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

São João del-Rei.  2 

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de novembro de 2015 (dois mil e quinze), às 9 (nove) 3 

horas, estavam presentes para a reunião extraordinária do Conselho Universitário da 4 

Universidade Federal de São João del-Rei, na sala de Reuniões dos Órgãos Colegiados 5 

Superiores – Campus Santo Antônio, os seguintes conselheiros: professor Sérgio Augusto 6 

Araújo da Gama Cerqueira, Reitor em exercício e presidente do Conselho em exercício; os 7 

professores: Aline Cristina da Cruz, Américo Calzavara Neto, Bernadete Oliveira Sidney 8 

Viana Dias, Claudio Manoel Ferreira Leite, Écio Antônio Portes, Eduardo Sérgio da Silva, 9 

Eliane Prado Cunha Costa dos Santos, Fábio de Barros Silva, Fernanda Nascimento Corghi, 10 

Fernando Henrique de Jesus Mourão, Filomena Maria Avelina Bomfim, Glauco Manuel dos 11 

Santos, Henrique Coutinho de Barcelos Costa, Honória de Fátima Gorgulho, Iura de 12 

Rezende Ferreira Sobrinho, José Augusto Ferreira Perez Villar, Juan Cañellas Bosch Neto, 13 

Juliano de Carvalho Cury, Lincoln Cardoso Brandão, Luis Antônio Scola, Maristela 14 

Nascimento Duarte, Raquel Moreira Pires dos Santos Melo, Rejane Correa da Rocha, Renato 15 

da Silva Vieira, Sandro Adriano Fasolo, Sérgio Marinho Soares e Wilson Camilo Chaves; e 16 

os servidores técnico-administrativos: Bruno Henrique Fernandes, Fábio Chaves e Marina 17 

Goulart da Silva. Havendo quorum, o presidente do Conselho em exercício deu início à 18 

reunião, lembrando que, no período da tarde, a partir das 13 (treze) horas e 30 (trinta) 19 

minutos, haveria uma reunião de trabalho do Conselho Universitário para continuidade da 20 

discussão das propostas de alterações ao Estatuto e ao Regimento Geral da UFSJ. Na 21 

sequência, apresentou as justificativas de ausência dos conselheiros: Valéria Heloisa Kemp, 22 

Reitora e presidente do Conselho, por estar fazendo exames médicos naquele momento; 23 

Carlos Eduardo de Matos Jensen, porque já tinha agendada uma consulta médica para esta 24 

data; Ênio Nazaré de Oliveira Júnior, por motivos particulares; Maurício Reis e Silva Júnior, 25 

por estar acompanhando a filha em exames médicos; Rogério Martins Maurício, por ainda 26 

estar em viagem para Nova Délhi, Índia, participando do XXIII International Grassland 27 

Congress; Tarcísio Laerte Gontijo, porque já tinha agendada uma reunião de trabalho com a 28 

FAUF nesta data; Alison de Andrade Couto, por ter atividades avaliativas do seu curso de 29 

graduação nesta data; Bruno Nascimento Campos, por estar de férias regulamentares; 30 

Jhonatan Rafael de Oliveira Bianchi, por motivos de saúde; e Rômulo dos Santos Fonseca, 31 

por estar em BH acompanhando a esposa em tratamento médico. Aceitas as justificativas, 32 

fez-se a leitura das seguintes Mensagens, de 23 (vinte e três) de novembro de 2015 (dois mil 33 

e quinze), encaminhadas pela Reitoria à Secretaria dos Conselhos Superiores solicitando ao 34 
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Conselho Universitário: 1) Mensagem nº 015/2015/UFSJ/REITORIA – aprovar os nomes 35 

dos professores Fábio Alexandre de Matos (DEMAT) e Alessandro de Oliveira (DCFES) e 36 

dos servidores técnico-administrativos José Trindade da Silva e Maurinéa Andrade para 37 

comporem a Comissão de Ética da UFSJ – COETI/UFSJ, nos do artigo 2º (segundo) da 38 

Resolução/CONSU nº 023 (vinte e três), de 24 (vinte e quatro) de abril de 2006 (dois mil e 39 

seis) – aprovada por unanimidade; e 2) Mensagem nº 016/2015/UFSJ/REITORIA: aprovar 40 

os nomes dos professores Valceres Vieira Rocha e Silva, Jorgeson Oliveira Rodrigues dos 41 

Santos e Humberto Mendes Mazzini, indicados pelo Departamento de Engenharia Elétrica 42 

(DEPEL), para comporem a Comissão de Avaliação de Progressão Docente para promoção à 43 

Classe D, denominada Associado, da professora Teresa Cristina Bessa Nogueira Assunção, 44 

nos termos do parágrafo 4º (quarto) do artigo 5º (quinto) da Resolução/CONSU nº 034 45 

(trinta e quatro), de 13 (treze) de outubro de 2014 (dois mil e quatorze) – aprovada por 46 

unanimidade. Dando continuidade à reunião e considerando o artigo 1º (primeiro) e incisos 47 

da Resolução CONSU nº 045 (quarenta e cinco), de 4 (quatro) de julho de 2011 (dois mil e 48 

onze), alterada pelas Resoluções CONSU nº 020, de 22 (vinte e dois) de abril de 2013 (dois 49 

mil e treze), e nº 026, de 8 (oito) de julho de 2013 (dois mil e treze), que define os casos em 50 

que se admite a deliberação em regime simplificado, o presidente fez ainda a leitura das 51 

seguintes Mensagens encaminhadas pela Presidência do Conselho à Secretaria dos 52 

Conselhos Superiores solicitando ao Conselho Universitário: 1) MENSAGEM Nº 53 

004/2015/UFSJ/REITORIA/SOCES/CONSU: considerando o inciso VII do art. 1º 54 

(primeiro) da referida Resolução, autorizar a dispensa da exigência de título de Doutor em 55 

concursos na área de “Engenharia de Bioprocessos, Subárea: Engenharia de Processos”, do 56 

Departamento de Química, Biotecnologia e Engenharia de Bioprocessos (DQBIO), 57 

conforme Processo nº 23122020111/2015-46 – aprovada por unanimidade e 2) 58 

MENSAGEM Nº 005/2015/UFSJ/REITORIA/SOCES/CONSU: considerando o inciso 59 

VII do artigo 1º (primeiro) da referida Resolução, autorizar a dispensa da exigência de título 60 

de Doutor em concursos na área de “Produção, Subáreas: Controle Estatístico da Qualidade; 61 

Planejamento e Controle da Produção; Ergonomia e Projetos de Fábrica e Layout; 62 

Transporte e Logística; e Pesquisa Operacional”, do Departamento de Engenharia Mecânica 63 

(DEMEC), conforme Processo nº 23122.020487/2015-51 – aprovada por unanimidade. 64 

Decididos os itens do expediente do dia, foi então colocada em discussão a pauta. No 65 

momento da aprovação, o presidente do Conselho solicitou a exclusão do item 6 (seis), que 66 

trata da retificação da Resolução/CONSU nº 002, de 03/03/2015, devido à justificativa de 67 

ausência do conselheiro relator Bruno Nascimento Campos, o que foi acatado. Também, a 68 
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pedido dos conselheiros relatores Sérgio Cerqueira, Américo Calzavara Neto e Fábio de 69 

Barros Silva, foram também excluídos os itens 5 (cinco), 8 (oito) e 11 (onze), que tratam, 70 

respectivamente, da proposta de revisão da Resolução que disciplina a progressão horizontal, 71 

da Resolução/CONSU nº 024, de 28/09/2015, ad referendum, que cria a COREME e aprova 72 

o seu regimento interno, e da proposta de Regimento Interno do Comitê Local de 73 

Acompanhamento e Avaliação dos Grupos PET/SESU da UFSJ. Aprovada a pauta, 74 

iniciaram-se os trabalhos. Item um: Processo no 23122018764/2015-65 – Solicitação de 75 

reposição de vaga docente para o Curso de Medicina em função da aposentadoria da 76 

Profª Vera Maura Fernandes de Lima. Interessado: CCO, relatado pelo conselheiro 77 

Bruno Nascimento Campos e apresentado pelo conselheiro e presidente do Conselho 78 

em exercício Sérgio Cerqueira. O conselheiro leu o mérito do parecer do relator 79 

informando que se trata de matéria de caso específico, nos termos do inciso II (dois) do 80 

artigo 11 (onze) da Resolução/CONSU nº 027/2006 (vinte e sete / dois mil e seis), contendo 81 

pedido do Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO) para a manutenção de vaga docente 82 

oriunda da aposentadoria da professora Vera Maura Fernandes de Lima. Esclareceu que a 83 

referida professora atuou como Professora Titular da área de Fisiologia, do grupo de Atuação 84 

Docente (GAD) de Fisiologia, junto à unidade acadêmica Campus Centro-Oeste Dona Lindu 85 

(CCO) da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) desde a sua fundação, em 2008 86 

(dois mil e oito), até março de 2015 (dois mil e quinze), quando se aposentou. Informou 87 

ainda que o Curso de Medicina do CCO está com proposta de novo projeto pedagógico 88 

submetido ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEP), em que apresenta o 89 

remanejamento de algumas cargas horárias, sendo uma delas relativa aos encargos didáticos 90 

sob responsabilidade do GAD de Fisiologia. Dessa forma, em 2 (dois) de outubro de 2015 91 

(dois mil e quinze), o GAD de Fisiologia se manifestou, abrindo mão da vaga objeto deste 92 

processo. Continuando, em 1º (primeiro) de julho de 2015 (dois mil e quinze), o Colegiado 93 

do Curso de Medicina solicitou a abertura de concurso público para o GAD Cirurgia, para a 94 

área de Cirurgia Geral. Conforme consta no processo, esclareceu que o GAD Cirurgia, na 95 

área de Cirurgia Geral, possui 7 (sete) docentes, com encargos didáticos médios de 240 96 

(duzentas e quarenta) horas semestrais para cada, totalizando média semanal individual de 97 

13,33 (treze vírgula trinta e três) horas. Caso a vaga seja destinada a este GAD, ressaltou que 98 

os encargos didáticos médios passarão para 210 (duzentas e dez) horas semestrais para cada, 99 

totalizando média semanal individual de 11,67 (onze vírgula sessenta e sete) horas. 100 

Concluindo, o relator apontou ser justa a manutenção da vaga docente à unidade acadêmica 101 

de origem, com autorização para mudança de área de Fisiologia para Cirurgia, bem como a 102 
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autorização para contratação de profissional Especialista, Mestre ou Doutor, em regime de 103 

40 (quarenta) horas. Na fase de esclarecimentos, a conselheira Filomena Maria Avelina 104 

Bomfim demonstrou sua preocupação com relação aos concursos em que é solicitada a 105 

dispensa da exigência de título de doutor. A conselheira observou que entende que há 106 

algumas áreas específicas em que não existem doutores, como o caso do próprio processo 107 

em questão, mas sugeriu que se estude melhor esta questão, de forma que se possa adotar 108 

critérios mais rígidos para essas situações. O presidente do Conselho esclareceu que essas 109 

situações são minoria. Na verdade, observou que esses tipos de solicitações só vêm ao 110 

Conselho para aqueles concursos em que não há ou há poucos doutores na área. Finalizou 111 

observando que irá pensar em algum mecanismo para proceder sobre esses assuntos. Dados 112 

os esclarecimentos e discutida a matéria, o conselheiro leu o parecer do relator: “Com base 113 

no exposto acima, sou de parecer favorável à manutenção da vaga docente, código 0342830, 114 

no CCO, com autorização para mudança de área de Fisiologia para Cirurgia, bem como a 115 

autorização para contratação de profissional Especialista, Mestre ou Doutor, em regime de 116 

40 horas. Este é o voto do relator”. Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado 117 

por unanimidade. Item dois: Processo no 23122015839/2015-56 – Pedido de remoção de 118 

professor do DTECH/CAP para o DFIME. Interessado: Prof. Cássio Corrêa 119 

Benjamim, relatado pelo conselheiro Cláudio Manoel Ferreira Leite. O relator leu o 120 

mérito de seu parecer informando que o processo refere-se à solicitação de remoção do 121 

professor Cássio Corrêa Benjamin, do Departamento de Tecnologia em Engenharia Civil, 122 

Computação e Humanidades (DTECH), do campus Alto Paraopeba da Universidade Federal 123 

de São João del-Rei, para o Departamento de Filosofia e Métodos (DFIME), do campus 124 

Dom Bosco da mesma Universidade. Esclareceu que o solicitante encaminhou, por meio 125 

eletrônico, seu pedido de remoção ao DFIME em 17 (dezessete) de setembro de 2015 (dois 126 

mil e quinze) mediante ciência da vacância de uma cadeira no Departamento devido à 127 

aposentadoria de um dos professores ali lotado. Neste pedido, destacou que o solicitante faz 128 

uma apresentação corrida de sua formação acadêmica, de sua atuação profissional no ensino 129 

superior e em pesquisas indicando a compatibilidade de suas experiências com as 130 

necessidades do DFIME e apontando suas possíveis contribuições para o desenvolvimento 131 

do Departamento, inclusive no nível de pós-graduação. Diante disso, informou que o Chefe 132 

do DFIME, professor Rogério Antônio Picoli, solicitou a abertura de processo para análise 133 

do pedido. Na sequência, o caso foi relatado em Assembleia Departamental do DFIME pelo 134 

professor José Luiz de Oliveira, tendo parecer favorável do relator e aprovação por 135 

unanimidade pela Assembleia Departamental da remoção do professor Cássio Corrêa 136 
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Benjamim para o referido Departamento, com três condicionantes: primeiro, que houvesse 137 

aprovação pelo CONSU da manutenção da vaga referente à aposentadoria do professor 138 

Ignácio César de Bulhões, condição que foi resolvida na reunião do CONSU de 16 139 

(dezesseis) de novembro de 2015 (dois mil e quinze), conforme o Parecer nº 080/2015 140 

(oitenta / dois mil e quinze) deste mesmo Conselho; o segundo condicionante é que o 141 

DFIME se comprometeria em ceder ao DTECH o código de vaga referente à vaga do 142 

professor Ignácio César de Bulhões; e o terceiro condicionante é que o professor Cássio 143 

Corrêa Benjamin cumpriria seus compromissos assumidos com o DTECH até o final do 144 

segundo semestre do ano de 2015 (dois mil e quinze). Por fim, informou também que, por 145 

parte do DTECH, foi emitido parecer favorável à remoção do professor Cássio Corrêa 146 

Benjamin por unanimidade da Assembleia Departamental daquele Departamento. Dados os 147 

esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “De acordo com as 148 

informações apresentadas no mérito, considerando o interesse de Remoção do prof. Cássio 149 

Corrêa Benjamin e que os dois Departamentos envolvidos, DFIME e DTECH, estão em 150 

acordo, este relator vota, salvo melhor juízo, que seja autorizada a remoção do professor 151 

Cássio Corrêa Benjamin do DTECH para o DFIME com a cessão da vaga decorrente da 152 

aposentadoria do prof. Ignácio César de Bulhões do DFIME para o DTECH”. Decisão do 153 

Plenário: o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Item três: Processo no 154 

23122020099/2015-70 – Proposta de Calendário de Reuniões do CONSU 2016. 155 

Interessada: SOCES, relatado pela conselheira Marina Goulart da Silva. A relatora leu 156 

o mérito de seu parecer informando que, em conformidade com o artigo 12 (doze) do 157 

Estatuto da UFSJ, o Conselho Universitário “reúne-se, ordinariamente, de dois em dois 158 

meses”. Dessa forma, informou que a proposta apresentada de calendário prevê 6 (seis) 159 

reuniões ordinárias, nas datas, a saber: 29 (vinte e nove) de fevereiro, 25 (vinte e cinco) de 160 

abril, 27 (vinte e sete) de junho, 22 (vinte e dois) de agosto, 31 (trinta e um) de outubro e 5 161 

(cinco) de dezembro, todas essas datas nas segundas-feiras. Contudo, ressaltou que se deve 162 

observar a harmonia entre os calendários dos demais Conselhos Superiores e o Calendário 163 

Acadêmico, visto que este apresenta diversas atividades nas quais a maioria dos conselheiros 164 

está envolvida. Há também que se respeitar o artigo 4º (quarto) do Regimento Geral da 165 

UFSJ, que diz que “o comparecimento às reuniões dos Órgãos Colegiados Superiores tem 166 

precedência em relação a qualquer atividade que os membros da comunidade universitária 167 

possam exercer na UFSJ”. Assim, diante do calendário proposto, para o mês de abril, a 168 

relatora considerou que é melhor que a reunião seja no dia 18 (dezoito) ao invés do dia 25 169 

(vinte e cinco), pois, na quinta-feira anterior, dia 21 (vinte e um) de abril, é feriado, e na 170 
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sexta-feira, dia 22 (vinte e dois) de abril, haverá recesso acadêmico. Para o mês de agosto de 171 

2016 (dois mil e dezesseis), sugeriu que a reunião seja no dia 8 (oito) ao invés do dia 22 172 

(vinte e dois), tendo em vista que está prevista no Calendário Acadêmico, para a mesma 173 

data, colação de grau solene no Campus Santo Antônio, e que 15 (quinze) é feriado na sede. 174 

Finalizando, reiterou, conforme já observado por ela e outros relatores e conselheiros em 175 

outras ocasiões, a sugestão de realizar as reuniões ordinárias do Conselho Universitário nos 176 

demais campi da Instituição, em sistema de rodízio, assim que for possível o pagamento de 177 

transporte e diárias para todos os membros deste Conselho. Dados os esclarecimentos e 178 

discutida a matéria, a relatora leu o seu parecer: “Em conformidade ao exposto no Mérito, 179 

sou de parecer favorável à aprovação da proposta de Calendário de Reuniões do Conselho 180 

Universitário (CONSU) para o ano de 2016, considerando-se a alteração das duas datas 181 

propostas e que seja dada sua divulgação por meio de Portaria da Reitoria. Este é o meu 182 

parecer, salvo melhor juízo”. Decisão do Plenário: o parecer da relatora foi aprovado por 183 

unanimidade. Item quatro: Processo no 23122005281/2015-09 – Resolução/CONSU nº 184 

020, de 27/08/2015, ad referendum, que altera o Regimento Interno da Auditoria 185 

Interna. Interessada: AUDIT, relatado pela conselheira Bernadete Oliveira Sidney 186 

Viana Dias. A relatora leu o mérito de seu parecer informando que a Auditoria Interna da 187 

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), órgão de Assessoramento à Reitoria, tem 188 

por finalidade: 1) assessorar a Reitoria e demais Órgãos que compõem a administração da 189 

Instituição quanto à legalidade dos atos praticados por seus Dirigentes, relativos à gestão 190 

orçamentária, financeira, patrimonial e de pessoal; 2) avaliar os resultados quanto à eficácia, 191 

eficiência e economicidade da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e de pessoal; e 3) 192 

elaborar e propor mecanismos que venham melhorar a eficácia e a eficiência do controle 193 

interno nos diversos órgãos que compõem a administração da Instituição. Em relação ao 194 

processo, informou que foi realizada uma auditoria operacional na unidade de Auditoria 195 

Interna da UFSJ, com o objetivo de avaliar o estágio de maturidade desta unidade, pela 196 

Secretaria de Controle Externo no Rio de Janeiro, no âmbito de fiscalização de Orientação 197 

Centralizada (FCO), coordenada pela Secretaria de Controle Externo da Educação, da 198 

Cultura e do Desporto (SecexEducação). Dessa forma, ressaltou que os resultados 199 

concluídos por essa auditoria foram que a unidade de Auditoria Interna da UFSJ, em relação 200 

aos padrões estabelecidos, apresentava algumas desconformidades em relação a esses 201 

padrões, fazendo-se necessária a adoção de uma série de medidas, tanto pela UFSJ quanto 202 

pela sua Auditoria, principalmente em relação à adequação da sua capacidade operacional. 203 

Assim, como proposta, observou que foi recomendado que a UFSJ reformasse seus 204 
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normativos internos, em alinhamento aos preceitos recomendados pelo Institute of Internal 205 

Auditor (IIA) e às disposições do Decreto nº 3.591/2000 (três mil, quinhentos e noventa e 206 

um / dois mil) e da Instrução Normativa–SFC 1/2001 (um / dois mil e um), as atribuições de 207 

sua unidade de Auditoria Interna e as atribuições do auditor-chefe e garantias à autonomia 208 

técnica da Auditoria. Para atender a essas recomendações, informou que foi, então, emitida a 209 

Resolução/CONSU nº 020 (vinte), de 27 (vinte e sete) de agosto, alterando o Regimento 210 

Interno da Auditoria Interna, que atende às recomendações do Acórdão do TCU nº 211 

3.460/2014 (três mil, quatrocentos e sessenta / dois mil e quatorze), que faz recomendações à 212 

UFSJ, no prazo de 90 (noventa) dias. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, a 213 

relatora leu o seu parecer: “Pelo exposto no mérito, sou de parecer favorável à aprovação do 214 

Ad Referendum que altera o Regimento Interno da Auditoria Interna, salvo melhor juízo”. 215 

Decisão do Plenário: o parecer do relator foi aprovado por 28 (vinte e oito) votos favoráveis 216 

e 3 (três) abstenções, referendando a Resolução no 020 (vinte), de 27 (vinte e sete) de agosto 217 

de 2015 (dois mil e quinze), que faz parte do processo. Item cinco: Processo no 218 

23122017608/2015-87 – Resolução/CONSU nº 027, de 09/10/2015, ad referendum, que 219 

revoga a Resolução/CONDS nº 001, de 11/03/1996, que dispõe sobre os critérios 220 

complementares para implementação do controle da jornada de trabalho dos 221 

servidores da FUNREI e dá outras providências. Interessada: REITORIA, relatado 222 

pelo conselheiro Bruno Henrique Fernandes. O relator leu o mérito de seu parecer 223 

informando que o presente processo objetiva a aprovação de Ad Referendum da Presidente 224 

do Conselho Universitário, que revogou Resolução do antigo Conselho Deliberativo 225 

Superior (CONDS), predecessor do atual Conselho Universitário (CONSU). Esclareceu que 226 

a Resolução revogada tratava do controle de frequência dos servidores da Instituição. 227 

Atualmente, por recomendação do Ministério Público Federal, ressaltou que o controle de 228 

frequência se dá por meio eletrônico, não fazendo mais sentido a existência da Resolução de 229 

1996 (mil, novecentos e noventa e seis), cuja regulamentação do controle de frequência é 230 

feita pela Portaria nº 553 (quinhentos e cinquenta e três), de 1º (primeiro) de outubro de 2015 231 

(dois mil e quinze), que discorre sobre toda a sistemática. Por fim, observou que o Ad 232 

Referendum se deu, provavelmente, por necessidades de prazos impostos por outros agentes 233 

ou órgãos. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o seu parecer: “Pelo 234 

exposto no mérito, sou de parecer favorável à aprovação da Resolução Ad Referendum Nº 235 

027, de 09 de outubro de 2015, do Conselho Universitário”. Decisão do Plenário: o parecer 236 

do relator foi aprovado por unanimidade referendando a Resolução no 027 (vinte e sete), de 9 237 

(nove) de outubro de 2015 (dois mil e quinze), que faz parte do processo. Item seis: 238 
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Processo no 23122020568/2015-51 – Resolução/CONSU nº 031, de 17/11/2015, ad 239 

referendum, que modifica a Resolução/CONSU nº 011, de 11/03/2012, que institui o 240 

Núcleo Docente Estruturante (NDE) nos cursos de graduação da UFSJ. Interessada: 241 

PROEN, relatado pela conselheira Rejane Correa da Rocha. A relatora leu o mérito de 242 

seu parecer informando que o presente processo trata da proposta de alteração da 243 

Resolução/CONSU nº 011/2012 (onze / dois mil e doze), que institui o Núcleo Docente 244 

Estruturante (NDE) nos cursos de graduação da UFSJ. Informou que tal alteração já foi 245 

aprovada pela Reitora, professora Valéria Heloisa Kemp, ad referendum do Conselho 246 

Universitário, em 16 (dezesseis) de novembro de 2015 (dois mil e quinze), e inclui um 247 

parágrafo único no artigo 1º (primeiro), transcrito a seguir: “Parágrafo único – Em casos 248 

excepcionais, sob demanda normativa e/ou regulatória da Secretaria de Regulação e 249 

Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação, será admitida a replicação 250 

da composição do NDE nos graus acadêmicos de mesma área, de maneira a imprimir 251 

individualidade a cada um deles”. Ressaltou que a inclusão fez-se necessária devido à 252 

medida saneadora da Secretaria de Regulamentação e Supervisão da Educação Superior 253 

(SERES) de baixar em diligência o processo de reconhecimento do Curso de Bacharelado 254 

em Geografia, na qual exige um NDE desvinculado do Curso de Licenciatura em Geografia. 255 

Na fase de esclarecimentos, o conselheiro Bruno Henrique Fernandes esclareceu ainda que 256 

foi exigido que o NDE do Curso de Licenciatura em Geografia fosse composto apenas por 257 

professores da licenciatura e o NDE do Curso de Bacharelado em Geografia apenas por 258 

professores do bacharelado. Dados os esclarecimentos e discutida a matéria, o relator leu o 259 

seu parecer: “Pelo exposto no mérito, sou favorável à aprovação, ad referendum, da 260 

alteração da Resolução/CONSU No 011/2012 que institui o Núcleo Docente Estruturante 261 

(NDE) nos cursos de graduação da UFSJ. Este é o meu voto”. Decisão do Plenário: o parecer 262 

do relator foi aprovado por unanimidade, referendando a Resolução no 031 (trinta e um), de 263 

17 (dezessete) de novembro de 2015 (dois mil e quinze), que faz parte do processo. Às 10 264 

(dez) horas e 30 (trinta) minutos, esgotada a pauta, o presidente do Conselho sugeriu que se 265 

fizesse, a partir daquele momento, a reunião de trabalho do Conselho Universitário para 266 

continuidade da discussão das propostas de alterações ao Estatuto e ao Regimento Geral da 267 

UFSJ, de forma que não precisassem voltar na parte da tarde. Acatada a sugestão, foi dado 268 

início à reunião. Nada mais havendo a tratar, o presidente do Conselho encerrou a reunião. 269 

E, para constar, eu, Maria da Penha Resende Rodrigues, secretária, lavrei a presente ata que, 270 

se aprovada, será assinada por todos os conselheiros presentes à reunião. São João del-Rei, 271 

23 (vinte e três) de novembro de 2015 (dois mil e quinze). 272 
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Prof. Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira 273 

Profª Aline Cristina da Cruz 274 

Prof. Américo Calzavara Neto  275 

Profª Bernadete Oliveira Sidney Viana Dias 276 

Prof. Claudio Manoel Ferreira Leite 277 

Prof. Écio Antônio Portes 278 

Prof. Eduardo Sérgio da Silva 279 

Profª Eliane Prado Cunha Costa dos Santos 280 

Prof. Fábio de Barros Silva 281 

Profª Fernanda Nascimento Corghi 282 

Prof. Fernando Henrique de Jesus Mourão 283 

Profª Filomena Maria Avelina Bomfim  284 

Prof. Glauco Manuel dos Santos 285 

Prof. Henrique Coutinho de Barcelos Costa 286 

Profª Honória de Fátima Gorgulho 287 

Prof. Iura de Rezende Ferreira Sobrinho 288 

Prof. José Augusto Ferreira Perez Villar 289 

Prof. Juan Cañellas Bosch Neto 290 

Prof. Juliano de Carvalho Cury 291 

Prof. Lincoln Cardoso Brandão 292 

Prof. Luis Antônio Scola 293 

Profª Maristela Nascimento Duarte 294 

Profª Raquel Moreira Pires dos Santos Melo 295 

Profª Rejane Correa da Rocha 296 

Prof. Renato da Silva Vieira 297 

Prof. Sandro Adriano Fasolo 298 

Prof. Sérgio Marinho Soares  299 

Prof. Wilson Camilo Chaves 300 

Tec.-adm. Bruno Henrique Fernandes 301 

Tec.-adm. Fábio Chaves 302 

Tec.-adm. Marina Goulart da Silva 303 


