que está submetida a este Conselho é a reposição desta vaga ao 145 

CCO, especificamente à área de Farmacologia, dentro do GAD supracitado. Para justificar a 146 

manutenção da referida vaga, destacou que o GAD expôs uma descrição dos encargos didáticos dos 147 

3 (três) docentes, totalizando 39,9 (trinta e nove vírgula nove) horas de carga horária docente 148 

semanal. Destas horas, observou que se retiram 4 (quatro) horas, que são referentes às atividades de 149 

orientação de TCC, restando 35,9 (trinta e cinco vírgula nove) horas, sendo 4 (quatro) de optativas e 150 

31,9 (trinta e um vírgula nove) horas de obrigatórias ofertadas nos 4 (quatro) cursos de graduação 151 

oferecidos no CCO. Por isso, o grupo completo fica com encargos médios por docente, considerando 152 

as 4 (quatro) vagas, de 8,975 (oito vírgula novecentas e setenta e cinco) horas semanais, sendo 7,975 153 

(sete vírgula novecentas e setenta e cinco) horas de encargos de disciplinas obrigatórias. Ressaltou 154 

que o encaminhamento à Reitoria solicitando a manutenção da vaga do docente se deu em 5 (cinco) 155 

de novembro de 2015 (dois mil e quinze), portanto, fora da vigência do prazo estipulado para que 156 

este processo fosse deliberado por este Conselho em regime simplificado, conforme 157 

Resolução/CONSU nº 045/2011 (quarenta e cinco / dois mil e onze), com prazo dilatado até 158 

dezembro de 2014 (dois mil e quatorze) pela Resolução/CONSU nº 026/2013 (vinte e seis / dois mil 159 

e treze). Ainda, que a Resolução/CONSU nº 011/2008 (onze / dois mil e oito), que estabelece os 160 

critérios de distribuição de vagas docentes na UFSJ entre os departamentos se encontra suspensa 161 

desde 2008 (dois mil e oito) e que esta mesma regra, durante sua vigência, gerou graves perdas para 162 

departamentos antigos da UFSJ e outras distorções em sua matriz departamental da UFSJ. E, além 163 

disso, observou que essa matriz não leva em consideração as unidades fora de sede, nem a estrutura 164 

de centro. Assim, considerando todos esses argumentos, o relator apontou ser justa a reposição da 165 

vaga docente à unidade acadêmica de origem, ressaltando, porém, a necessidade premente de nova 166 

regulamentação. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Com 167 

base no exposto acima, sou de parecer favorável à reposição da vaga docente, código 234435, no 168 

CCO, GAD Farmácia Social, Gerencial e Clínica, área Farmacologia, com manutenção da exigência 169 

do título de Doutor e contratação em regime de 40 horas, com dedicação exclusiva. Este é o voto do 170 

relator”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por 32 (trinta e dois) votos 171 

favoráveis e 1 (uma) abstenção. Item cinco: Processo no 23122016977/2015-52 – Manutenção de 172 

vaga docente em função da aposentadoria do Prof. Ignácio César de Bulhões. Interessado: 173 

DFIME, relatado pelo conselheiro Lincoln Cardoso Brandão. O relator leu o mérito de seu 174 

parecer informando que o processo refere-se à manutenção de vaga do professor Ignácio César de 175 

Bulhões em virtude da sua aposentadoria, código de vaga nº 0342937, oriunda da Portaria nº 493 176 

(quatrocentos e noventa e três), de 28 (vinte e oito) de agosto de 2015 (dois mil e quinze), e 177 

publicada no Diário Oficial da União – D.O.U. – em 31 (trinta e um) de agosto de 2015 (dois mil e 178 

quinze). Para definir e garantir a manutenção da vaga, destacou que foi apresentada uma justificativa 179 

pelo Chefe do Departamento de Filosofia e Métodos (DFIME), professor Rogério Antônio Picoli, 180 
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em que foram apresentadas as cargas horárias médias nos anos de 2013 (dois mil e treze) e 2014 181 

(dois mil e quatorze) de todos os professores do DFIME. Observou-se que existe uma média de 10 182 

(dez) horas-aula por semana, com um mínimo de 8,0 (oito) e máximo de 13,5 (treze vírgula cinco) 183 

horas-aula para o DFIME. Observou, ainda, que o professor Ignácio teve, neste mesmo período, um 184 

encargo didático médio de 8,0 (oito) horas-aula por semana. Na justificativa apresentada, informou 185 

que consta, também, o levantamento dos encargos didáticos do Curso de Licenciatura em Filosofia – 186 

Modalidade a Distância com unidades curriculares que demandam uma dedicação de 6 (seis) horas-187 

aula semanais, bem como a proposta futura de criação de um Programa de Pós-graduação em 188 

Filosofia. Em relação aos encargos didáticos da Educação a Distância, para o relator, estes não 189 

devem ser levados em conta pelo fato de que os professores que atuam no processo educacional a 190 

distância modelo da UAB recebem, salvo melhor juízo, uma bolsa exclusiva para atuarem como 191 

professores conteudistas/orientadores. Paralelamente, afirmou que os encargos de pós-graduação 192 

lançados na justificativa também não devem ser considerados, pois ainda não são avaliados para 193 

efeitos de manutenção de vagas e/ou criação de novas vagas neste Conselho, pois, segundo as regras 194 

do MEC, apenas cursos de graduação geram a contratação de professores para as IFES. Entretanto, 195 

ressaltou que este ainda é um assunto que deve ser tratado com mais empenho para que sejam 196 

definidas regras que estimulem a pós-graduação sem que ocorra o detrimento da qualidade da 197 

graduação. Dessa forma, considerando apenas os encargos de graduação lançados na justificativa, o 198 

relator afirmou que a não manutenção da vaga do professor Ignácio irá, no mínimo, aumentar um 199 

encargo de 8 (oito) horas/aula, que provavelmente será diluído entre os demais professores do 200 

DFIME, comprometendo a qualidade de ensino do Curso de Filosofia. Dados os esclarecimentos e 201 

discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “De acordo com as informações apresentadas no 202 

mérito, este relator vota que seja autorizado por este Conselho que a manutenção da vaga do Prof. 203 

Ignácio César de Bulhões seja aprovada para o DFIME, para que o Departamento possa manter os 204 

encargos didáticos dentro de um padrão mínimo de 8 oitos horas/aula por professor, este é meu 205 

parecer, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por 206 

unanimidade. Item seis: Processo no 23122019135/2015-52 – Manutenção de vagas docentes em 207 

função da aposentadoria do Prof. Jorge José Taier e da vacância do Prof. Frederico Canuto / 208 

Dispensa da exigência do título de doutor. Interessado: DAUAP, relatado pela conselheira 209 

Aline Cristina da Cruz. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que este processo trata 210 

de 3 (três) solicitações feitas pelo Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Artes Aplicadas 211 

(DAUAP). Esclareceu que a primeira solicitação refere-se ao pedido de manutenção de vaga para o 212 

DAUAP referente à aposentadoria do professor Jorge José Taier, definida em Termo de Acordo de 5 213 

(cinco) de outubro de 2015 (dois mil e quinze), firmado entre o Departamento de Engenharia 214 

Mecânica (DEMEC) e o Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Artes Aplicadas (DAUAP). A 215 

relatora fez, então, uma retrospectiva histórica das negociações interdepartamentais que levaram à 216 
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assinatura deste Termo de Acordo. Inicialmente, em acordo firmado entre o Departamento de 217 

Ciências Térmicas e dos Fluidos (DCTEF) e o DEMEC em 2008 (dois mil e oito), informou que 218 

ficou definido que, mediante a implantação do Programa Reuni, a vaga oriunda da aposentadoria do 219 

professor Jorge José Taier seria repassada do DCTEF ao DEMEC. Todavia, com a abertura do Curso 220 

de Arquitetura e Urbanismo, seu corpo docente passou a contar com o oferecimento de disciplinas 221 

pelo referido professor atrelado ao repasse a outros docentes do DEMEC de encargos didáticos antes 222 

assumidos nos Cursos de Engenharia Mecânica e Elétrica. Com a efetiva aposentadoria do professor 223 

Jorge José Taier em 30 (trinta) de outubro de 2013 (dois mil e treze), informou que tais disciplinas, 224 

sob sua responsabilidade no Curso de Arquitetura e Urbanismo, tem ficado a cargo de um docente 225 

substituto, cuja contratação se deu em razão de sua aposentadoria. Para dar legitimidade ao processo 226 

e respaldo a todos os envolvidos, destacou que foi feita a assinatura de um Termo de Acordo em 5 227 

(cinco) de outubro de 2015 (dois mil e quinze) pelos chefes de departamento do DAUAP e do 228 

DEMEC. Neste documento, destacou que ficou registrado formalmente o repasse do código de vaga 229 

resultante da aposentadoria do professor Jorge José Taier do DEMEC para o DAUAP, condicionada 230 

ao oferecimento da disciplina Estrutura Metálica pelo DEMEC e da disciplina Estrutura de Madeira 231 

pelo DAUAP. Esclareceu que este acordo foi assinado em consonância com as aprovações por 232 

unanimidade feitas nas assembleias ordinárias dos Departamentos envolvidos, cujas atas constam 233 

neste processo. Já em relação à segunda solicitação que consta deste processo, esclareceu que se 234 

refere à manutenção da vaga oriunda do processo de vacância do professor Frederico Canuto, 235 

publicada em 8 (oito) de janeiro de 2014 (dois mil e quatorze), lotado no DAUAP. Sobre as áreas de 236 

realização destes processos seletivos, a relatora ressaltou que a realização dos concursos referentes à 237 

aposentadoria do professor Jorge José Taier (código de vaga 0342883) e à vacância do professor 238 

Frederico Canuto (código de vaga 0923225) visam a suprir a carência do curso nas seguintes áreas: 239 

Projeto, Tecnologia da Construção, Gestão e Orçamento de Obras, Sistemas Estruturais; e Projeto, 240 

Teoria, Prática, Política e Gestão do Patrimônio Cultural e da Paisagem. Já quanto à última e terceira 241 

solicitação, informou que trata do pedido de concessão e liberação por parte deste Conselho para que 242 

os concursos sejam feitos tendo como requisito básico o título de Mestre. Observou que a 243 

justificativa elucidada no documento vai ao encontro da carência de doutores disponíveis nestas 244 

áreas e dos resultados dos últimos concursos realizados, nos quais houve baixo número de 245 

candidatos doutores. Na fase de esclarecimentos, o conselheiro Écio Antônio Portes ressaltou que 246 

este Conselho deve priorizar sempre concursos para candidatos com doutorado. A presidente do 247 

Conselho esclareceu que esta é a direção que a Instituição sempre orienta, porém afirmou que há 248 

algumas áreas de conhecimento nas quais não existem doutores, o que dificulta encontrar candidatos 249 

para alguns concursos nessas áreas. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o 250 

seu parecer: “Diante do exposto no mérito, sou de parecer favorável à manutenção do código de 251 

vaga 0342883 referente à aposentadoria do professor Jorge José Taier e do código de vaga 0923225 252 
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relativo à vacância do professor Frederico Canuto para o Departamento de Arquitetura, Urbanismo e 253 

Artes Aplicadas (DAUAP), bem como à liberação da realização dos referidos concursos públicos 254 

com a exigência de titulação de mestre. Este é meu parecer, salvo melhor juízo”. Decisão do 255 

Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade. Item sete: Processo no 256 

23122019136/2015-05 – Manutenção de vaga docente em função da aposentadoria do Prof. 257 

Marcos Sávio de Souza. Interessado: DEMEC, relatado pela conselheira Honória de Fátima 258 

Gorgulho. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que este parecer trata do pedido de 259 

manutenção da vaga de docente em função da aposentadoria do professor Marcos Sávio de Souza do 260 

Departamento de Engenharia Mecânica (DEMEC). Esclareceu que a solicitação em questão trata do 261 

preenchimento da lacuna criada na subárea de Processos de Fabricação do referido Departamento. 262 

Como justificativa para a manutenção da vaga, informou que o DEMEC coloca que a subárea 263 

Processos de Fabricação é responsável pelo oferecimento de 640 (seiscentos e quarenta) horas-aula 264 

semestrais no Curso de Engenharia Mecânica, 216 (duzentas e dezesseis) horas-aula semestrais no 265 

Curso de Engenharia de Produção e 240 (duzentas e quarenta) horas-aula semestrais no Mestrado em 266 

Engenharia Mecânica. Dessa forma, esclareceu que esses encargos totalizam 1.096 (um mil e novena 267 

e seis) horas-aula semestrais, o que corresponde a uma média de 10,8 (dez vírgula oito) horas-268 

aula/semanais para cada professor por semestre. Sem a manutenção da vaga do referido professor, 269 

ressaltou que estes encargos passam a ser da ordem de 13,5 (treze vírgula cinco) horas-aula/semanais 270 

para cada professor por semestre. Diante disso, a relatora entendeu que, com a aposentadoria do 271 

professor Marcos Sávio, o DEMEC apresenta sobrecarga de trabalho, com média de encargos 272 

didáticos acima de 12 (doze) horas/semana/professor, o que, na sua opinião, justifica a manutenção 273 

da referida vaga docente neste Departamento. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a 274 

relatora leu o seu parecer: “Diante do exposto, proponho que a vaga decorrente da aposentadoria do 275 

Prof. Marcos Sávio de Souza seja mantida no Departamento de Engenharia Mecânica. Voto pela 276 

aprovação desta proposta”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade. 277 

Item oito: Processo no 23122019137/2015-41 – Manutenção de vaga docente em função da 278 

exoneração do Prof. Dílson Lucas Pereira. Interessado: DEMEC, relatado pela conselheira 279 

Honória de Fátima Gorgulho. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que a solicitação 280 

em questão trata do preenchimento da vaga, código 923145, oriunda da exoneração do professor 281 

Dilson Lucas Pereira do Departamento de Engenharia Mecânica. Esclareceu que a referida vaga tem 282 

origem na demanda de encargos didáticos do Curso de Engenharia de Produção, a saber: Pesquisa 283 

Operacional I e II, Otimização Combinatória, Inteligência Computacional e Fluxo de Redes. De 284 

acordo com o coordenador do referido curso, informou que 3 (três) destas disciplinas passaram a 285 

incorporar o programa depois da reformulação do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de 286 

Engenharia de Produção. Além de atuar no Curso de Engenharia de Produção, informou que o 287 

DEMEC afirma que o professor a ser contratado para esta vaga deverá cobrir encargos solicitados 288 
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em outras áreas. Dessa forma, a relatora entendeu que a referida vaga é importante para a estratégia 289 

de reformulação e melhoria do PPC do Curso de Engenharia de Produção, o que justifica a sua 290 

manutenção no DEMEC. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a relatora leu o seu 291 

parecer: “Diante do exposto, proponho que a vaga decorrente da exoneração do Prof. Dílson Lucas 292 

Pereira seja mantida no Departamento de Engenharia Mecânica. Voto pela aprovação desta 293 

proposta”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade. Item nove: 294 

Processo no 23122019138/2015-96 – Manutenção de vaga docente em função da aposentadoria 295 

do Prof. Jorge Hannas. Interessado: DEMEC, relatado pela conselheira Honória de Fátima 296 

Gorgulho. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que este parecer trata do pedido de 297 

manutenção da vaga de docente em função da aposentadoria do professor Jorge Hannas do 298 

Departamento de Engenharia Mecânica (DEMEC). Esclareceu que a solicitação em questão trata do 299 

preenchimento da lacuna gerada pela aposentadoria do referido professor, que estava lotado no 300 

Departamento de Ciências Térmicas e dos Fluidos (DCTEF) desde 1897 (mil, novecentos e oitenta e 301 

sete), época em que o Departamento de Engenharia Mecânica foi dividido em dois departamentos 302 

distintos, o DEMEC e o DCTEF. Entretanto, ressaltou que, na época desta divisão, ficou acordado 303 

entre os Departamentos que a vaga do referido professor retornaria ao DEMEC com sua 304 

aposentadoria. Em 2009 (dois mil e nove), a relatora esclareceu que foram aprovadas duas entradas 305 

do Curso de Engenharia de Produção, ambas de responsabilidade do DEMEC. De acordo com dados 306 

fornecidos pelo Chefe do DEMEC, os encargos didáticos derivados desta implementação levaram 307 

em conta a vaga do professor Jorge Hannas. Ainda, segundo o Chefe do DEMEC, até o presente 308 

momento, os encargos didáticos atribuídos ao professor Jorge Hannas estão sob a responsabilidade 309 

de um professor substituto, que envolvem as disciplinas: Desenho Técnico I e II nos Cursos de 310 

Engenharia Mecânica Integral e Noturno; Resistência de Materiais no Curso de Engenharia de 311 

Produção; Mecânica dos Sólidos nos Cursos de Engenharia Elétrica Integral e Noturno; e as 312 

disciplinas de Estrutura de Madeira e Estruturas Metálicas no Curso de Arquitetura e Urbanismo. 313 

Dessa maneira, a relatora entendeu que a sustentação dos cursos sob a responsabilidade do DEMEC 314 

depende da vaga docente que foi ocupada pelo professor Jorge Hannas até sua aposentadoria, 315 

justificando, assim, a manutenção dela neste Departamento. Dados os esclarecimentos e discutida a 316 

matéria, a relatora leu o seu parecer: “Diante do exposto, proponho que a vaga decorrente da 317 

aposentadoria do Prof. Jorge Hannas deva ser mantida no DEMEC para contratação, via concurso 318 

público, de docente que possa assumir os encargos didáticos nos cursos acima citados. Voto pela 319 

aprovação desta proposta”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade. 320 

Item dez: Processo no 23122012654/2015-90 – Resolução/CONSU nº 017, de 06/08/2015, ad 321 

referendum, que aprova a criação do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 322 

Engenharia Civil – Nível Mestrado. Interessada: PROPE, relatado pelo conselheiro Ênio 323 

Nazaré de Oliveira Júnior. O relator leu o mérito de seu parecer informando que o presente 324 
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processo trata da proposta de criação do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Engenharia 325 

Civil, em nível de mestrado, com sigla PPGEC, cujo proponente é o Departamento de Tecnologia em 326 

Engenharia Civil, Computação e Humanidades (DTECH), do Campus Alto Paraopeba, da 327 

Universidade Federal de São João del-Rei – CAP/UFSJ. Esclareceu que a matéria é regida pela 328 

Resolução/CONSU n° 062 (sessenta e dois), de 7 (sete) de novembro de 2011 (dois mil e onze), que 329 

regulamenta os Programas de Pós-graduação Stricto Sensu na UFSJ. Informou que a proposta foi 330 

previamente apreciada no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEP), no dia 5 (cinco) de 331 

agosto de 2015 (dois mil e quinze), cujo relator foi o professor Tulio Hallak Panzera, que emitiu 332 

parecer favorável à submissão da proposta à CAPES e à criação do referido Programa de Pós-333 

graduação. O parecer do relator foi aprovado por 13 (treze) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. 334 

Desse modo, na mesma data, foi publicada a Resolução/CONEP nº 019 (dezenove), na qual a 335 

presidente do CONEP, professora Valéria Heloisa Kemp, propõe a criação do Programa de Pós-336 

Graduação Stricto Sensu em Engenharia Civil, em nível de mestrado. Assim, considerando os 337 

documentos acima citados, bem como todos os documentos que constam no referido processo, 338 

destacou que a presidente do CONSU, professora Valéria Heloisa Kemp, resolveu, ad referendum 339 

do Conselho Universitário da UFSJ, aprovar a criação do Programa de Pós-graduação, publicada na 340 

Resolução nº 017 (dezessete), de 6 (seis) de agosto de 2015 (dois mil e quinze). Informou, ainda, que 341 

a referida proposta caracteriza-se por se tratar da implantação de um programa de mestrado stricto 342 

sensu, com duas áreas de concentração, a saber: 1) Engenharia Geotécnica e Sanitária; e 2) 343 

Engenharia de Estruturas e Materiais para Construção Civil. Esclareceu que a previsão de início do 344 

Programa é julho de 2016 (dois mil e dezesseis) e será oferecido no Campus Alto Paraopeba da 345 

UFSJ. Informou que serão oferecidas 15 (quinze) vagas e o processo seletivo será dividido em 2 346 

(duas) etapas, sendo a primeira composta por prova de conhecimentos específicos e análise de 347 

currículo; e a segunda, de entrevista. O público-alvo são os egressos do curso de graduação em 348 

Engenharia Civil da UFSJ. Para obtenção do grau de mestre em Engenharia Civil, destacou que o 349 

discente terá que cumprir 20 (vinte) créditos em disciplinas obrigatórias e optativas, 8 (oito) créditos 350 

relativos à qualificação e outros 8 (oito) de defesa de dissertação, totalizando 36 (trinta e seis) 351 

créditos. Esclareceu que as ementas, contendo bibliografia, e o cronograma de oferta de disciplinas 352 

são apresentados em conformidade com as exigências da UFSJ. Os critérios de inscrição, seleção e 353 

matrícula são estabelecidos na proposta, como previsto na Resolução/CONSU n° 062/2011 (sessenta 354 

e dois / dois mil e onze) e o corpo docente permanente é formado por 8 (oito) professores, todos do 355 

DTECH. Destacou que os 2 (dois) pareceristas externos emitiram pareceres favoráveis à aprovação 356 

da proposta do Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil. Conforme já foi relatado 357 

previamente pelo conselheiro relator professor Túlio Hallak Panzera, ressaltou que as sugestões dos 358 

pareceristas foram acatadas. Entretanto, chamou a atenção também para as mesmas recomendações 359 

feitas por ele em seu parecer. Em relação à infraestrutura, esclareceu que o Programa contará com 360 
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laboratórios previamente existentes, oriundos do curso de graduação em Engenharia Civil, entre 361 

eles: Laboratório de Geotecnia, Laboratório de Infraestrutura de Vias Terrestres, Laboratório de 362 

Saneamento, Laboratório de Estruturas e Laboratório de Materiais de Construção Civil, tendo cada 363 

um deles uma área disponível de 140 m2 (cento e quarenta metros quadrados). Além disso, observou 364 

que cada um deles conta com 1 (um) técnico de laboratório e um bom número de equipamentos. O 365 

Programa proposto também tem à sua disposição uma ampla biblioteca, que conta com um acervo 366 

considerável no Campus Alto Paraopeba. Por fim, informou que a presente proposta foi avaliada e 367 

aprovada no Departamento de origem, bem como destacou que as demais exigências constantes na 368 

Resolução/CONSU no 062 (sessenta e dois), de 7 (sete) de novembro de 2011 (dois mil e onze) 369 

foram contempladas. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: 370 

“Após análise dos documentos anexos ao processo, sou de parecer favorável à aprovação da 371 

Resolução nº 017, de 06/08/2015, que aprovou, ad referendum do CONSU, a criação do Programa 372 

de Pós-graduação Stricto Sensu em Engenharia Civil, nível Mestrado Acadêmico, do Departamento 373 

de Tecnologia em Engenharia Civil, Computação e Humanidades (DTECH) da UFSJ. Este é o meu 374 

voto, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade, 375 

referendando a Resolução no 017 (dezessete), de 6 (seis) de agosto de 2015 (dois mil e quinze), que 376 

faz parte do processo. Item onze: Processo no 23122011873/2015-51 – Resolução/CONSU nº 018, 377 

de 06/08/2015, ad referendum, que aprova a criação do Programa Interdisciplinar de Pós-378 

graduação Stricto Sensu em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade – Nível Mestrado. 379 

Interessada: PROPE, relatado pela conselheira Maristela Nascimento Duarte. A relatora leu o 380 

mérito de seu parecer informando que o Programa Interdisciplinar de Pós-graduação em Artes, 381 

Urbanidades e Sustentabilidade é proposto por 14 (quatorze) professores dos Departamentos de 382 

Letras, Artes e Cultura (DELAC), Arquitetura, Urbanismo e Artes Aplicadas (DAUAP), Ciências 383 

Administrativas e Contábeis (DECAC), Ciências Naturais (DCNAT) e Zootecnia (DEZOO), sendo a 384 

comissão responsável pela elaboração do projeto composta pelos professores: Adilson Roberto 385 

Siqueira, Adriana Gomes do Nascimento, Márcia Saeko Hirata e Zandra Coelho de Miranda. 386 

Esclareceu que a data prevista para o início do Programa é agosto de 2016 (dois mil e dezesseis) e 387 

serão oferecidas 12 (doze) vagas para candidatos graduados em nível superior interessados no 388 

Programa. Destacou que o Programa de Pós-graduação Interdisciplinar Stricto Sensu em Artes, 389 

Urbanidades e Sustentabilidade, em Nível de Mestrado acadêmico (PIPAUS), é resultado de um 390 

trabalho coletivo de atividades de pesquisa e extensão desenvolvidas por docentes, bolsistas e 391 

voluntários ligados ao Grupo de Pesquisa e Artes, Cultura e Sustentabilidade (Curso de Teatro), ao 392 

Grupo de Estudos de Pesquisas em Educomunicação (Curso de Comunicação Social – Jornalismo), 393 

ao Laboratório de Arquitetura e Urbanismo Social e ao Grupo Interdisciplinar, os 2 (dois) últimos 394 

vinculados ao Curso de Arquitetura e Urbanismo. Observou que essas atividades foram e são 395 

realizadas em escolas públicas de educação fundamental e média, em comunidades quilombolas e 396 
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periféricas em São João del-Rei, Nazareno, Tiradentes e Santa Cruz de Minas desde 2013 (dois mil e 397 

treze). Esclareceu que o conceito de sustentabilidade, associado às artes, é a concepção adotada pelo 398 

Programa do Mestrado Interdisciplinar em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade mediante o debate 399 

interdisciplinar e transversal de práticas voltadas à construção de metodologias, teorias, conceitos, 400 

produção de conhecimento entre vários campos do saber, além da implantação e implementação de 401 

políticas públicas para a resolução de problemas contemporâneos. Visam, assim, a pensar sobre os 402 

problemas ligados ao desenvolvimento econômico em bases sustentáveis, redistribuição de recursos 403 

equitativos entre as nações, novas estratégias de sustentação urbana, implicações da dimensão 404 

cultural e estética no desenvolvimento sustentável em todas as dimensões da vida. Ressaltou que o 405 

objetivo geral proposto pelo Programa visa a “reunir competências e promover o diálogo e a 406 

cooperação interdisciplinar [além] de fomentar pesquisas e estudos, estimulando iniciativas que 407 

visem à criação e ao aperfeiçoamento de ações artísticas, urbanísticas, comunicacionais e científicas 408 

para a promoção da agenda sustentável”. Entre os outros objetivos, observou que se destacam a 409 

contribuição na consolidação de estudos sobre a sustentabilidade e suas relações com as artes e as 410 

urbanidades; e o aprimoramento de formação teórica de profissionais compromissados com a 411 

sustentabilidade e no aprofundamento de perspectivas trans e interdisciplinar voltadas aos processos 412 

criativos de mobilização e transformação social. Informou que são 3 (três) as Linhas de Pesquisa que 413 

compõem o Programa: Processos Criativos; Processo de Difusão: Popularização, Educação e 414 

Aplicabilidade; e Recepção, Crítica e Experiência: Narrativas Contemporâneas. Quanto à estrutura 415 

curricular do Programa, informou que exige que o aluno complete pelo menos 28 (vinte oito) 416 

créditos distribuídos em 7 (sete) disciplinas, sendo 16 (dezesseis) créditos de atividades acadêmicas 417 

obrigatórias e 12 (doze) créditos em disciplinas optativas ou isoladas. Informou ainda que todos os 418 

mestrandos, distribuídos em cada uma das 3 (três) Linhas, terão que cursar a disciplina Teoria 419 

Crítica da Ação Interdisciplinar de 4 (quatro) créditos. Para obter o grau de Mestre, ele é obrigado a 420 

se qualificar e defender dissertação diante de uma banca examinadora até o 24º (vigésimo quarto) 421 

mês de seu ingresso no Programa. Concluindo, a relatora destacou que endossa a ponderação 422 

verificada pelo conselheiro e relator desta proposta no CONEP sobre a necessidade de se fazer uma 423 

revisão quanto ao número de créditos e carga horária das disciplinas. Também, afirmou que 424 

concorda com as considerações apresentadas pelos pareceristas que fizeram algumas indagações e 425 

sugestões pertinentes e factíveis de adequá-las em relação à Natureza do Curso; Justificativa; 426 

Objetivos; Linhas de Pesquisa; Estrutura Curricular; Ementas etc. Dados os esclarecimentos e 427 

discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “De acordo com o exposto no mérito, sou de parecer 428 

favorável à aprovação da Resolução nº 18/2015, emitida ad referendum do Conselho Universitário, 429 

que aprova a criação do Programa Interdisciplinar de Pós-graduação Stricto Sensu em Artes, 430 

Urbanidades e Sustentabilidade (PIPAUS), Nível de Mestrado”. Decisão do Plenário: o parecer da 431 

relatora foi aprovado por unanimidade, referendando a Resolução no 018 (dezoito), de 6 (seis) de 432 
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agosto de 2015 (dois mil e quinze), que faz parte do processo. Item doze: Processo no 433 

23122009722/2015-33 – Resolução/CONSU nº 019, de 20/08/2015, ad referendum, que 434 

regulamenta os Comitês de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos no âmbito da UFSJ 435 

e dá outras providências. Interessada: REITORIA, relatado pelo conselheiro Wilson Camilo 436 

Chaves. O relator leu o mérito de seu parecer informando que o presente processo se refere à 437 

Resolução/CONSU nº 019, de 20 (vinte) de agosto 2015 (dois mil e quinze), ad referendum, que 438 

regulamenta os Comitês de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos no âmbito da UFSJ e dá 439 

outras providências. Inicialmente, informou que o anteprojeto de Resolução foi encaminhado para 440 

apreciação pelo Conselho Universitário (CONSU) afirmando que as mudanças eram necessárias 441 

tendo em vista o dispositivo na Resolução Nº 466/2012 (quatrocentos e sessenta e seis / dois mil e 442 

doze) e a Norma Operacional Nº 001/2013 (um / dois mil e treze) do Conselho Nacional de 443 

Saúde/Ministério da Saúde (CNS/MS), bem como pela necessidade de adequação à legislação 444 

vigente devido à existência de mais de um Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos 445 

na UFSJ, gerando conflitos de jurisdição. O relator fez, então, um breve relato do histórico do 446 

processo, destacando que a proposta foi encaminhada para manifestação e sugestões à Pró-Reitoria 447 

de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPE) e aos Comitês de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 448 

Humanos da UFSJ estabelecidos em São João del-Rei e em Divinópolis. Após manifestações do 449 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, professor André Luiz Motta, bem como da professora 450 

Adriana Guimarães Rodrigues, Presidente da CEPES da UFSJ, Campus sede, e do professor Juliano 451 

Teixeira Moraes, coordenador do CEPES/CCO, informou que foi feita nova versão do anteprojeto de 452 

resolução para apreciação pelo Conselho Universitário (CONSU) após incorporação de críticas e 453 

sugestões realizadas pelos órgãos citados. Na sequência, destacou que foi solicitado pela Presidente 454 

do Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos (CEPSJ), professora Adriana 455 

Guimarães Rodrigues, a aprovação ad referendum do Conselho Universitário do anteprojeto que visa 456 

a regulamentar os Comitês de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos no âmbito da UFSJ, 457 

pelas seguintes razões: 1) a necessidade de regularização da CEPSJ; 2) a inadequação das 458 

Resoluções/CONSU nº 050/2006 (cinquenta / dois mil e seis), nº 059/2006 (cinquenta e nove / dois 459 

mil e seis) e nº 016/2007 (dezesseis / dois mil e seis); 3) as manifestações da PROPE, deste Comitê e 460 

da CEP-CCO em relação ao referido anteprojeto de resolução. Dessa forma, esclareceu que a 461 

Resolução/CONSU nº 019 (dezenove), de 20 (vinte) de agosto de 2015 (dois mil e quinze), contém 462 

15 (quinze) artigos, destacando, na sequência, cada um deles. Finalizou ressaltando sobre a 463 

obrigatoriedade de se submeter ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEP/UFSJ) o 464 

regulamento de cada CEP, bem como sobre as revogações de resoluções, como as 465 

Resoluções/CONSU nº 059 (cinquenta e nove), de 27 (vinte e sete) de novembro de 2006 (dois mil e 466 

seis), e nº 005 (cinco), de 17 (dezessete) de fevereiro de 2014 (dois mil e quatorze), que estabelecem, 467 

respectivamente, os regimentos internos dos Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 468 
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Humanos das unidades educacionais da sede (CEPSJ) e da unidade educacional Campus Centro-469 

Oeste Dona Lindu (CEPCO), que serão revogadas automaticamente quando o CONEP homologar 470 

versão atualizada do regulamento submetido pelo respectivo comitê, bem como são revogadas as 471 

Resoluções/CONSU nº 050 (cinquenta), de 30 (trinta) de outubro de 2006 (dois mil e seis), e nº 016 472 

(dezesseis), de 7 (sete) de maio de 2007 (dois mil e sete). Por fim, o relator afirmou que é de 473 

fundamental importância a aprovação ad referendum do Conselho Universitário desta eminente 474 

Resolução. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Pelo exposto 475 

no Mérito, sou de parecer favorável à aprovação ad referendum do Conselho Universitário 476 

(CONSU) da Resolução/CONSU nº 019, de 20/08/2015, que regulamenta os Comitês de Ética em 477 

Pesquisa Envolvendo Seres Humanos no âmbito da UFSJ e dá outras providências. Este é meu voto, 478 

salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade, 479 

referendando a Resolução no 019 (dezenove), de 20 (vinte) de agosto de 2015 (dois mil e quinze), 480 

que faz parte do processo. Item treze: Processo no 23122004101/2012-10 – Proposta de 481 

Regimento do Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde. Interessados: 482 

PROPE/PPGCS, relatado pelo conselheiro Iura de Rezende Ferreira Sobrinho. O relator leu o 483 

mérito de seu parecer informando que este processo trata da proposta do Regimento do Programa de 484 

Pós-graduação em Ciências da Saúde. Diante da análise do processo, ressaltou que a nova proposta 485 

do Regimento Interno (RI) do Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde foi bem-sucedida 486 

em cumprir as alterações necessárias em conformidade com as decisões da Comissão de Análise de 487 

Regimentos Internos dos cursos de pós-graduação stricto sensu na Universidade Federal de São João 488 

del-Rei. Esclareceu que esta Comissão decidiu, em relato de 8 (oito) de julho de 2013 (dois mil e 489 

treze), que seus trabalhos seriam norteados pelo respeito à autonomia dos diversos programas e suas 490 

peculiaridades, sem que estas, no entanto, interferissem no cumprimento das normativas vigentes 491 

enunciadas no Regimento Geral; na Resolução/CONSU nº 062 (sessenta e dois), de 7 (sete) de 492 

novembro de 2011 (dois mil e onze); e na Resolução/CONSU nº 042 (quarenta e dois), de 2 (dois) 493 

de outubro de 2012 (dois mil e doze). Todavia, o relator chamou a atenção para uma pequena 494 

transgressão no cumprimento das decisões da Comissão de Análise de Regimentos Internos, de 8 495 

(oito) de julho de 2013 (dois mil e treze), que indicou que as adequações nos RI deveriam ter sido 496 

feitas num prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Entretanto, ressaltou que o novo Regimento Interno 497 

foi enviado para apreciação deste Conselho apenas no dia 5 (cinco) de março de 2015 (dois mil e 498 

quinze). Salvo este pequeno lapso, afirmou que o Regimento Interno em questão está em prefeita 499 

sintonia com o Regimento Geral e Resoluções supracitadas, além de ter realizado as demais 500 

modificações sugeridas pela comissão responsável. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, 501 

o relator leu o seu parecer: “Após análise dos documentos anexados a este processo, sou de parecer 502 

favorável à proposta do RI do Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde. Este é meu voto 503 

como relator do processo, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi 504 



 

 

15 

aprovado por 31 (trinta e um) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção, dando origem à Resolução no 505 

029 (vinte e nove), de 16 (dezesseis) de novembro de 2015 (dois mil e quinze), que passa a fazer 506 

parte do processo. Item quatorze: Proposta de Regimento Interno do Departamento de 507 

Medicina. Interessado: DEMED, relatado pelo conselheiro Carlos Eduardo de Matos Jensen. 508 

O relator leu o mérito de seu parecer informando que este processo refere-se à proposta de regimento 509 

interno do Departamento de Medicina (DEMED) do Campus Dom Bosco da UFSJ. Informou que 510 

esta proposta foi inicialmente discutida e aprovada em reunião ordinária do DEMED em 19 511 

(dezenove) de março 2015 (dois mil e quinze). Destacou que a avaliação, discussão e aprovação 512 

atendem ao Regimento Geral da UFSJ, que determina, em seu artigo 40 (quarenta), inciso XV 513 

(quinze), que ao Departamento compete “propor e aprovar o regimento interno do departamento ou 514 

sua alteração, para posterior aprovação pelo conselho universitário”. Dessa forma, esta proposta de 515 

regimento, após aprovação em assembleia departamental, foi encaminhada à Secretaria dos 516 

Conselhos Superiores solicitando apreciação do Conselho Universitário da UFSJ, atendendo, assim, 517 

à determinação do Regimento Geral desta Universidade. Informou que, no formato inicialmente 518 

apresentado, o referido regimento mostrava-se excessivamente sucinto quanto à redação de alguns 519 

itens e deixava de inserir assuntos relevantes e pertinentes à assembleia departamental. Assim sendo, 520 

a proposta de regimento foi posteriormente reformulada por este relator. Observou-se, assim, que as 521 

alterações tornam a proposta de regimento interno do DEMED da UFSJ adequada e pertinente à 522 

natureza, instâncias, funcionamento, eleições e disposições gerais. Dados os esclarecimentos e 523 

discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Face ao contido no mérito, salvo melhor juízo, sou 524 

de parecer favorável à aprovação da proposta de regimento do Departamento de Medicina do 525 

Campus Dom Bosco da UFSJ”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por 526 

unanimidade, dando origem à Resolução no 030 (trinta), de 16 (dezesseis) de novembro de 2015 527 

(dois mil e quinze), que passa a fazer parte do processo. Às 12 (doze) horas, esgotada a pauta e nada 528 

mais havendo a tratar, a presidente do Conselho encerrou a reunião. E, para constar, eu, Maria da 529 

Penha Resende Rodrigues, secretária, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por todos 530 

os conselheiros presentes à reunião. São João del-Rei, 16 (dezesseis) de novembro de 2015 (dois mil 531 

e quinze). 532 
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