
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DA 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, REALIZADA NO DIA 26 DE 2 

FEVEREIRO DE 2016, ÀS 14H, NA SALA DO CONSELHO SUPERIOR, NO 3 

MUSEU DE ARTE MURILO MENDES. 4 

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, às 14 horas, na 5 

Sala do Conselho Superior, no Museu de Arte Murilo Mendes, sob a Presidência do 6 

Magnífico Reitor em exercício Prof. Dr. Marcos Vinício Chein Feres, e com as 7 

presenças dos Conselheiros: Gessilene Zigler Foine, Eduardo Barrere, Valéria Faria, 8 

Ana Cláudia Peters Salgado, Lyderson Facio Viccini, Altemir José Gonçalves Barbosa, 9 

Clarisse Cassab Torres, Ivana Lúcia Damásio Moutinho, Marcos Tanure Sanabio, Aline 10 

Araújo Passos, Ana Paula Ferreira, José Gustavo Francis Abdala, André Silva Martins, 11 

Joacir Teixeira de Melo, Ângelo Atalla, Cristina Simões Bezerra, Denise Barbosa de 12 

Castro Friedrich, Gilmar José dos Santos, Jorge Carlos Felz Ferreira, José Otávio do 13 

Amaral Correa, Lílian Pinto da Silva, Lourival Batista de Oliveira Júnior, Elton Geraldo 14 

de Oliveira Gões, Mateus Camaroti Laterza, Rogério de Souza Sergio Ferreira, Ricardo 15 

Cristófaro, Arthur Alfredo Nunes Avelar, Wilhelm Passarela Freire, Paulo Dimas de 16 

Castro, David Silva Souza, Márcia Aparecida de Paula e Souza, Janemar Melandre da 17 

Silva, Nilson Fontes de Oliveira, Ricardo Bonfante e José Pedro de Paula realizou-se 18 

mais uma reunião do egrégio Conselho Superior da Universidade Federal de Juiz de 19 

Fora. Havendo número legal, o Senhor Presidente iniciou a reunião justificando a 20 

ausência dos Conselheiros Erich Vidal Carvalho, Henrique Duque de Miranda Chaves 21 

Filho, Cláudio Gallupo Diniz e Hélio Antônio da Silva. Dando início à reunião, o 22 

Senhor Presidente encaminhou para deliberação a aprovação das atas de reunião dos 23 

dias 28/07/2015, 13/08/2015, 31/08/2015, 29/09/2015 e 02/10/2015. Todas as atas 24 

foram aprovadas por unanimidade, não havendo nenhuma solicitação de modificação 25 

e/ou acréscimo de conteúdo. A seguir, o Sr. Presidente apresentou os Comunicados da 26 

Presidência, destacando o recebimento de outro ofício do Ministério Público Federal 27 

(MPF), no qual a entidade reitera o pedido de instalação do ponto eletrônico. O Senhor 28 

Presidente informou que o MPF, embora tenha aceitado parte das argumentações 29 

apresentadas pela UFJF, ainda assim está exigindo a instalação dos pontos eletrônicos. 30 

Marcos Chein informou, ainda, que enviou ofício ao MPF solicitando ampliação de 31 

prazo para atendimento, tendo em vista o momento de transição em que se encontra a 32 

UFJF. Na sequência, o Senhor Presidente abriu a palavra ao Pró-Reitor de 33 

Planejamento, Orçamento e Gestão, Eduardo Barrére, o qual apresentou o andamento 34 

dos trabalhos da Comissão de Flexibilização da Jornada de Trabalho. O Conselheiro 35 

Barrére explicou que a Comissão já está trabalhando em uma minuta de Resolução, a 36 

qual foi elaborada após a análise de toda a parte legal, bem como após o estudo de casos 37 

de instituições que já aplicaram a flexibilização oficialmente e que tiveram sucesso e 38 

aceitação junto aos órgãos de controle. Barrére explicou que esta minuta de resolução 39 

será, agora, apresentada ao Reitor em exercício e ao próximo Reitor e, em seguida, a 40 

proposta será aberta para a comunidade interna para considerações. Após este trâmite, 41 

será fechada a versão final da proposta, oportunidade em que a mesma será apresentada 42 

ao Conselho Superior. Dando continuidade à reunião, o Senhor Presidente solicitou que 43 

o Secretário Geral, Basileu Tavares, apresentasse o site do Conselho Superior da UFJF. 44 

Basileu Tavares explicou que o objetivo da criação do site foi por entender que o órgão 45 
máximo de deliberação interna da instituição teria de ter um sítio próprio para divulgar 46 
suas deliberações. Além disto, este veículo destaca a importância de se dar transparência e 47 
acesso a toda a comunidade universitária e comunidade externa à instituição das 48 

deliberações do Conselho Superior e, ainda, dar publicidade aos documentos deste 49 

órgão (convocações, resoluções, atas), dentre outros dados. Informou que o site foi 50 



desenvolvido pelo bolsista de Treinamento Profissional, Felipe Barra Knop, com 1 

orientação do Professor Tarcísio de Souza Lima e com seu envolvimento pessoal e de 2 

todas as servidoras da Secretaria Geral a quem agradeceu mencionando: Juscelia de 3 

Lourdes Correa Lima, Tatiana Ragazzi da Nobrega, Isabela Rodrigues Veiga e Luana 4 

Fonseca Pereira Ribeiro. Agradeceu também ao Professor Tarcísio de Souza Lima pelo 5 

apoio ao projeto. Fez um agradecimento especial ao bolsista Felipe Barra Knop pelo 6 

trabalho desenvolvido para se chegar ao objetivo final estabelecido, que era criar um 7 

sitio para o órgão máximo de deliberação da universidade, o qual, até a presente data, 8 

não tinha um espaço próprio. Basileu Tavares fez a projeção do site para os conselheiros 9 

e findando sua apresentação destacou que qualquer sugestão para melhoria poderia ser 10 

enviada para o e-mail da secretaria geral. Concluiu sua fala, destacando a importância 11 

deste trabalho, elaborado pela Secretaria Geral, para a UFJF.  A seguir, o Senhor 12 

Presidente, ainda dentro dos Comunicados da Presidência, informou que, diante do 13 

fato ocorrido na Faculdade de Engenharia (agressão sofrida pela professora de 14 

engenharia ambiental), recebeu um ofício da citada faculdade solicitando providências. 15 

O Presidente pediu, então, que a Conselheira Aline Passos informasse o andamento dos 16 

trabalhos da comissão constituída para a instalação do Fórum de Segurança. Aline 17 

informou que a Diretoria de Segurança apresentou um diagnóstico detalhado e completo 18 

da situação para a referida comissão. Explicou também que a comissão está trabalhando 19 

em uma minuta de resolução que abordará a instalação e o funcionamento do Fórum e 20 

que, talvez, seja possível apresentar, na próxima reunião do Conselho Superior, o citado 21 

documento. Dando prosseguimento à reunião, o Senhor Presidente iniciou o primeiro 22 

item de pauta Processo N° 23071.010704/2013-44 – Regulamenta o relacionamento 23 

da UFJF com as Fundações de Apoio (Relator: Conselheira Aline Passos). A 24 

Conselheira leu o seu relatório sobre o assunto, destacando algumas sugestões de 25 

alterações e apresentando parecer favorável à aprovação da minuta, após a realização 26 

dos ajustes necessários. O Conselheiro Jorge Carlos Feltz destacou a importância de se 27 

prever na resolução o resguardo do patrimônio tangível e intangível da UFJF e procedeu 28 

a leitura de uma proposta de redação para este assunto. Após o debate sobre o tema, o 29 

Presidente do Conselho, Professor Marcos Chein, apresentou encaminhamento para 30 

aprovação do parecer da Conselheira Aline Passos, dos acréscimos apresentados pelo 31 

Conselheiro Jorge Feltz e, ainda, da indicação da constituição de uma comissão do 32 

Conselho Superior para controle da gestão dos projetos. O Conselho deliberou, 33 

aprovando por maioria o encaminhamento apresentado. Na sequência, o Sr. Presidente 34 

iniciou o segundo ponto de pauta Processos de Mudança de Regime de Trabalho 35 

Docente (Relatora: Conselheira Gessilene Zigler Foine). Processo N° 36 

23071.006857/2015-90 – Interessado Leopoldo Antônio Pires, Processo N° 37 

23071.002002/2015-90 – Interessando André Avarese de Figueiredo, Processo N° 38 

23071.004277/2015-68 – Interessado Rodrigo Ferraz de Almeida, Processo N° 39 
23071.020509/2013-96 – Interessada Alinne Nogueira Silva Coppus. A Conselheira 40 

Gessilene Foine informou que o trabalho apresentado ao CONSU é uma proposta de 41 

Resolução que foi desenvolvida por uma comissão, que buscou referências em outras 42 

Universidades e, ao final, elaborou uma minuta que visa determinar as regras e 43 

diretrizes para a concessão da mudança de regime de trabalho (alteração de concursados 44 

em regime de dedicação exclusiva para regime de 40 (quarenta) horas integrais, sem 45 

dedicação exclusiva). A Conselheira procedeu à leitura da minuta. O Senhor Presidente, 46 

na oportunidade, esclareceu, contudo, que não seriam julgados os processos que foram 47 

apresentados ao CONSU, dos professores que solicitam alteração de regime, pois, 48 

inicialmente, cabe ao Conselho Superior definir as regras para a concessão do regime 49 

excepcional. Desta forma, estes processos indicados na pauta deverão retornar às suas 50 



unidades e aos conselhos de unidades para verificar se atendem aos requisitos e regras 1 

estabelecidos na resolução. A seguir, os conselheiros debateram amplamente a proposta 2 

da minuta, apresentando questionamentos e esclarecimentos acerca do documento 3 

apresentado. A Conselheira Gessilene Foine explicou que a resolução visa determinar os 4 

critérios para a concessão da alteração do regime de trabalho, ressaltando, contudo, que 5 

a resolução deverá ser revista pela CPPD – Comissão Permanente de Pessoal Docente, 6 

que será responsável por avaliar estes processos. Durante o debate houve, ainda, a 7 

solicitação de que o art. 6º do documento fosse alterado no sentido de designar o 8 

CONSU como responsável pela decisão final quanto à concessão do regime excepcional 9 

de 40 (quarenta) horas. Após ampla discussão acerca do conteúdo da minuta 10 

apresentada, o Senhor Presidente apresentou encaminhamento inicial sobre, em caso de 11 

surgimento de vaga para docente em regime de 40 (quarenta) horas, sem dedicação 12 

exclusiva, ficaria facultado ao Departamento a realização de concurso para provimento 13 

da vaga, no mesmo regime de trabalho, desde que seja a proposta aprovada pelo 14 

Conselho de Unidade e mantido o percentual de 60% (sessenta por cento) do corpo 15 

docente em regime de Dedicação Exclusiva. Encaminhamento aprovado por maioria, 16 

com 31 votos a favor e 3 abstenções. A seguir, o Senhor Presidente encaminhou para 17 

deliberação a aprovação da minuta de resolução com o parecer da comissão e com as 18 

alterações propostas e incorporadas pela Conselheira Aline no inciso III (terceiro) das 19 

Disposições Gerais. Aprovado por maioria, com uma abstenção. A seguir, o Sr. 20 

Presidente encaminhou para votação o destaque relacionado à revisão da Resolução pela 21 

CPPD após um ano. Aprovado por maioria, com uma abstenção. Por fim, o Sr. 22 

Presidente encaminhou para votação o destaque relacionado ao envio ao Conselho 23 

Superior para decisão final nos processos de solicitação de alteração de regime de 24 

trabalho, o que também foi aprovado por maioria, com 26 (vinte e seis) votos 25 

favoráveis, 05 (cinco) votos contrários e 3 (três) abstenções. Na sequência, o Sr. 26 

Presidente iniciou o terceiro ponto de pauta - Eleição de Direção Geral do Campus de 27 

Governador Valadares. Marcos Chein, Presidente do Conselho, explicou que recebeu 28 

um ofício do Professor Peterson Marco de Oliveira Andrade, no qual o mesmo solicitou 29 

que o Conselho Superior se manifestasse no sentido de determinar as diretrizes para a 30 

eleição da Direção Geral do campus de Governador Valadares, conforme determina o 31 

artigo 24 da resolução 35/2015. Desta forma, o Senhor Presidente propôs que a eleição 32 

fosse realizada de modo simples, seguindo os trâmites já consolidados na Universidade 33 

e em suas Unidades Acadêmicas, no que tange aos processos eleitorais de consulta 34 

acadêmica e de elaboração da lista tríplice, o que foi aprovado por unanimidade. Neste 35 

sentido, após debate, ficou estabelecido, por unanimidade, que o prazo seria de 60 36 

(sessenta) dias após o início do primeiro período do ano de 2016, ou seja, 60 dias a 37 

contar do dia 16 de maio de 2016, para elaboração da lista tríplice. O Conselho também 38 

deliberou, por unanimidade, que caberá ao Conselho Gestor de Governador Valadares o 39 

envio da lista tríplice para o Reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Dando 40 

continuidade à reunião, o Senhor Presidente iniciou o quarto ponto de pauta Processo 41 

Nº 23071.001974/2016-48, Doação de equipamentos da FADEPE/JF à UFJF - 42 

Faculdade de Medicina (Ofício 414/2015) Projeto Esp.Clínica (Relatora: 43 
Conselheira Ana Claudia Peters Salgado). O Senhor Presidente esclareceu que este 44 

processo está sendo trazido ao CONSU, pois o valor do bem a ser doado pela Fadepe 45 

extrapola o valor permitido, pela Resolução Nº 34/2011-CONSU para que o Reitor 46 

possa aceitar a doação, cabendo, portanto, ao CONSU deliberar sobre a concordância 47 

com a doação. A conselheira relatora, Ana Cláudia Peters, apresentou seu relatório, 48 

detalhando os dados do processo e do equipamento a ser doado (eletroneuromiógrafo, 49 

no valor de R$ 57.900,00 (cinquenta e sete mil e novecentos reais)), destacando ao final 50 



seu parecer favorável à aceitação da doação. O Conselho Superior deliberou por 1 

unanimidade pela concordância com doação. Na sequência, o Senhor Presidente deu 2 

início ao quinto item da pauta Recursos do resultado da análise socioeconômica que 3 

indeferiu matricula, pelo grupo A ou B. Processo nº 23071.000637/2016-33 - 4 

Interessado Rafael Carlos dos Santos. Processo nº 23071.000687/2016-11 - 5 

Interessada Sara Vieira Araújo. Processo nº 23071.000231/2016-51 - Interessado 6 

Vinícius de Carvalho Pires. Processo nº 23071.000804/2016-46 - Rodolfo 7 

Guilherme Estevam. Processo nº 23071.000805/2016-91 - Maria Carolina 8 

Gonçalves. Processo nº 23071.000842/2016-07 - Interessado Macleir Alves da Silva. 9 

Processo nº 23071.000445/2016-27 - Interessada Marilia Conde Zechini. Processo 10 

nº 23071.001444/2016-08 - Interessada Suelen Cristina P. Fernandes. Processo nº 11 

23071.002022/2016-41 - Interessado Athos Campos de Almeida. Processo nº 12 
23071.002267/2016-79 - Interessada Nathalia Gomes de Souza. A fim de 13 

relatar, detalhar e esclarecer os dados destes processos, o Conselho Superior permitiu, 14 

por unanimidade, a entrada da Assistente Social, Aline da Silva Gomes. Aline Gomes 15 

explicou que havia conversado com a Procuradoria da Universidade e que recebeu 16 

algumas orientações no que tange à preclusão e apresentação do recurso fora do prazo. 17 

Neste sentido, dos 10 (dez) processos encaminhados ao CONSU, 3 (três) processos 18 

apresentam preclusão, ou seja, não apresentaram o recurso ao CDARA, que é a primeira 19 

instância de recursos e, portanto, não poderiam recorrer diretamente ao CONSU. Desta 20 

maneira, há preclusão nos seguintes processos: Processo nº 23071.002267/2016-79 - 21 

Interessada Nathália Gomes de Souza, Processo nº 23071.002022/2016-41 – 22 

Interessado Athos Campos de Almeida e Processo nº 23071.000804/2016-46 - 23 
Rodolfo Guilherme Estevam.   Aline Gomes informou, ainda, que outros 4 (quatro) 24 

processos apresentam intempestividade do pedido, ou seja, apresentaram recurso após o 25 

término do prazo estabelecido. Assim, há intempestividade do pedido nos seguintes 26 

processos: Processo nº 23071.000445/2016-27 – Interessada Marília Conde Zechini. 27 

Processo nº 23071.001444/2016-08 – Interessada Suelen Cristina P. Fernandes. 28 
Processo nº 23071.000687/2016-11 – Interessada Sara Vieira Araújo. A seguir, 29 

Aline Gomes apresentou os dados do Processo nº 23071.000637/2016-33 - Interessado 30 

Rafael Carlos dos Santos, explicando que, neste caso, o candidato requereu a matrícula 31 

em 20/10/2015, sendo a mesma indeferida por apresentação de documentação 32 

incompleta. Em recurso à 1ª instância, o pedido foi indeferido em virtude de 33 

comprovação de renda mensal superior a 1,5 salários mínimos. Em 07/01/2016 interpôs 34 

recurso ao CONSU, solicitando juntada de documentos, informando rescisão do 35 

contrato de trabalho do candidato em 08/12/2015, período posterior ao de referência, 36 

conforme disposto em edital. Em deliberação, o Conselho Superior negou, por 37 

unanimidade, o provimento ao recurso. A Assistente Social, então, procedeu ao 38 

detalhamento do Processo nº 23071.000842/2016-07 - Interessado Macleir Alves da 39 

Silva, destacando que neste caso o candidato teve sua matrícula indeferida devido a não 40 

apresentação de documentação completa, inclusive após o recurso ao recurso ao 41 

CDARA, o qual foi negado, pois a documentação permaneceu incompleta. No recurso 42 

ao CONSU, o candidato solicita juntada de novos documentos. Em deliberação, o 43 

Conselho Superior negou, por unanimidade, o provimento ao recurso. Por fim, Aline 44 

Gomes, apresentou parecer relacionado ao Processo nº 23071.000805/2016-91 - Maria 45 

Carolina Gonçalves, explicando que a candidata teve sua matrícula indeferida em 46 

virtude de não preenchimento dos requisitos previstos na legislação, a saber, não ter 47 

cursado integralmente o ensino médio em escola pública e ter renda per capita familiar 48 

bruta mensal superior a 1,5 salários mínimos. Em recurso ao CONSU a candidata está 49 

solicitando a juntada de documentos que comprovem a atual situação de desemprego, 50 



mas, conforme informado pela Assistente Social, este documento não interfere no 1 

cálculo da renda. Em deliberação, o Conselho Superior negou, por unanimidade, o 2 

provimento ao recurso. A seguir, o Senhor Presidente agradeceu a presença da assistente 3 

social, Aline Gomes, que se retirou do plenário. Como já havia esgotado o tempo 4 

regimental de reunião, o Presidente do Conselho, colocou em votação a prorrogação da 5 

reunião por mais uma hora, sendo aprovada por unanimidade. Solicitou, ainda, inversão 6 

da pauta, entre o sétimo e oitavo item, sendo também aprovada por unanimidade, 7 

destacando, assim, o sétimo item da ordem do dia - Processo Nº 23071.013928/2015-8 

19, PAPÉIS DE TRABALHO - ATIVIDADE N° 10 - ELABORAÇÃO DO 9 
RAINT/2015, o qual trata do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna. O 10 

Senhor Presidente informou que o referido documento foi encaminhado aos 11 

Conselheiros e que cabe, ao Conselho Superior, tomar ciência das atividades realizadas, 12 

no que diz respeito às auditorias internas. Como os integrantes do CONSU já haviam 13 

recebido o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna da UFJF, exercício 2015 14 

(RAINT/2015), os conselheiros deram ciência das atividades desenvolvidas pela 15 

auditoria da universidade. Dando continuidade à reunião, o Senhor Presidente passou 16 

para o sexto item da pauta Processo Nº 23071.005530/2015-09, Programa de 17 

Dimensionamento das Necessidades Institucionais de Pessoal Técnico-18 

Administrativo em Educação da UFJF-PRODIM (Relatora: Conselheira Gessilene 19 
Zigler Foine). Marcos Chein informou que, em acordo com o candidato a Reitor eleito, 20 

Marcus Vinicius David, ficou decidido que este assunto não seria deliberado nesta 21 

reunião. Contudo, o Senhor Presidente destacou que a comissão responsável pelo 22 

desenvolvimento do Programa de Dimensionamento iria apresentar o trabalho realizado 23 

para que todos pudessem conhecer o conteúdo que foi produzido e que as discussões 24 

sobre o tema pudessem ser iniciadas. A Conselheira Gessilene Foine destacou que 25 

gostaria de deixar seu protesto registrado de que este trabalho foi desenvolvido nos 26 

últimos 8 (oito) meses, com dedicação considerável de todos os envolvidos na 27 

Comissão, e que é um trabalho da Universidade e não da Gestão atual. Ela pontuou que 28 

o Conselho deveria avaliar a possibilidade de se retirar o item de pauta para análise ao 29 

invés de proceder com a apresentação, pois a comissão está com a expectativa de que 30 

haverá alguma deliberação acerca do assunto, o que não ocorrerá. Após amplo debate 31 

sobre o assunto, ficou decidido que seria realizada a apresentação do programa, sendo, 32 

portanto, aprovada, por unanimidade, a entrada dos membros da comissão. O Técnico 33 

Rafael Lucas da Silva Santos realizou a apresentação do trabalho, esclarecendo os 34 

detalhes e características do projeto. Após a apresentação, alguns conselheiros fizeram 35 

questionamentos, que foram atendidos pelos membros da comissão presentes na 36 

apresentação. Ao final da Reunião, em Assuntos Gerais, a Conselheira Lilian Pinto da 37 

Silva, diretora da Faculdade de Fisoterapia comunicou que foi aprovado o Mestrado da 38 

Fisioterapia. O Presidente do Conselho, Professor Marcos Chein, parabenizou a 39 

Diretora e todos da Faculdade de Fisioterapia por esta conquista.  Nada mais havendo a 40 

tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião 41 

secretariada por mim, Basileu Pereira Tavares, que para constar lavrei a presente ata que 42 

dato e assino.  43 

Juiz de Fora, 26 de fevereiro de 2016. 44 
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Presidente do CONSU 50 


