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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DA 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, REALIZADA NO DIA 04 DE 2 

OUTUBRO DE 2019, ÀS 14 HORAS, NO MUSEU DE ARTE MURILO 3 

MENDES. 4 
Aos quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas, na 5 

Sala do Conselho Superior (Consu), no Museu de Arte Murilo Mendes, 6 

regimentalmente convocado sob a Presidência da Professora Doutora Girlene Alves da 7 

Silva e com as presenças dos Conselheiros(as): Kátia Maria Silva de Oliveira e Castro, 8 

Marcos Tanure Sanabio, Maria Carmen Simões Cardoso do Melo, Mônica Ribeiro de 9 

Oliveira, Ana Lívia de Souza Coimbra, Eduardo Sérgio Leão de Souza, Iluska 10 

Coutinho, Nádia Fontoura Sanhudo, Carlos Duque, Marcelo Carmo Rodrigues, Marconi 11 

Fonseca de Moraes, Fabrício da Silva Teixeira Carvalho, Gilson Costa Macedo, Robert 12 

Daibert Júnior, Cristina Sayuri Côrtes Ouchi Dusi, José Gustavo Francis Abdala, Marise 13 

Pimentel Mendes, Aline Araujo Passos, Cláudio Roberto Fóffano Vasconcelos, Álvaro 14 

de Azeredo Quelhas, Marcelo da Silva Alves, Maria Alice Junqueira Caldas, Tadeu 15 

Coutinho, Alexandra Aparecida Leite Toffanetto Seabra Eiras, Eliete do Carmo Garcia 16 

Verbena Faria, Ana Lídia Resende Paula, Débora da Silva Paulino, Raphaella Nasser 17 

Rodrigues, Luana Nascimento Lombardi, Ricardo Bonfante, Pedro Henrique Cuco, 18 

Márcio Roberto Sá Fortes, Igor Coelho Oliveira, Maria Ângela Ferreira Costa, 19 

Heronides Filho, Dênis Alves Perdigão realizou-se a reunião ordinária do Egrégio 20 

Conselho Superior da Universidade Federal de Juiz de Fora. Havendo número legal, a 21 

Senhora Presidente deu início à sessão, encaminhando para discussão e deliberação as 22 

atas do dia 28-05-2018 (Reunião Extraordinária) e do dia 26-04-2019 (Reunião 23 

Ordinária), sendo ambas, em regime de votação, aprovadas por maioria, com uma 24 

abstenção. Na sequência, a Senhora Presidente passou para os Comunicados da 25 

Presidência. Informou sobre os debates realizados na última reunião da Associação 26 

Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), 27 

oportunidade em que a UFJF foi representada pelo Conselheiro Eduardo Salomão 28 

Condé. Disse que, segundo relato do referido Conselheiro, na reunião três pautas 29 

tiveram maior destaque. O primeiro ponto diz repeito ao Programa Future-se, que, 30 

conforme informado na reunião, a expectativa é de que o mesmo seja apresentado à 31 

Andifes no dia 16/10/2019. Outro tema amplamente debatido na reunião diz respeito 32 

aos recursos das Universidades, bem como a liberação do orçamento de custeio, 33 

esclarecendo, neste ponto, que a UFJF já está com 80% de seu orçamento de custeio 34 

liberado. Quanto ao orçamento de capital, segundo relato do Conselheiro Eduardo 35 

Condé, não há perspectiva de liberação até o momento. Por fim, ainda sobre os debates 36 

realizados na reunião da Andifes, a Senhora Presidente informou que a referida entidade 37 

recebeu a presidência da Ebserh, oportunidade em que esta realizou uma análise da 38 

situação dos hospitais. Neste sentido, o presidente da Ebserh reconheceu que um dos 39 

desafios da entidade é tratar das universidades que possuem cursos de medicina, mas 40 

que não tem Hospital Universitário. Nesse sentido, a presidência da Ebserh sinalizou 41 

que estão trabalhando para viabilizar condições para as instituições que não possuem 42 

hospital, visto que isto impacta no processo de ensino e aprendizado dos alunos. Outro 43 

ponto dos Comunicados da Presidência, já informado anteriormente, é sobre a liberação 44 

de R$14.000.000 (quatorze milhões de reais), perfazendo, agora, a liberação de 80% do 45 

orçamento de custeio da UFJF. Por fim, a Senhora Presidente falou sobre o decreto que 46 

aborda a capacitação de docentes e técnico-administrativos em educação (TAE’s), o 47 

qual tem gerado muitos debates. Ponderou que as procuradorias federais tem analisado 48 

o referido decreto, mas que não há entendimento uníssono sobre o mesmo entre as 49 

procuradorias. Disse que a universidade realizou uma consulta formal sobre o decreto à 50 
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Procuradoria, mas que a mesma ainda não finalizou o seu parecer. Terminados os 1 

Comunicados da Presidência, a Senhora Presidente solicitou a inversão da ordem do 2 

dia, propondo o debate, primeiramente, do item 2.1 - Processo 23071.019317/2017-38 - 3 

Sindicância Contraditória. Esclareceu que, em que pese o interessado não tenha 4 

comparecido, a Procuradora Chefe da Advocacia Geral da União junto à UFJF está 5 

presente para auxiliar, caso necessário, na discussão deste item. Os Conselheiros 6 

aprovaram a inversão da ordem do dia, como também autorizaram a entrada da 7 

Procuradora, Adriana Menezes, na sala do Consu. Antes do início do debate do item, 8 

contudo, a Senhora Presidente realizou as justificativas de ausência dos seguintes 9 

Conselheiros: Eduardo Barrére, Schirley Maria Policário, Rogério de Souza Sérgio 10 

Ferreira, a representação da Apes, Pâmela Emanuelle Julião, Dimas Carvalho, Thiago 11 

César Nascimento, Henrique Antônio Carvalho Braga, Marcelo Silva Silvério, Daniel 12 

Godoy Martinez e Marco Aurélio Kistemann Júnior. A seguir, deu boas vindas à 13 

Professora Iluska Maria Coutinho, pela sua primeira participação no Consu como 14 

representante do CSPP.  Item 2.1 - Processo nº 23071.019317/2017-38 - Sindicância 15 

Contraditória. Dando início à discussão do item, a Senhora Presidente abriu a palavra 16 

à Conselheira Aline Araujo Passos para que a mesma procedesse à leitura de seu 17 

parecer. Trata-se de recurso interposto por servidor em face da decisão (suspensão de 18 

trinta dias), relativa à Sindicância Contraditória nº 23071.019317/2017-38, instaurada 19 

pelo Diretor do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA) do Campus Avançado 20 

Governador Valadares. A Conselheira realizou a leitura de todo o seu parecer, 21 

indicando, ao final, o indeferimento do recurso proposto pelo servidor, afastando, 22 

conforme a fundamentação apresentada, a alegação de nulidade do processo, bem como 23 

o pedido de alteração da pena aplicada. Em regime de discussão, a Senhora Presidente 24 

abriu a palavra ao plenário. O Conselheiro Dênis Alves Perdigão informou que iria se 25 

abster de votar, tendo em vista ter sido testemunha no processo e também um dos 26 

responsáveis por dar início ao mesmo. Solicitou ao Conselho, se possível, converter a 27 

pena em multa pecuniária, conforme previsto em lei (§2º do artigo 130 da lei 8112/90), 28 

tendo em vista o fato de que o departamento de economia está com defasagem de 29 

professores de matemática, uma vez que há uma professora que está de licença não 30 

remunerada. Nesse sentido, explicou que, caso o professor se ausente devido à 31 

suspensão, em período letivo, haverá prejuízos para os alunos. O Conselheiro Pedro 32 

Cuco requisitou a palavra, momento em apresentou questionamentos à relatora, 33 

especialmente no que diz respeito à postura do gestor frente às ausências do servidor, 34 

informando, ainda, que não identificou no processo a realização de descontos em folha 35 

em decorrência de ausência do serviço. Quanto à ausência de provas das convocações 36 

para as reuniões de departamento, conforme alegado pela defesa, o Conselheiro disse 37 

que também não ficou evidenciado no processo. Questionou, por fim, se em relação à 38 

reincidência, se não seria necessária a prática de outras advertências para que a 39 

reincidência estivesse configurada. A Conselheira Aline Araujo Passos disse que quanto 40 

ao desconto em folha, não há no processo relato sobre isto. Contudo, disse que há 41 

testemunhas, coordenadores, que atestaram in loco as ausências e atrasos reiterados. 42 

Quanto às reclamações de email, informou que a reclamação veio do centro acadêmico 43 

e que é possível identificar os períodos em que ocorreram. Disse que o material que 44 

embasa a acusação de impontualidade e inassiduidade é farto e que, na opinião da 45 

mesma, não ficou impreciso. Em relação às reuniões de departamento, não há juntada 46 

das intimações, e sim das atas. Disse que é possível notar uma ausência do servidor 47 

durante muito tempo, exemplificando que, em um período curto, o servidor se ausentou 48 

de cerca de nove reuniões. No que diz respeito à advertência, disse que, ao analisar o 49 

artigo 130 da lei 8112/90 e também o material que existe sobre o tema, verificou que a 50 
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suspensão não necessita ser precedida de advertência. Lembrou que no processo há 1 

relato do chefe de departamento e também do servidor sobre tentativa de superação 2 

extra processual dos problemas, o que acabou não acontecendo. Disse que tendo em 3 

vista o prolongamento dos problemas, por pelo menos três semestres letivos, não 4 

considerou a pena desproporcional, inclusive porque a lei autoriza até 90 dias e, no 5 

caso, foi aplicado 30. A seguir, o Conselheiro Álvaro Quelhas questionou, 6 

primeiramente, se seria possível realizar o pedido apresentado pelo Conselheiro Dênis 7 

Perdigão, de alteração da pena de suspensão em multa pecuniária. E, caso positivo, 8 

como é realizada. A Procuradora Chefe, Adriana Menezes, disse ser possível, desde que 9 

o pedido tivesse sido realizado pelo interessado em seu recurso, o que não ocorreu. A 10 

Conselheira Aline Araujo Passos ponderou também não ser possível dar ao servidor 11 

uma pena diversa do que está nos autos. Contudo, caso o servidor tenha este interesse, 12 

após a decisão do Conselho, ele poderia pleitear a conversão. O Conselheiro Eduardo 13 

Leão solicitou a palavra, questionando se o professor, em algum momento, solicitou 14 

licença médica para afastamento de suas atividades. A Conselheira Aline Araujo Passos 15 

informou que, no processo, conforme relatório do SiapeNet, o servidor se afastou para 16 

tratamento médico, mas foram afastamentos pontuais e curtos, conforme fls. 102 do 17 

processo. A Conselheira Aline Araujo Passos disse que foi juntado pela defesa um 18 

relatório médico, em que o profissional atesta que o servidor foi seu paciente de julho de 19 

2015 a novembro 2016, e que o mesmo tinha problemas de depressão e que fazia uso de 20 

antidepressivos. Ela informou que neste relatório não há menção a afastamentos 21 

necessários e se o quadro comprometia o trabalho. O Conselheiro Pedro Cuco 22 

questionou se o Conselho, ao deliberar o assunto, pode reduzir o número de dias ou se é 23 

obrigado a aplicar a penalidade definida. Questionou também se o artigo 130, §2º, ao 24 

dizer que o servidor é obrigado a comparecer ao serviço, não indica a ausência de 25 

necessidade do peticionamento do servidor. Lembrou que as testemunhas oculares mais 26 

relevantes seriam os estudantes e que a comissão não teria apurado junto aos mesmos. 27 

Disse que os depoimentos são pautados mais nas reclamações trazidas pelos alunos. A 28 

Conselheira Aline Araujo Passos informou que dentro do processo há testemunhas 29 

oculares, que estiveram lá e constataram os fatos. Quanto à questão da conversão da 30 

pena, a Procuradora Chefe, Adriana Menezes, esclareceu que é preciso se ater ao pedido 31 

do interessado, que seria ou retirar a penalidade ou transformá-la em advertência. O 32 

Conselheiro Dênis Alves Perdigão solicitou a palavra, oportunidade em que procedeu a 33 

leitura do Manual do Processo Administrativo Disciplinar (PAD), da CGU, acerca do 34 

artigo 130, §2º da lei 8112/90, destacando seu posicionamento de que a conversão em 35 

multa independe do interesse do servidor, e sim da administração. A Conselheira Aline 36 

Araujo Passos novamente esclareceu que o Conselho Superior não pode julgar de 37 

maneira diversa do que foi apresentado no recurso do servidor, pois caso alterasse a 38 

pena seria considerado para ele uma solução surpresa. Esclareceu que o servidor ainda 39 

não teve a oportunidade de se manifestar no processo acerca desta conversão. Ressaltou 40 

que caso o Consu delibere por manter a penalidade de suspensão, esta possibilidade de 41 

conversão pode ser tratada depois junto à administração. Esclarecido o fato, o 42 

Conselheiro Dênis Alves Perdigão retirou sua proposta apresentada acerca da conversão 43 

da pena. A Conselheira Marise Pimentel Mendes solicitou esclarecimentos sobre como 44 

se dá a pena de multa, sendo esclarecida pela Procuradora Chefe sobre este ponto. A 45 

referida Conselheira questionou também qual é a carga horária do professor em sala, 46 

sendo respondida pelo Professor Dênis Perdigão ser de, no máximo, 12 horas semanais. 47 

O Conselheiro Álvaro Quelhas manifestou-se novamente, momento em que opinou que, 48 

diante dos esclarecimentos bem como da instrução do processo, o servidor deu causa à 49 

pena que lhe foi aplicada. Disse que estranhou a ausência do servidor no Conselho 50 
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Superior para que o mesmo pudesse exercer a sua defesa e esclarecer os fatos 1 

apontados. Por fim, opinou que o Consu deve votar de acordo com a pena apresentada 2 

pela Comissão, seguindo o parecer da Conselheira Aline Araujo Passos. A Procuradora 3 

Chefe, Adriana Menezes, requisitou a palavra, reiterando a fala do Conselheiro Álvaro 4 

Quelhas, esclarecendo também ao Conselheiro Pedro Cuco que, ainda que não haja o 5 

corte do ponto no processo, há outras provas que fundamentam o parecer da comissão. 6 

Ressaltou, por fim, que a condução de um Processo Administrativo Disciplinar não é 7 

fácil para ninguém - nem para quem instaura, participa, analisa ou julga. Entretanto, 8 

ponderou que este é o ônus de todos os servidores. O Conselheiro Heronides Filho, 9 

tendo em vista a preocupação que existe quanto ao prejuízo aos alunos frente à ausência 10 

do professor, questionou se a suspensão pode ser realizada em período não letivo. A 11 

Procuradora Chefe esclareceu que, caso o Consu mantenha a decisão, o processo retorna 12 

ao gabinete para que a portaria de suspensão seja elaborada e publicada. Ponderou, 13 

contudo, que, com a tramitação interna dentro da Administração, a execução da 14 

penalidade poderia ocorrer no final de novembro, por exemplo. O Conselheiro Marconi 15 

Fonseca de Moraes reiterou a fala do Conselheiro Álvaro Quelhas, ressaltando que, 16 

diante do parecer apresentado no PAD, entende a necessidade de acatá-lo. Disse que 17 

também sentiu falta da presença do servidor para realizar a sua defesa no Consu. O 18 

Conselheiro Pedro Cuco solicitou a palavra, esclarecendo que ao questionar a questão 19 

do corte de ponto não quis dizer que para toda falta é preciso cortar o ponto. Disse que 20 

suas falas, no Consu, decorrem de sua formação em Direito, e que possui uma visão 21 

mais garantista dentro e fora da faculdade. Opinou que existe sim materialidade para 22 

aplicação da pena e que a única reflexão que quis trazer é sobre não permitir certas 23 

elasticidades na obtenção de provas. Disse que ficaria mais convencido caso tivesse a 24 

escuta de mais testemunhas oculares. Finalizadas as falas e não havendo mais inscritos, 25 

a Senhora Presidente informou que, conforme o artigo 6º, III, do Regimento Geral da 26 

UFJF, sendo a matéria referente à sanção disciplinar, o voto é secreto. Solicitou dois 27 

escrutinadores. Os Conselheiros Dênis Alves Perdigão e Márcio Roberto Sá Fortes se 28 

voluntariaram como escrutinadores. A Senhora Presidente esclareceu que cada um 29 

receberá uma cédula com as opções: Proposição 1 (a favor do parecer) e Proposição 2 30 

(contrário ao parecer), sendo estas opções também projetadas em tela para os 31 

Conselheiros. Desta forma, explicou que cada um será chamado nominalmente e 32 

receberá uma cédula para efetuar seu voto e colocá-lo na urna. Agradeceu a presença da 33 

Procuradora Chefe, Adriana Menezes, tendo em vista que o Consu, neste momento, 34 

entra em regime de votação. Realizada a primeira votação, verificou-se que não estava 35 

correspondendo o número de cédulas e o número de votantes na lista. Nova votação foi 36 

realizada, sendo a contagem dos votos assim apurada: 28 votos para a Proposta 1, 03 37 

votos para a Proposta 2. Total de 31 votantes. Desta forma, o parecer da relatora foi 38 

aprovado, por maioria. Dando continuidade à reunião, a Senhora Presidente passou para 39 

o Item 1.1 - Indicação e aprovação de representantes do Conselho Superior da 40 

Universidade Federal de Juiz de Fora para compor o Fórum da Sustentabilidade 41 
da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).  A Senhora Presidente esclareceu 42 

que, conforme disposição do artigo 5º, inciso V, do regulamento do Fórum da 43 

Sustentabilidade da UFJF, o Conselho Superior deverá indicar dois representantes (um 44 

titular e um suplente) para compor o referido Fórum. Não havendo manifestação, a 45 

Senhora Presidente sugeriu os nomes dos Conselheiros Marconi Fonseca de Moraes 46 

(como titular) e José Gustavo Francis Abdala (como suplente), questionando aos 47 

mesmos se aceitariam tal indicação. Ambos os Conselheiros aceitaram a indicação e o 48 

Conselho Superior, em regime de votação, aprovou, por unanimidade, os referidos 49 

nomes para compor o Fórum. A Senhora Presidente esclareceu que a escolha da 50 
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representação discente, docente e de técnicos administrativo em educação será realizada 1 

por meio do SIGA, conforme previsto na resolução sobre o tema. Na sequência, a 2 

Senhora Presidente passou para o próximo ponto de pauta, qual seja: Item 1.2 - 3 

Recursos em última instância contra indeferimento da matrícula – Cota para 4 
pessoas com deficiência (PCDs).  Antes de abrir a palavra à Conselheira relatora, a 5 

Senhora Presidente informou que gostaria de retirar de pauta o processo nº 6 

23071.016629/2019-51, considerando que este processo necessita de maior instrução 7 

para que o Consu possa deliberar sobre o mesmo. A seguir, passou a palavra para a 8 

Conselheira Maria Carmem Simões Cardoso de Melo para que pudesse apresentar os 9 

pareceres dos demais processos. A Conselheira, então, procedeu à leitura do parecer do 10 

Processo nº 23071.015416/2019-11, explicando que se trata de candidato que alega 11 

deficiência visual para o ingresso na cota para pessoas com deficiência. No entanto, 12 

conforme parecer, “os exames mais detalhados, feitos pela Comissão permitiram 13 

constatar a acuidade visual com correção: OD:20/40 (0,50) e OE: 20/60 (0,32). Por 14 

tanto, não se enquadraria nem em Baixa Visão, pois a acuidade visual no melhor olho 15 

NÃO está entre 0,30 e 0,05 pois é de 0,50.” Neste sentido, o parecer é pelo 16 

indeferimento do recurso do candidato. Não havendo manifestações, a Senhora 17 

Presidente encaminhou o parecer para votação, sendo o mesmo aprovado, por 18 

unanimidade. A seguir, a Conselheira Maria Carmem Simões Cardoso de Melo passou à 19 

leitura do parecer do Processo nº 23071.015531/2019-87. Explicou que se trata de um 20 

estudante que alega deficiência física em decorrência de acidente sofrido. Contudo, a 21 

comissão, ao analisar o caso, assim se manifestou: “O CID T 91.1 e o laudo médico 22 

apresentado pelo candidato é de sequelas de fratura de coluna vertebral. Analisando os 23 

exames foi possível comprovar que o candidato possui uma discopatia degenerativa que 24 

é uma desidratação do disco intervertebral muito estuda e difundida nos dias atuais. 25 

(...) A degeneração discal não é uma deficiência física e sim um envelhecimento natural 26 

do disco por desidratação e má nutrição. No caso em questão, a pessoa teve um 27 

acidente de automóvel, que pode ter contribuído para o processo de degeneração, mas 28 

sendo a causa genética o fator principal. Portanto, de acordo com o CID e os exames 29 

apresentados não conseguimos defini-lo como pessoa com deficiência.” Desta forma, a 30 

Conselheira relatora esclareceu que o parecer é pelo indeferimento do recurso do 31 

candidato. Não havendo manifestações, a Senhora Presidente encaminhou o parecer 32 

para votação, sendo o mesmo aprovado, por maioria, com uma abstenção. Por fim, a 33 

Conselheira Maria Carmem Simões Cardoso de Melo realizou a leitura do parecer do 34 

Processo nº 23071.016483/2019-44. Neste caso, trata-se de candidato que pleiteia a 35 

vaga para pessoas com deficiência em decorrência de baixa visão. O candidato realizou 36 

exames no HU, conforme solicitado pela Comissão, cujo resultou ausência de baixa 37 

visão, conforme destacado no parecer: “os exames mais detalhados, feito pela 38 

Comissão permitiu constatar que acuidade visual com correção: OD:20/40 (0,50) e 39 

OE: 20/60 (0,32). Por tanto, não se enquadra nem em Baixa Visão, pois a acuidade 40 

visual no melhor olho NÃO está entre 0,30 e 0,05 pois é de 0,50.” Desta maneira, o 41 

parecer é pelo indeferimento do recurso do candidato. Em regime de votação, o Consu 42 

aprovou o parecer, por maioria, com duas abstenções. Na sequência, a Senhora 43 

Presidente solicitou a prorrogação da reunião por mais uma hora, tendo em vista a 44 

sessão já ter alcançado as três horas regimentais. A Senhora Presidente também realizou 45 

rápida correção acerca das justificativas de ausência, informando também que os 46 

Conselheiros Maria das Graças Afonso Miranda Chaves e Elton Geraldo de Oliveira 47 

Gões justificaram suas ausências. Na sequência, dando continuidade à ordem do dia, 48 

passou para o Item 2.2 - Processo nº 23071.017479/2019-01 - Extinção definitiva de 49 

cursos de graduação pelo Conselho Superior (Consu) da Universidade Federal de 50 
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Juiz de Fora (UFJF). Abriu a palavra ao Conselheiro Álvaro Quelhas, o qual procedeu 1 

à leitura de seu parecer. Trata-se de extinção formal de três cursos de graduação não 2 

mais ofertados pela UFJF, sendo o curso de graduação de Administração, modalidade a 3 

distância (oferecido no âmbito do sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB), 4 

criado por meio da Resolução nº 10, de 31 de agosto de 2007; o curso de graduação em 5 

Artes – bacharelado, modalidade presencial e do curso de graduação Artes – 6 

licenciatura, modalidade presencial. Tais cursos estão inseridos no sistema e-MEC 7 

como “Em Extinção”, quando o correto seria “Extinto”. Contudo, conforme apontado 8 

no processo e no parecer, para solicitar ao MEC a extinção destes cursos, são 9 

necessários: a fundamentação do pedido em um Termo de Compromisso assinado pelo 10 

Reitor, uma Resolução própria do Consu acerca da extinção e, também, a cópia do 11 

último edital de seleção. Sendo assim, o Conselheiro, em seu parecer, opina 12 

favoravelmente a extinção dos cursos. Em regime de discussão, a Conselheira Maria 13 

Carmem Simões Cardoso de Melo explicou que tais cursos foram extintos há bastante 14 

tempo, fazendo breve histórico acerca da extinção dos mesmos. A Conselheira Cristina 15 

Sayuri Côrtes Ouchi Dusi solicitou a palavra, momento em que manifestou sua 16 

preocupação com o parecer, tendo em vista existir um curso de administração à 17 

distância ativo. Contudo, disse já estar esclarecida pela Conselheira Maria Carmem 18 

Melo, acerca de erro de digitação no processo e no parecer. A extinção será do curso de 19 

administração que foi ofertado pela UAB e não o de administração pública à distância, 20 

atualmente ofertado pela UFJF. Em regime de votação, o parecer do processo foi 21 

aprovado, por unanimidade. Por fim, tendo finalizado a pauta prevista na Ordem do Dia, 22 

a Senhora Presidente passou para as Comunicações do Plenário. A Conselheira Maria 23 

Carmem Simões Cardoso de Melo solicitou a palavra, oportunidade em que informou 24 

do bom desempenho dos alunos de graduação no Enade (Exame Nacional de 25 

Desempenho dos Estudantes) 2018. Disse que a UFJF apresentou notas, em todos os 26 

seus cursos, superiores à média nacional, tendo a maioria de seus cursos obtido notas 03 27 

e 04 na avaliação. A Conselheira Ana Lívia Coimbra informou que a Pró-Reitoria de 28 

Extensão (PROEX) está lançando nesta data três editais de programas e projetos de 29 

extensão: um programa de demanda espontânea, em que professores e técnicos podem 30 

propor programas/projetos de extensão a partir de sua área de conhecimento, e dois 31 

editais relacionados ao Programa Boa Vizinhança, que são construídos a partir das 32 

demandas da comunidade localizada no entorno da universidade (campus Juiz de Fora e 33 

campus Governador Valadares). Disse que estes editais estarão abertos até o dia 08 de 34 

novembro. Pontuou que além das bolsas, também é oferecido apoio para passagens, 35 

diárias e material de consumo. Destacou, ainda, que há uma reivindicação do Sindicato 36 

dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação das Instituições Federais de 37 

Ensino no Município de Juiz de Fora (Sintufejuf) para que técnicos administrativos 38 

possam coordenar projetos de extensão. Informou que no Conselho de Extensão foi 39 

definido que os TAE’s podem orientar projetos de extensão, porém é necessário que se 40 

tenha um docente na equipe executora do projeto. Explicou que o entendimento é de 41 

que a presença do docente é uma forma de garantir a curricularização da extensão, onde 42 

os estudantes que participarem dos projetos também passarão por processos avaliativos 43 

para atribuição de nota conceito ou horas. Desta forma, trata-se de uma atribuição 44 

docente. Esclareceu que para validar a ação do estudante, é necessária a presença de um 45 

docente para, no SIGA, acompanhar o processo avaliativo e garantir a relação da ação 46 

de extensão com o projeto pedagógico do curso. Disse, ao final, que são 600 bolsas 47 

ofertadas nestes editais. Finalizada a fala da Conselheira, a Senhora Presidente lembrou 48 

aos Conselheiros da próxima reunião, que será realizada na segunda-feira, dia 07 de 49 

outubro, às 14 horas, e será presidida pelo Conselheiro Eduardo Salomão Condé, que 50 
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estará no exercício da reitoria. Não havendo mais comunicados, a Senhora Presidente 1 

agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, secretariada por mim, Rodrigo de 2 

Souza Filho, que para constar lavrei a presente ata que dato e assino. 3 

 4 

Juiz de Fora, 04 de outubro de 2019. 5 

 6 

 7 

Rodrigo de Souza Filho 8 

Secretário Geral da UFJF 9 

 10 

 11 

Profa. Dra. Girlene Alves da Silva 12 

Vice-Reitora da UFJF no exercício da reitoria 13 

 14 
 15 

 16 

ATA APROVADA NA REUNIÃO DO DIA ____/____/___ 17 

1. 2. 

3. 4. 

5. 6. 

7. 8. 

9. 10. 

11. 12. 

13. 14. 

15. 16. 

17. 18. 

19. 20. 

21. 22. 

23. 24. 

25. 26. 

27. 28. 

29. 30. 

31. 32. 
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33. 34. 

35. 36. 

37. 38. 

39. 40. 

41. 42. 

43. 44. 

45. 46. 

47. 48. 

49. 50. 

51. 52. 

53. 54. 

55. 56. 

 1 


