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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO, 
REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2011 

Aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e onze, às quatorze horas, reuniu-se na Sala 3 
das Sessões, no quarto andar do prédio da Reitoria, Cidade Universitária, mediante prévia 4 
convocação individual, o Conselho Universitário da Universidade Federal de Minas 5 
Gerais, sob a Presidência da Vice-Reitora, Professora Rocksane de Carvalho Norton, no 6 
exercício do Reitorado, com a presença dos seguintes Conselheiros: Professores José 7 
Eustáquio Machado de Paiva (Vice-Diretor), pela Escola de Arquitetura; Luiz Antônio 8 
Cruz Souza (Diretor), pela Escola de Belas-Artes; Delacyr da Silva Brandão (Diretor), pelo 9 
Instituto de Ciências Agrárias; Tomaz Aroldo da Mota Santos (Diretor) e Maria Norma 10 
Melo (representante), pelo Instituto de Ciências Biológicas; Reynaldo Maia Muniz 11 
(Diretor), pela Faculdade de Ciências Econômicas; Antônio Otávio Fernandes (Diretor) e 12 
Suzana Cândida Fornari (representante suplente), pelo Instituto de Ciências Exatas; 13 
Ricardo Rodrigues Barbosa (Diretor) e Paulo da Terra Caldeira (representante suplente), 14 
pela Escola de Ciência da Informação; Joaquim Carlos Salgado (Diretor) e Daniela 15 
Muradas Reis (representante), pela Faculdade de Direito; Samira Zaidan (Diretora) e 16 
Geraldo Magela Pereira Leão (representante), pela Faculdade de Educação; Emerson 17 
Silami Garcia (Diretor) e Ciomara Maria Pérez Nunes (representante), pela Escola de 18 
Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional; Maria Imaculada de Fátima Freitas 19 
(Diretora) e Flávia Sampaio Latini Velásquez (representante), pela Escola de Enfermagem; 20 
Benjamim Rodrigues de Menezes (Diretor) e Danilo Amaral (representante), pela Escola 21 
de Engenharia; Lauro Mello Vieira (Diretor) e Henrique Pimenta Barroso Magalhães 22 
(representante suplente), pela Faculdade de Farmácia; Jorge Alexandre Barbosa Neves 23 
(Diretor), pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas; Tânia Mara Dussin (Diretora) 24 
e Ilka Soares Cintra (representante), pelo Instituto de Geociências; Luiz Francisco Dias 25 
(Diretor) e Maria Antonieta Amarante de Mendonça Cohen (representante), pela Faculdade 26 
de Letras; Francisco José Penna (Diretor) e Maria da Conceição Juste Wernek Côrtes 27 
(representante suplente), pela Faculdade de Medicina; Maurício Freire Garcia (Diretor) e 28 
Helena Púglia Freire (representante), pela Escola de Música; Evandro Neves Abdo 29 
(Diretor) e Maria Elisa de Souza e Silva (representante), pela Faculdade de Odontologia; 30 
José Aurélio Garcia Bergmann (Diretor) e Roberto Baracat de Araújo (representante 31 
suplente), pela Escola de Veterinária; Antônio Luiz Pinho Ribeiro (Diretor), pelo Hospital 32 
das Clínicas; Carmen Maria de Caro Martins (Diretora), pela Escola de Educação Básica e 33 
Profissional; Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva (representante do corpo docente - 34 
Área de Humanidades); Adelina Martha dos Reis (representante do corpo docente - Área 35 
de Ciências da Vida) e José Lopes de Siqueira Neto (representante do corpo docente - Área 36 
de Ciências da Natureza); Servidores Lúcia Aparecida de Oliveira Pinto, Leonor 37 
Gonçalves, Jonas Rodrigues Fróis, Filipe Amaral Rocha de Menezes e Guilherme Fátima 38 
de Faria, pelo corpo técnico-administrativo em educação, e Universitários Amauri de Paula 39 
da Conceição Vieira, Henrique Pereira de Almeida, Isabela Rodrigues Ligeiro, Matheus 40 
Malta Rangel, Matheus Moura Miranda, Pedro Coelho Silva, Samuel Drummond Scarponi, 41 
Alexandre Sérvulo Ribeiro Hudson, Verônica Gomes Olegário Leite e Evandro José 42 
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Graton, pelo corpo discente. Justificaram sua ausência à sessão os Conselheiros Fernando 43 
Murilo Gontijo Ramos, Luiz Felipe Cabral, Regynaldo Arruda Sampaio, bem como a 44 
Servidora Cristina del Papa, que participou apenas do final da sessão. Encontram-se vagas 45 
uma representação da Faculdade de Ciências Econômicas, uma da Faculdade de Filosofia e 46 
Ciências Humanas e outra do corpo técnico-administrativo em educação. Havendo quorum 47 
regulamentar, a Vice-Reitora no exercício da Presidência do Colegiado, Professora 48 
Rocksane de Carvalho Norton, cumprimentou os presentes e, após justificar a ausência do 49 
Reitor, Professor Clélio Campolina Diniz, que se encontra em viagem institucional, 50 
convidou o primeiro Decano do Colegiado, Professor Francisco José Penna, para colaborar 51 
com os trabalhos da Mesa. Em seguida, declarou abertos os trabalhos. EXPEDIENTE - 52 
Comunicações - Novos Conselheiros: a) A Congregação da Faculdade de Farmácia, 53 
reunião realizada dia 21 de março de 2011, elegeu os Professores André Augusto Gomes 54 
Faraco e Henrique Pimenta Barroso Magalhães, respectivamente, como representantes 55 
efetivo e suplente da Unidade no Conselho Universitário, para cumprimento de mandato a 56 
partir de 31 de março de 2011. b) A Congregação da Faculdade de Educação homologou, 57 
em 04 de abril de 2011, o resultado da eleição ocorrida em 30 de março de 2011, em que 58 
foram eleitos os Professores Geraldo Magela Pereira Leão e Orlando Gomes de Aguiar 59 
Júnior, respectivamente, como representantes efetivo e suplente da Unidade no Colegiado, 60 
com início de mandato em 04 de abril de 2011. c) A Congregação da Faculdade de 61 
Enfermagem, em reunião realizada em 07 de abril de 2011, elegeu as Professoras Flávia 62 
Sampaio Latini Velásquez e Mércia de Paula Lima, respectivamente, como representantes 63 
efetiva e suplente da Unidade no Conselho Universitário, para cumprirem mandato a partir 64 
de 07 de abril de 2011. A Sr.a Presidente deu boas-vindas aos novos Conselheiros.         65 
Ata - Foi distribuída aos Conselheiros a ata da reunião do Colegiado realizada em 29 de 66 
março de 2011. Não havendo manifestações, a Sr.a Presidente submeteu-a a votação, sendo 67 
seu teor aprovado por unanimidade. Informes - a) No início da noite de 04 de abril de 68 
2011, dois bandidos armados renderam quatro estudantes do Curso de Doutorado em 69 
Física, em um dos gabinete de estudo do Instituto de Ciências Exatas, roubando-lhes 70 
celulares, computadores e carteiras. Foi instituída uma comissão com o objetivo de buscar 71 
soluções para sanar os problemas de segurança mais emergenciais no prédio da citada 72 
Unidade. b) Em 07 de abril de 2011, na entrada do prédio da Reitoria, foi realizada 73 
manifestação estudantil, reivindicando tomada de posição da Reitoria quanto aos seguintes 74 
aspectos: a) corte de verbas anunciado pelo Governo, nas áreas social e educacional;        75 
b) possível falha de planejamento da Universidade, para atendimento à demanda 76 
decorrente da expansão do número de vagas discentes, em função do Programa de Apoio a 77 
Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais-REUNI; c) andamento 78 
das obras dos prédios dos Centros de Atividades Didáticas-CADs, do Departamento de 79 
Química e do Restaurante Setorial I; d) melhoria das condições de atendimento pelo 80 
Restaurante Setorial II; e) ampliação de vagas nas Moradias Universitárias; f) condições de 81 
transporte e segurança no Campus da Pampulha. A Sr.a Presidente relatou que, na 82 
oportunidade, informou aos manifestantes que o corte de verbas surpreendeu o conjunto 83 
das IFES, as quais vêm negociando medidas com o Governo, para minimizar, o máximo 84 
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possível, o impacto negativo em seu funcionamento. Acrescentou que, em sua fala aos 85 
manifestantes, informou-os também sobre a conclusão do prédio do Centro de Atividades 86 
Didáticas em Ciências da Natureza e a previsão, para janeiro de 2012, do início do 87 
funcionamento do Restaurante Setorial I, cujas obras se atrasaram por razões alheias à 88 
vontade da direção da Universidade, que tem enfrentado uma série de dificuldades 89 
burocráticas. Relatou ainda que se reportou ao andamento das obras de construção da 90 
terceira unidade de Moradia Universitária e às medidas tomadas pela Fundação 91 
Universitária Mendes Pimentel, para melhorar o atendimento prestado aos usuários dos 92 
RUs. c) Foi criada comissão para definir as intervenções a serem realizadas na estrutura 93 
física do prédio do Instituto de Ciências Biológicas, particularmente no telhado, com vistas 94 
à sua melhoria. d) Em 04 de abril de 2011, a UFMG lançou a campanha Bocados de 95 
Gentileza, cujo objetivo é incentivar a boa convivência universitária. ORDEM DO DIA - 96 
1. Autorizações ao Reitor para afastamento do País (Aprovação ad referendum do 97 
Conselho Universitário) - Foram distribuídos aos Conselheiros os Ofícios do Reitor números 98 
207/2011 (ANEXO A) e 208/2011 (ANEXO B), solicitando autorização para seu afastamento 99 
do País, respectivamente nos períodos de 24 a 27 de abril de 2011, para ministrar curso na 100 
Universidad Nacional del Sur, em Bahia Blanca, na Argentina, e de 28 a 30 de abril de 101 
2011, para participar do 1o Encontro de Cidades e Universidades da Associação de 102 
Universidades do Grupo Montevideo-AUGM, em Santa Fé, na Argentina. Não havendo 103 
manifestações, a Sr.a Presidente submeteu separadamente a votação as aprovações ad 104 
referendum, as quais foram homologadas por unanimidade pelo Plenário. 2. Resolução     105 
no 01/2011, que estabelece critérios para concessão de bolsas e participação de 106 
servidores em projetos de ensino, pesquisa, extensão e estímulo à inovação, 107 
desenvolvidos com a colaboração das fundações de apoio da UFMG - (Aprovação ad 108 
referendum do Colegiado) - Foram distribuídos aos Conselheiros o Parecer no 02/2011 da 109 
Comissão de Legislação (ANEXO C), a Resolução do Conselho Universitário no 01/2011, 110 
de 11/03/2011 (ANEXO D), e a versão eletrônica do Decreto no 7.423/2011, de 111 
31/12/2010, que dispõe sobre as relações entre as IFES e suas fundações de apoio.            112 
A Sr.a Presidente submeteu o assunto à apreciação do Plenário, após a exposição da 113 
matéria pelo Presidente da Comissão de Legislação, Professor Evandro Neves Abdo. Em 114 
seguida, não havendo manifestações, colocou em votação o Parecer no 02/2011 da 115 
Comissão de Legislação, que conclui favoravelmente à homologação do texto da 116 
mencionada Resolução, na íntegra, e sugere a adoção pelo Conselho Universitário da 117 
mesma sistemática utilizada na apreciação e votação do texto do Regimento Geral:           118 
a) votação em bloco do texto, sem prejuízo de destaques; b) análise dos destaques, na 119 
ordem sequencial dos artigos; c) defesa dos destaques por dois Conselheiros e 120 
argumentação contrária a seu acolhimento por outros dois, de forma intercalada, tendo 121 
cada qual três minutos, no máximo, para apresentar sua justificativa; d) delegação de 122 
competência ao Reitor para providenciar a conferência das remissões a artigos e a revisão 123 
de português do texto, após sua aprovação. O referido Parecer foi aprovado por 124 
unanimidade pelo Plenário. A seguir, a Sr.a Presidente submeteu o texto da Resolução a 125 
votação em bloco, sem prejuízo de destaques, o qual foi também unanimemente aprovado. 126 
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Foram apresentados, discutidos e votados os seguintes destaques: a) Art. 2o, inciso IV - O 127 
Servidor Jonas Rodrigues Fróis propôs a definição de critérios claros e objetivos para a 128 
escolha dos membros das equipes de trabalho de cada projeto. Após breve discussão, a Sr.a 129 
Presidente consultou os Conselheiros quanto à pertinência da imediata votação do 130 
destaque, em função de seu nível de esclarecimento sobre a matéria. Foram apurados trinta 131 
e cinco votos favoráveis, quatorze contra e uma abstenção, com a seguinte declaração de 132 
voto do Servidor Guilherme Fátima de Faria, apresentada por escrito, para registro em ata: 133 
"1 - Protesto contra a limitação de manifestação para que os conselheiros expressassem a 134 
sua opinião sobre o tema em discussão. 2 - Protesto contra a limitação do tempo para dois 135 
minutos para a exposição de opinião. O que em minha opinião não permitiu o 136 
aprofundamento da discussão do tema em debate, ocorreu no momento em que foi 137 
perguntado ao plenário se todos estavam esclarecidos para votar e uma maioria disse que 138 
estava esclarecida, mas não todos, ora se todos não estão esclarecidos e mesmo assim foi 139 
encaminhada a votação, acredito eu que todas as contribuições criticas ou sugestões não 140 
ocorreram. Por exemplo, examinando o decreto DECRETO No 7.423, DE 31 DE 141 
DEZEMBRO DE 2010, na questão relativa às bolsas, temos o CAPITULO III, das 142 
BOLSAS, que o §1o do Art. 7o, onde diz: A instituição apoiada deve, por seu órgão 143 
colegiado superior, disciplinar as hipóteses de concessão de bolsas, e os referenciais de 144 
valores, fixando critérios objetivos e procedimentos de autorização para participação 145 
remunerada de professor ou servidor em projetos de ensino, pesquisa ou extensão, em 146 
conformidade com a legislação aplicável e o, §2o do Art. 7o onde diz: Para a fixação dos 147 
valores das bolsas, deverão ser levados em consideração critérios de proporcionalidade 148 
com relação à remuneração regular de seu beneficiário e, sempre que possível, os 149 
valores de bolsas correspondentes concedidas por agências oficiais de fomento. Não 150 
consegui localizar esses §s acima ou seu conteúdo na resolução votada pelo Conselho. 151 
Como não consegui localizar também, o §2o do Art. 12 do CAPITULO V, juntamente com 152 
inciso citado. V - tornar públicas as informações sobre sua relação com a fundação de 153 
apoio, explicitando suas regras e condições, bem como a sistemática de aprovação de 154 
projetos, além dos dados sobre os projetos em andamento, tais como valores das 155 
remunerações pagas e seus beneficiários. §2o Os dados relativos aos projetos, incluindo 156 
sua fundamentação normativa, sistemática de elaboração, acompanhamento de metas e 157 
avaliação, planos de trabalho e dados relativos à seleção para concessão de bolsas, 158 
abrangendo seus resultados e valores, além das informações previstas no inciso V, devem 159 
ser objeto de registro centralizado e de ampla publicidade pela instituição apoiada, tanto 160 
por seu boletim interno quanto pela internet (grifos meus)".  Em seguida, a Sr.a 161 
Presidente submeteu a votação o mencionado destaque, que foi rejeitado, apurando-se 162 
trinta e sete votos contra, quatorze a favor e três abstenções. b) Art. 4o, inciso II - O 163 
Professor Maurício Freire Garcia propôs a explicitação, no texto da Resolução, das 164 
atividades relativas a produção intelectual, tais como obras de arte e espetáculos. O 165 
destaque foi aprovado por unanimidade pelo Plenário. c) Art. 6o, § 1o - A Professora Tânia 166 
Mara Dussin considerou a necessidade de maior clareza na redação, tendo o Professor 167 
Evandro Neves Abdo sugerido o acréscimo da expressão “previsto no caput deste artigo”, 168 
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resultando no seguinte teor: § 1o O limite de remuneração previsto no caput deste artigo 169 
será calculado mês a mês, considerando-se o regime de competência. O Plenário aprovou 170 
a nova redação, apurando-se na votação cinquenta e dois votos a favor e uma abstenção.   171 
d) Art. 8o - O Professor Antônio Otávio Fernandes questionou a pertinência da aplicação 172 
da Resolução aos projetos em andamento. O Plenário decidiu rejeitar o destaque, 173 
apurando-se quarenta e cinco votos favoráveis à manutenção da redação original, dois 174 
contrários e três abstenções. 3. Recomposição das Comissões Permanentes - A Sr.a 175 
Presidente, após lembrar que o Conselho Universitário, em 29 de março de 2011, deliberou 176 
pela dispensa de edital de convocação para recomposição de suas Comissões Permanentes, 177 
informou sobre a necessidade de preenchimento das vagas de representantes do corpo 178 
discente, bem como de duas vagas do corpo docente, na Comissão de Legislação, e de uma 179 
representação do corpo técnico-administrativo em educação na Comissão de Obras e 180 
Patrimônio. O Plenário decidiu, por unanimidade, o seguinte: a) acolher as indicações do 181 
Diretório Central dos Estudantes mediante o Ofício no 022/2011, de 12 de abril de 2011: 182 
Universitários Henrique Pereira de Almeida, para integrar a Comissão de Legislação; 183 
Matheus Moura Miranda, para a Comissão de Recursos; Isabela Rodrigues Ligeiro, para a 184 
Comissão de Orçamento e Contas, e Matheus Malta Rangel, para a Comissão de Obras e 185 
Patrimônio; b) indicar os Professores Samira Zaidan e Jorge Alexandre Barbosa Neves, 186 
para atuarem na Comissão de Legislação; c) indicar a Servidora Lúcia Aparecida de 187 
Oliveira Pinto, para integrar a Comissão de Obras e Patrimônio. 4. Doação à UFMG de 188 
patrimônio da Fundação Universitária Mendes Pimentel, constituído pela Moradia 189 
Universitária do Instituto de Ciências Agrárias - Foi distribuído aos Conselheiros o 190 
Parecer no 02/2011 do Conselho de Curadores da UFMG (ANEXO E), cujo teor foi 191 
apresentado pelo Presidente do Conselho de Curadores, Professor José Aurélio Garcia 192 
Bergmann. A Sr.a Presidente, após receber a anuência do Plenário, submeteu a votação o 193 
referido Parecer, que conclui favoravelmente à aceitação pela UFMG de doação de 194 
patrimônio da FUMP, constituído pela Moradia Universitária do ICA. O documento foi 195 
aprovado por unanimidade pelo Plenário. 5. Recursos contra decisão do Reitor de 196 
aplicação da penalidade de demissão, decorrente de Processo Administrativo 197 
Disciplinar relativo a falsificação de certificado, para fins de incentivo à qualificação 198 
funcional. 5.1 Processo de interesse de Francjadison da Silva (no 23072.021342/2010-199 
03). 5.2 Processo de interesse de Ideraldo Bragioni (no 23072.021341/2010-51) - A Sr.a 200 
Presidente propôs a apreciação conjunta de ambos os casos e votação separada, por se 201 
tratar de processos similares, cujos Pareceres, no 11/2011 (ANEXO F) e no 12/2011 202 
(ANEXO G), respectivamente, foram distribuídos aos Conselheiros. A seguir, após obter a 203 
anuência do Plenário, passou a palavra à Professora Maria Elisa de Souza e Silva, que 204 
expôs o assunto. A Sr.a Presidente lembrou que, na reunião do Colegiado realizada em 29 205 
de março de 2011, as Servidoras Leonor Gonçalves e Lúcia Aparecida de Oliveira Pinto 206 
solicitaram vista dos citados processos, tendo sido os Pareceres de ambas igualmente 207 
distribuídos aos Conselheiros. Em seguida, passou a palavra às referidas Conselheiras, que 208 
apresentaram seus Pareceres de vista. Após breve debate, a Sr.a Presidente submeteu a 209 
votação, por precedência, o Parecer no 11/2011 da Comissão de Recursos, que conclui pelo 210 
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indeferimento do recurso. O Parecer foi aprovado, apurando-se trinta e sete votos a favor, 211 
onze contra e duas abstenções. Adotando o mesmo procedimento, a Sr.a Presidente colocou 212 
em votação o Parecer no 12/2011 da Comissão de Recursos, cujo voto nega o deferimento 213 
do recurso. O Parecer foi aprovado, apurando-se trinta e nove votos a favor, onze contra e 214 
duas abstenções. 6. Recurso contra decisão do Reitor de aplicação da penalidade de 215 
demissão, decorrente de Processo Administrativo Disciplinar relativo a abandono de 216 
cargo, de interesse de Marta de Oliveira de Pimentel (Processo no 23072.055153/2009-217 
92) - Foi distribuído aos Conselheiros o Parecer no 01/2011 da Comissão de Recursos 218 
(ANEXO H), cujo teor foi apresentado ao Plenário pela Presidente da referida Comissão, 219 
Professora Maria Elisa de Souza e Silva. Foi igualmente distribuído o Parecer da 220 
Professora Maria Imaculada de Fátima Freitas, elaborado em função de seu pedido de vista 221 
ao processo, na última reunião do Colegiado. Após a exposição do teor do mencionado 222 
Parecer pela Professora Maria Imaculada de Fátima Freitas, a Sr.a Presidente, observando o 223 
adiantado da hora, propôs o adiamento da apreciação da matéria para a próxima reunião do 224 
Colegiado, como primeiro item da pauta e reserva de quinze minutos para nova exposição 225 
de cada um dos citados Pareceres. O Plenário aprovou o encaminhamento, apurando-se na 226 
votação três votos contrários e duas abstenções. Em seguida, a Sr.a Presidente declarou 227 
livre a palavra para manifestações e, não as havendo, agradeceu a presença de todos e 228 
encerrou a sessão, da qual eu, Consuelo Dourado Dupin, Coordenadora da Secretaria dos 229 
Órgãos de Deliberação Superior, lavrei a presente ata, que assino. 230 


