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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO, REALIZADA 
EM 21 DE JUNHO DE 2011 
Aos vinte e um dias do mês de junho de dois mil e onze, às quatorze horas, reuniu-se na Sala das 3 
Sessões, no quarto andar do prédio da Reitoria, Cidade Universitária, mediante prévia 4 
convocação individual, o Conselho Universitário da Universidade Federal de Minas Gerais, sob 5 
a Presidência do Magnífico Reitor, Professor Clélio Campolina Diniz, com a presença dos 6 
seguintes Conselheiros: Professores Evandro José Lemos da Cunha (Vice-Diretor) e Willi de 7 
Barros Gonçalves (representante suplente), pela Escola de Belas-Artes; Delacyr da Silva 8 
Brandão (Diretor), pelo Instituto de Ciências Agrárias; Tomaz Aroldo da Mota Santos (Diretor) e 9 
Elizabeth Spangler Andrade Moreira (representante suplente), pelo Instituto de Ciências 10 
Biológicas; Reynaldo Maia Muniz (Diretor) e Hugo Eduardo Araújo da Gama Cerqueira 11 
(representante), pela Faculdade de Ciências Econômicas; Antônio Otávio Fernandes (Diretor) e 12 
Susana Cândida Fornari (representante suplente), pelo Instituto de Ciências Exatas; Ricardo 13 
Rodrigues Barbosa (Diretor) e Vera Lúcia Furst Gonçalves de Abreu (representante), pela Escola 14 
de Ciência da Informação; Joaquim Carlos Salgado (Diretor), pela Faculdade de Direito; Samira 15 
Zaidan (Diretora) e Geraldo Magela Pereira Leão (representante), pela Faculdade de Educação; 16 
Emerson Silami Garcia (Diretor) e Ciomara Maria Pérez Nunes (representante), pela Escola de 17 
Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional; Maria Imaculada de Fátima Freitas 18 
(Diretora) e Flávia Sampaio Latini Velásquez (representante), pela Escola de Enfermagem; 19 
Benjamim Rodrigues de Menezes (Diretor) e Danilo Amaral (representante), pela Escola de 20 
Engenharia; Lauro Mello Vieira (Diretor) e Henrique Pimenta Barroso Magalhães (representante 21 
suplente), pela Faculdade de Farmácia; Mauro Lúcio Leitão Condé (Vice-Diretor) e Delfim 22 
Afonso Júnior (representante), pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas; Ilka Soares 23 
Cintra (representante), pelo Instituto de Geociências; Luiz Francisco Dias (Diretor), pela 24 
Faculdade de Letras; Francisco José Penna (Diretor) e Maria Aparecida Martins (representante), 25 
pela Faculdade de Medicina; Maurício Freire Garcia (Diretor), pela Escola de Música; Evandro 26 
Neves Abdo (Diretor), pela Faculdade de Odontologia; Zélia Inês Portela Lobato (Vice-Diretora) 27 
e Afonso de Liguori Oliveira (representante), pela Escola de Veterinária; Antônio Luiz Pinho 28 
Ribeiro (Diretor), pelo Hospital das Clínicas; Carmen Maria de Caro Martins (Diretora), pela 29 
Escola de Educação Básica e Profissional; Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva 30 
(representante do corpo docente - Área de Humanidades); Agnaldo Lopes da Silva Filho 31 
(representante suplente do corpo docente - Área de Ciências da Vida) e José Lopes de Siqueira 32 
Neto (representante do corpo docente - Área de Ciências da Natureza); Servidores Lúcia 33 
Aparecida de Oliveira Pinto, Helder de Castro Bernardes Barbosa, Cristina del Papa, Isabel 34 
Cristina Leroy Alves (suplente), Jonas Rodrigues Fróis, Filipe Amaral Rocha de Menezes e 35 
Guilherme Fátima de Faria, pelo corpo técnico-administrativo em educação, e Universitários 36 
Henrique Pereira de Almeida, Isabela Rodrigues Ligeiro, Matheus Moura Miranda, Pedro 37 
Coelho Silva, Samuel Drummond Scarponi, Alexandre Sérvulo Ribeiro Hudson (suplente), e 38 
Verônica Gomes Olegário Leite, pelo corpo discente. Justificaram sua ausência à sessão os 39 
Conselheiros Regynaldo Arruda Sampaio, Daniela Muradas Reis, Tânia Mara Dussin e Maria 40 
Elisa de Souza e Silva, tendo também deixado de comparecer os Conselheiros: Flávio de Lemos 41 
Carsalade, Fernando Murilo Gontijo Ramos, Maria Antonieta Amarante de Mendonça Cohen, 42 
Amauri de Paula da Conceição Vieira, Matheus Malta Rangel e Evandro José Graton. Encontra-43 
se vaga uma representação da Faculdade de Música. Havendo quorum regulamentar, o Sr. 44 
Presidente cumprimentou os presentes e, após justificar a ausência da Vice-Reitora, Professora 45 
Rocksane de Carvalho Norton, que se encontra em Brasília, cumprindo agenda institucional, 46 
convidou o Decano presente à sessão, Professor Francisco José Penna, para colaborar com os 47 
trabalhos da Mesa. Em seguida, declarou abertos os trabalhos. COMUNICAÇÕES - Novos 48 
Conselheiros: a) A Congregação da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, na reunião 49 
realizada dia 23 de maio de 2011, indicou o Professor Rodrigo Antônio de Paiva Duarte como 50 
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representante suplente da Unidade no Conselho Universitário; b) A Congregação do Instituto de 51 
Geociências, na reunião realizada dia 27 de maio de 2011, reconduziu os Professores Ilka Soares 52 
Cintra e Roberto Célio Valadão, respectivamente como representantes efetivo e suplente da 53 
Unidade no Conselho Universitário, para cumprirem mandato a partir de 13 de junho de 2011. O 54 
Sr. Presidente deu boas-vindas aos novos Conselheiros. Ata - Foi distribuída a todos a versão 55 
eletrônica da ata da reunião do Colegiado realizada em 10 de maio de 2011, a qual foi colocada 56 
em discussão. Não ocorrendo manifestações, o Sr. Presidente submeteu-a a votação, havendo 57 
aprovação unânime do Plenário. ORDEM DO DIA – 1a Parte - 1. Regime de urgência: 58 
Atendimento pelas Fundações de Apoio da Universidade às exigências para celebração e 59 
renovação de contratos com a UFMG e para obtenção de registro e recredenciamento junto 60 
ao Ministério da Educação-MEC e ao Ministério da Ciência e Tecnologia-MCT, para que 61 
possam atuar como Fundações de Apoio - O Sr. Presidente inicialmente destacou que, a partir 62 
de 31 de dezembro de 2010, data da publicação do Decreto no 7.423 no Diário Oficial da União, 63 
passaram a vigorar novas regras disciplinadoras da relação das Instituições Federais de Ensino 64 
Superior e de pesquisa científica e tecnológica com as Fundações de Apoio. Esclareceu que o        65 
art. 14 do referido Decreto fixa o prazo de cento e oitenta dias, a contar do início de sua vigência, 66 
para que as Entidades se adaptem a algumas das regras que passarão a vigorar para atendimento 67 
a pedidos de renovação de registro e credenciamento pelas Fundações de Apoio. Esclareceu 68 
ainda que o regime de urgência para a matéria, registrado na circular de convocação para a 69 
presente reunião, se justifica pelo fato de que o prazo expira em 29 de junho de 2011. A seguir, 70 
observou que, segundo a Resolução do Conselho Universitário no 10/2004, de 18/11/2004, que 71 
estabelece normas gerais para a contratação de Fundações de Apoio no âmbito da Universidade 72 
Federal de Minas Gerais, os contratos entre a UFMG e as Fundações de Apoio só serão 73 
celebrados ou renovados se, além de ser observado o disposto na legislação federal, a Fundação: 74 
a) tiver Estatuto em vigor previamente analisado pelo Conselho Universitário, após aprovação do 75 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais e inscrição no Registro Público; b) encaminhar, 76 
para a apreciação do Conselho Universitário, as demonstrações contábeis do exercício social 77 
encerrado em 31 de dezembro de cada ano, acompanhadas de parecer de auditoria independente 78 
e do relatório anual de gestão do exercício correspondente, após a devida aprovação pelo órgão 79 
deliberativo superior da Entidade; c) tiver órgão deliberativo superior integrado por, no mínimo, 80 
1/3 de membros designados pelo Conselho Universitário. Acrescentou que a referida Resolução 81 
prevê ainda que as Fundações deverão: a) submeter-se à fiscalização financeira, contábil, 82 
operacional e patrimonial da Auditoria Geral da UFMG, no que tange aos contratos, convênios e 83 
ajustes firmados com a UFMG; b) observar, na execução dos contratos celebrados com base na 84 
legislação federal, o disposto nas resoluções pertinentes à matéria, tanto as do Conselho 85 
Universitário, especialmente a que regulamenta a prestação de serviços no âmbito da UFMG, 86 
como as aprovadas pelas Congregações (ou por órgãos equivalentes) das Unidades Acadêmicas; 87 
c) constituir um Fundo de Apoio à pesquisa, ao ensino, à extensão e/ou ao desenvolvimento 88 
institucional, para atendimento à Universidade em geral, ou, especificamente, às Unidades, 89 
conforme o caso, disponibilizando, para esse fim, no mínimo, 30% de seu resultado operacional 90 
líquido, anual; d) constituir provisão (passivo contingente) para atender a encargos trabalhistas 91 
regulares e a eventuais direitos que possam vir a ser reclamados por pessoal envolvido em 92 
contratos, convênios e ajustes firmados com a UFMG. A seguir, o Sr. Presidente ressaltou que a 93 
legislação federal estabelece uma série de condições para o registro e o credenciamento de 94 
entidades como fundações de apoio, entre as quais citou a apresentação da ata da reunião em que 95 
o Conselho Superior da Instituição Federal a ser apoiada manifeste sua prévia concordância com 96 
o credenciamento da interessada como sua Fundação de Apoio e comprove a composição dos 97 
órgãos dirigentes da entidade, dos quais mais da metade deverá ter sido indicada pelo órgão 98 
colegiado superior da instituição apoiada e, no mínimo, um membro deverá provir de entidades 99 
científicas, empresariais ou profissionais, sem vínculo com a instituição apoiada. A seguir, 100 
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observou que o certificado de registro e credenciamento tem o prazo de validade de dois anos, 101 
podendo ser renovado por igual período. Informou que, em 10 de dezembro de 2011, expira o 102 
referido certificado de registro e credenciamento da Fundação Instituto de Pesquisas 103 
Econômicas, Administrativas e Contábeis-IPEAD; da Fundação de Estudo e Pesquisa em 104 
Medicina Veterinária e Zootecnia-FEPMVZ e da Fundação Christiano Ottoni-FCO, expirando 105 
em 08 de outubro de 2011 o relativo à Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa-FUNDEP. 106 
1.1 Fundação Christiano Ottoni-FCO - 1.1.1 Demonstrações contábeis do exercício social, 107 
acompanhadas de parecer de auditoria independente, bem como relatório anual de gestão 108 
do exercício de 2010 - Foi distribuído aos Conselheiros o Parecer no 07/2011 da Comissão de 109 
Orçamento e Contas (ANEXO A), concluindo pelo atendimento da FCO à Resolução                  110 
no 10/2004. Após a aquiescência do Plenário, o Sr. Presidente submeteu a votação o mencionado 111 
Parecer, que atesta a regularidade financeira e patrimonial das demonstrações contábeis da 112 
Fundação, no exercício de 2010, acompanhadas de parecer de auditoria independente e do 113 
relatório de gestão da Entidade, no referido exercício. Houve aprovação unânime do Plenário. 114 
1.1.2 Alteração do Estatuto - Foi distribuído aos Conselheiros o Parecer no 09/2011 da 115 
Comissão de Legislação (ANEXO B), que conclui a favor do referendo do Conselho 116 
Universitário ao novo texto do Estatuto da Fundação, cujo teor foi previamente aprovado pelo 117 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais e inscrito no Registro Público. Obtendo a 118 
anuência dos Conselheiros, o Sr. Presidente colocou em votação o mencionado Parecer, que 119 
recebeu a aprovação unânime do Plenário. Em seguida, o Sr. Presidente, após observar que a 120 
Fundação Christiano Ottoni cumpriu todas as exigências para que possa celebrar ou renovar 121 
contratos com a UFMG, submeteu a votação a proposta de emissão pelo Conselho Universitário 122 
de manifestação prévia de sua concordância com o registro e o credenciamento da FCO como 123 
Fundação de apoio da UFMG. A proposta foi aprovada, tendo sido apuradas quatro abstenções 124 
na votação. 1.2 Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis-125 
IPEAD - 1.2.1 Demonstrações contábeis do exercício social, acompanhadas de parecer de 126 
auditoria independente, bem como relatório anual de gestão do exercício de 2010 - Foi 127 
distribuído aos Conselheiros o Parecer no 09/2011 da Comissão de Orçamento e Contas 128 
(ANEXO C), que conclui pelo atendimento da Fundação IPEAD à Resolução no 10/2004. Após a 129 
aquiescência do Plenário, o Sr. Presidente submeteu a votação o mencionado Parecer, que atesta 130 
a regularidade financeira e patrimonial das demonstrações contábeis da Fundação, no exercício 131 
de 2010, acompanhadas de parecer de auditoria independente e do relatório de gestão da 132 
Entidade,  no referido exercício. Houve aprovação unânime do Plenário. 1.2.2 Alteração do 133 
Estatuto - Foi distribuído aos Conselheiros o Parecer no 05/2011 da Comissão de Legislação 134 
(ANEXO D), que conclui a favor do referendo do Conselho Universitário ao teor do Estatuto da 135 
Fundação, aprovado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais e inscrito no Registro 136 
Público. Após obter a anuência do Plenário, o Sr. Presidente submeteu a votação o referido 137 
Parecer, que foi aprovado por unanimidade. A seguir, após ressaltar que a Fundação IPEAD 138 
cumpriu todas as exigências para que possa celebrar ou renovar contratos com a UFMG, o Sr. 139 
Presidente submeteu a votação a proposta de emissão pelo Conselho Universitário de 140 
manifestação prévia de sua concordância com o registro e o credenciamento da Fundação IPEAD 141 
como Fundação de Apoio da UFMG. A proposta foi aprovada, tendo sido apuradas quatro 142 
abstenções na votação. 1.3 Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa-FUNDEP - 143 
1.3.1 Demonstrações contábeis do exercício social, acompanhadas de parecer de auditoria 144 
independente, bem como relatório anual de gestão do exercício de 2010 - Foi distribuído aos 145 
Conselheiros o Parecer no 10/2011 da Comissão de Orçamento e Contas (ANEXO E), 146 
concluindo pelo atendimento da FUNDEP à Resolução no 10/2004. Após obter a aquiescência 147 
dos Conselheiros, o Sr. Presidente convidou a integrarem o Plenário, para prestar 148 
esclarecimentos adicionais,  o Presidente da Fundação, Professor Marco Aurélio Crocco Afonso, 149 
e o Assessor Jurídico da Entidade, Dr. Bruno de Moura Teatini. Após fazê-lo, receberam os 150 
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agradecimentos do Sr. Presidente e retiraram-se do Plenário. A seguir, foi submetida a votação o 151 
mencionado Parecer, que atesta a regularidade financeira e patrimonial das demonstrações 152 
contábeis da Fundação, no exercício de 2010, acompanhadas de parecer de auditoria 153 
independente e do relatório de gestão da Entidade, no referido exercício. A proposta foi 154 
aprovada, havendo quatro abstenções na votação. 1.3.2 Estatuto - O Sr. Presidente lembrou que 155 
o Conselho Universitário, na sessão realizada em 10 de maio de 2011, aprovou o Parecer                  156 
no 01/2011 da Comissão de Legislação (ANEXO F), referendando a nova versão do Estatuto da 157 
Fundação, após aprovação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e inscrições no 158 
Registro Público. Após ressaltar que a FUNDEP cumpriu todas as exigências para que possa 159 
celebrar ou renovar contratos com a UFMG, o Sr. Presidente submeteu a votação a proposta de 160 
emissão pelo Conselho Universitário de manifestação prévia de sua concordância com o registro 161 
e credenciamento da FUNDEP como Fundação de Apoio da UFMG. O Plenário aprovou a 162 
proposta, tendo sido apuradas cinco abstenções na votação. 1.4 Fundação de Estudo e Pesquisa 163 
em Medicina Veterinária e Zootecnia-FEPMVZ - 1.4.1 Demonstrações contábeis do 164 
exercício social, acompanhadas de parecer de auditoria independente, bem como relatório 165 
anual de gestão do exercício de 2010 - O Sr. Presidente lembrou que o Conselho Universitário, 166 
na sessão realizada em 10 de maio de 2011, aprovou o Parecer no 04/2011 da Comissão de 167 
Orçamento e Contas (ANEXO G), que conclui pelo atendimento da FEPMVZ à Resolução                168 
no 10/2004, atestando, portanto, a regularidade financeira e patrimonial das demonstrações 169 
contábeis da Fundação, no exercício de 2010, acompanhadas de parecer de auditoria 170 
independente e do relatório de gestão da Entidade, no referido exercício. 1.4.2 Alteração do 171 
Estatuto - Foi distribuído aos Conselheiros o Parecer no 08/2011 da Comissão de Legislação 172 
(ANEXO H), que conclui a favor do referendo do Conselho Universitário ao teor do Estatuto da 173 
Fundação, aprovado previamente pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais e inscrito 174 
no Registro Público. Após obter a anuência do Plenário, o Sr. Presidente submeteu a votação o 175 
referido Parecer, que foi aprovado, havendo quatro abstenções na votação. Em seguida, 176 
ressaltando que a FEPMVZ cumpriu todas as exigências para que possa celebrar ou renovar 177 
contratos com a UFMG, o Sr. Presidente submeteu a votação a proposta de emissão pelo 178 
Conselho Universitário de manifestação prévia de sua concordância com o registro e o 179 
credenciamento da FEPMVZ como Fundação de Apoio da UFMG. O Plenário aprovou a 180 
proposta, tendo sido apuradas duas abstenções na votação. Em seguida, o Sr. Presidente 181 
informou que foi distribuída aos Conselheiros minuta do extrato da ata da presente reunião, 182 
objetivando atender ao disposto na legislação federal, a qual determina que os pedidos de 183 
credenciamento e recredenciamento de Fundações de Apoio e de seu respectivo registro sejam 184 
instruídos com a ata da reunião do colegiado superior da instituição federal apoiada, de cujo teor 185 
deverá constar manifestação desse órgão máximo, favorável ao recredenciamento da Entidade 186 
como Fundação de Apoio da Instituição. Esclareceu que foram feitas adequações relativas à 187 
presença dos Conselheiros à reunião e ao resultado das votações ora realizadas, observando que 188 
o documento será assinado pelos presentes e incorporado à documentação a ser encaminhada ao 189 
MEC/MCT pelas Fundações de Apoio da UFMG. Consultou o Plenário sobre eventuais 190 
sugestões de alteração nos termos do referido extrato da ata, não havendo objeções. 2a Parte – 191 
Após o intervalo para lanche, havendo quorum regulamentar, a sessão foi reiniciada, havendo a 192 
seguinte alteração na presença: substituição do Professor Mauro Lúcio Leitão Conde, Vice-193 
Diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, pelo Professor Jorge Alexandre Barbosa 194 
Neves, Diretor da Unidade; ausência justificada das Professoras Maria Imaculada de Fátima 195 
Freitas e Flávia Sampaio Latini Velásquez, ambas da Escola de Enfermagem. 2. Recomposição 196 
do Conselho Curador da Fundação de Estudo e Pesquisa em Medicina Veterinária-197 
FEPMVZ - O Sr. Presidente observou que, segundo o art. 12 do Estatuto da FEPMVZ, seu 198 
Conselho Curador é composto por sete Conselheiros, quatro dos quais designados pelo Conselho 199 
Universitário, com os respectivos suplentes, para cumprirem mandato de quatro anos, permitida 200 
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uma recondução. Informou que foi distribuído aos Conselheiros, em versão eletrônica, retirada 201 
da Plataforma Lattes do CNPq, o curriculum vitae de cada um dos seguintes Professores: a) 202 
Rogério Marcos de Souza (efetivo) e Anna Christina de Almeida (suplente), ambos do Instituto 203 
de Ciências Agrárias; b) Berenice Mendonça González (efetiva) e Marcos Pinotti Barbosa 204 
(suplente), ambos da Escola de Engenharia; c) Antônio Maria Claret Tôrres (efetivo) e Silvana 205 
de Vasconcelos Cançado (suplente), ambos da Escola de Veterinária; d) Afonso de Liguori 206 
Oliveira (efetivo) e Iran Borges (suplente), ambos da Escola de Veterinária. Em seguida, 207 
submeteu à apreciação do Plenário as sugestões de indicação e, não havendo manifestações, 208 
colocou em votação o conjunto de nomes, que foi aprovado por unanimidade. 3. Proposta de 209 
criação do nível de Doutorado em Música, de interesse da Escola de Música - Foi distribuído 210 
a todos o Parecer no 03/2011 da Comissão de Legislação (ANEXO I), que foi apresentado pelo 211 
Professor Danilo Amaral. Não havendo manifestações, o Sr. Presidente, após obter a anuência do 212 
Plenário, submeteu a votação o Parecer no 03/2011 da Comissão de Legislação, favorável à 213 
proposta de criação do Curso de Doutorado em Música. O documento recebeu a aprovação 214 
unânime do Plenário. 4. Proposta de criação do Programa de Saúde Coletiva e Assistência 215 
Farmacêutica - níveis de Mestrado e Doutorado - Foi distribuído aos Conselheiros o Parecer 216 
no 04/2011 da Comissão de Legislação (ANEXO J), cujo teor foi apresentado pelo Professor 217 
Evandro Neves Abdo. O Sr. Presidente, após obter a anuência do Plenário, submeteu a votação o 218 
Parecer no 04/2011 da Comissão de Legislação, que conclui favoravelmente ao acolhimento da 219 
proposta. O documento foi aprovado por unanimidade. 5. Propostas de criação do Doutorado 220 
em Estudos do Lazer e de Reestruturação do Mestrado em Lazer, para constituir o 221 
Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos em Lazer, de interesse da Escola 222 
de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional - Foi distribuído aos Conselheiros o 223 
Parecer no 07/2011 da Comissão de Legislação (ANEXO L), que foi exposto ao Plenário pelo 224 
Professor Danilo Amaral. Após obter a anuência dos Conselheiros, o Sr. Presidente colocou em 225 
votação o Parecer no 07/2011 da Comissão de Legislação, cujo voto é favorável à aprovação das 226 
propostas. O citado documento foi aprovado por unanimidade pelo Plenário. 6. Recomposição 227 
das Comissões Permanentes do Conselho Universitário - Foi distribuída informação sobre a 228 
atual situação do mandato dos Conselheiros integrantes das Comissões Permanentes e sobre as 229 
vagas a serem preenchidas, para cumprimento de mandato de um ano (ANEXO M). O Sr. 230 
Presidente esclareceu que todos os Conselheiros tiveram seu mandato vencido em 07 de junho de 231 
2011, no âmbito da Comissão, podendo ser reconduzidos, exceto no caso da vaga deixada na 232 
Comissão de Obras e Patrimônio pelo Professor Jorge Alexandre Barbosa Neves, que, em 11 de 233 
abril de 2011, passou a atuar na Comissão de Legislação. No que diz respeito à vaga deixada 234 
pela Professora Ilka Soares Cintra na Comissão de Recursos, em virtude do término de seu 235 
mandato no Conselho Universitário, em 12 de junho de 2011, o Sr. Presidente destacou que há a 236 
possibilidade de sua recondução, uma vez que foi reconduzida pelo Instituto de Geociências, 237 
como representante da Unidade no Conselho Universitário. Acrescentou que a mencionada 238 
docente vem atuando na Comissão de Recursos desde o dia 1o de outubro de 2009. Após 239 
manifestações, o Sr. Presidente submeteu a votação o seguinte conjunto de indicações, que foi 240 
aprovado por unanimidade pelo Plenário: a) Comissão de Legislação: Professores Danilo 241 
Amaral, Joaquim Carlos Salgado, Evandro Neves Abdo e Francisco José Penna;  b) Comissão de 242 
Recursos: Professores Maria Elisa de Souza e Silva, Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva, 243 
Daniela Muradas Reis e Ilka Soares Cintra e Servidora Cristina del Papa; c) Comissão de 244 
Orçamento e Contas: Professor Lauro Mello Vieira; d) Comissão de Obras e Patrimônio: 245 
Professores Fernando Murilo Gontijo Ramos e Maurício Freire Garcia; Universitária Verônica 246 
Gomes Olegário Leite, em substituição ao Universitário Matheus Malta Rangel. 7. Recurso 247 
contra homologação do resultado do concurso público para provimento de duas vagas de 248 
Professor Adjunto, em regime de 40 horas semanais de trabalho, no Departamento de 249 
Direito do Trabalho e Introdução ao Estudo do Direito, de interesse do Diretório Central 250 
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dos Estudantes - O Sr. Presidente lembrou que, na reunião do Conselho Universitário realizada 251 
em 10 de maio de 2011, o Universitário Henrique Pereira de Almeida pediu vista do processo, 252 
não tendo sido a matéria apresentada ao Plenário, naquela oportunidade. Foi distribuído aos 253 
Conselheiros o Parecer no 03/2011 da Comissão de Recursos, bem como o Parecer de vista 254 
(ANEXO N), tendo sido ambos apresentados ao Plenário, respectivamente pela Professora Ilka 255 
Soares Cintra e pelos Universitários Henrique Pereira de Almeida e Matheus Moura Miranda. 256 
Após breve debate, o Sr. Presidente submeteu a votação, por precedência, o Parecer no 03/2011 257 
da Comissão de Recursos, com alteração. O Plenário aprovou o referido Parecer (ANEXO O), 258 
cujo voto é desfavorável ao deferimento do recurso, apurando-se uma abstenção. A Professora 259 
Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva observou que foi instituída, mediante a Portaria do 260 
Reitor no 027, de 25 de março de 2011, Comissão de Processo Disciplinar, com a finalidade de 261 
apurar possíveis irregularidades na realização de concurso público para o cargo de Professor 262 
Ajunto do Departamento de Direito do Trabalho. Externou o entendimento de que, em 263 
decorrência da decisão ora tomada pelo Conselho Universitário, fica prejudicado o objetivo da 264 
referida Comissão.     O Sr. Presidente esclareceu ter sido a mencionada Comissão instituída por 265 
indicação do Ministério Público do Trabalho - Procuradoria Regional do Trabalho, em função de 266 
denúncia, e comentou que tomará as providências cabíveis junto ao citado Órgão. PALAVRA 267 
LIVRE – Passaram a integrar o Plenário os Universitários Matheus Malta Rangel e Igor de 268 
Souza Soares (suplente), representantes estudantis. O Sr. Presidente fez os seguintes 269 
comunicados: a) o Governo Federal autorizou o repasse à UFMG de R$ 45 milhões, para serem 270 
aplicados nas obras em andamento; b) foi instituída comissão especial com a finalidade de 271 
promover estudos sobre as vinte e sete bibliotecas da Universidade, à luz das novas tecnologias, 272 
e propor soluções de reestruturação do sistema; c) está sendo instituída uma comissão especial, 273 
cuja composição contemplará os três segmentos da Universidade, com a finalidade de fazer um 274 
balanço sobre o REUNI; d) a UFMG, em 2010, depositou sessenta e um pedidos de patentes no 275 
Instituto Nacional de Propriedade Industrial-INPI e, no período de janeiro a abril do ano 276 
corrente, depositou outros trinta, ultrapassando a Universidade de Campinas-UNICAMP; e) a 277 
Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior-ANDIFES, em 278 
reunião de seu Conselho Pleno, realizada na Universidade Federal do ABC-UFABC, em Santo 279 
André, discutiu a greve dos servidores técnico-administrativos das IFES e reafirmou sua posição 280 
a favor da retomada das negociações entre o Governo e a categoria, objetivando avançar com a 281 
discussão da pauta de reivindicações, consideradas legítimas, em busca da consolidação de um 282 
acordo e consequente normalização das atividades nas Instituições. A respeito da questão, 283 
manifestou-se o Diretor-Geral do Hospital das Clínicas, Professor Antônio Luiz Pinho Ribeiro, 284 
que relatou estarem sendo realizadas reuniões periódicas da direção do Órgão com o comando de 285 
greve, para minimizar, ao máximo possível, os efeitos danosos da greve, tanto no que diz 286 
respeito à assistência aos pacientes como ao equilíbrio financeiro do Hospital. O Universitário 287 
Henrique Pereira de Almeida procedeu à leitura do seguinte texto: “Desde o dia 9 de junho, 288 
percebemos a paralisação dos servidores técnico-administrativos em educação da UFMG. Nesse 289 
dia, foi realizada pelo SINDIFES (Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Federais de 290 
Ensino) uma assembleia entre os servidores da UFMG, que, dessa forma, aderiram ao comando 291 
nacional de greve, convocado pela FASUBRA. As reivindicações exigem: reajuste salarial; 292 
racionalização de cargos; reposicionamento de aposentados; mudança no Incentivo à 293 
Qualificação; devolução do VBC absorvido; isonomia salarial e de benefícios, concurso público 294 
para substituição dos cargos terceirizados nas universidades. Todas as pautas listadas acima 295 
mostram como os servidores técnico-administrativos em educação das universidades têm sido 296 
tratados pelo poder público. Isto é também reflexo de toda a política que vem sendo aplicada em 297 
nosso país, onde se investe menos de 4% do PIB em educação e mais de 35% no pagamento de 298 
dívidas públicas, que vão para o bolso dos grandes banqueiros e investidores. Nada mais justo do 299 
que lutar contra essa injustiça e garantir, enquanto trabalhadores, seus direitos. Por isso, nós do 300 
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DCE-UFMG, gestão Voz Ativa, declaramos todo o nosso apoio à greve dos TAE´s, por 301 
entendermos que melhores condições para eles refletem em uma melhoria para toda a 302 
comunidade acadêmica e temos a sensibilidade de compreender que a luta deles é uma luta de 303 
todos.” A Servidora Cristina del Papa, após comentar que, em quarenta e sete universidades 304 
federais, os servidores técnico-administrativos em educação aderiram à greve, solicitou registro 305 
em ata do seguinte texto: “Carta aberta - Servidores Técnico-Administrativos da UFMG, 306 
UFVJM e CEFET-MG em greve - Os Servidores Técnico-Administrativos em Educação da 307 
UFMG, CEFET-MG e UFVJM estão em greve nacional, por tempo indeterminado, em conjunto 308 
com as instituições federais de ensino de todo o Brasil. O movimento paredista foi iniciado no 309 
dia 6 de junho de 2011, após várias tentativas frustradas de negociação com o Governo. Desde 310 
fevereiro deste ano, nós, servidores, vimos tentando negociar reajustes salariais com o Governo, 311 
garantindo melhorias das condições de trabalho e dos meios para a oferta de serviços públicos de 312 
qualidade. Porém, o Governo tem dado somente respostas negativas às demandas apresentadas, 313 
sequer oferecendo alternativas aos trabalhadores. O último recurso é a greve, e não podemos 314 
abrir mão desta ferramenta histórica de luta da classe trabalhadora. Além de não termos previsão 315 
de reajustes e recomposição das perdas salariais com a inflação, estamos ameaçados por projetos 316 
de leis que paralisam o Estado. Estamos agora com o prazo, até agosto, para tentarmos incluir 317 
qualquer reajuste no orçamento da União e já tramitam no Congresso diversos projetos que 318 
intervêm no funcionalismo público, a maioria de forma negativa, visando a retirar direito dos 319 
servidores. O Projeto de Lei (PL) 549/2009, extremamente danoso aos interesses do País, propõe 320 
impor “limites às despesas com pessoal e encargos sociais da União e com obras, instalações e 321 
projetos de construção de novas sedes, ampliações ou reformas da Administração Pública”. Se 322 
aprovado, o PL provocará uma redução de mais de 25% nas verbas orçamentárias destinadas aos 323 
serviços de educação e saúde no País. Além disso, a desvalorização dos profissionais públicos, 324 
que terão seus salários reduzidos em mais de um quarto, nos próximos dez anos, fará com que 325 
boa parte abandone a função pública, trazendo ainda mais dificuldade no atendimento à 326 
população. Estamos lutando contra este projeto nefasto, que resgata os períodos da era Collor, 327 
quando se iniciou uma caminhada para o Neoliberalismo no Brasil. Em nossa pauta consta a 328 
reivindicação da destinação de, no mínimo, 10% do Produto Interno Bruno (PIB) nacional para a 329 
Educação. Esta medida faria com que o orçamento do MEC saltasse de R$ 50 bilhões para cerca 330 
de R$ 360 bilhões. Este aumento resultaria no aumento da qualidade e oferta dos serviços na área 331 
da Educação. Nossa pauta de reivindicações passa pela defesa dos interesses da sociedade e não 332 
só de nossa Categoria, como muitos podem pensar. Nosso movimento não é contra os Alunos, 333 
Professores, Instituição ou Governo, e, sim, em defesa do patrimônio físico e humano a serviço 334 
da nação, da manutenção e melhoria da qualidade dos serviços prestados pelo Estado e pela 335 
dignidade e melhoria das condições de trabalho dos Servidores Públicos. Por isto, contamos com 336 
o apoio e a compreensão de todos. SERVIDORES UFMG, CEFET-MG E UFVJM”. Em 337 
seguida, formulou proposta de emissão pelo Conselho Universitário de moção de apoio às 338 
reivindicações do segmento. Seguiram-se comentários no Plenário sobre os prejuízos que causa à 339 
Universidade a paralisação dos servidores técnico-administrativos em educação. Houve 340 
manifestações de apoio à proposta de pronunciamento do Conselho Universitário ao MEC, no 341 
sentido de que o Governo envide esforços, com vistas a agilizar as negociações, na busca por 342 
alternativas para a rápida solução do problema, considerando que a greve já acarreta importantes 343 
prejuízos às atividades acadêmicas da UFMG e reconhecendo a justeza das reivindicações de 344 
reajuste do salário do segmento, tendo em vista, por um lado, o crescimento econômico e o 345 
aumento da renda média do País e, por outro, a aceleração da elevação dos preços. Houve 346 
anuência unânime do Plenário. O Professor Joaquim Carlos Salgado comentou sobre a comoção 347 
sentida pela comunidade da Faculdade de Direito com o falecimento, no dia 16 de junho, de seu 348 
ex-Diretor, Professor Washington Peluso Albino de Souza, que dirigia, há vários anos, a Revista 349 
da Unidade. O Sr. Presidente ressaltou que o referido Professor dedicou sua vida à Universidade 350 
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e propôs voto de pesar do Conselho Universitário à sua família. Houve anuência unânime do 351 
Plenário. O Universitário Matheus Moura Miranda, reportando-se à sua manifestação registrada 352 
na página 6 da ata da reunião do Conselho Universitário de 10 de maio de 2011, relativo ao 353 
entendimento da Faculdade de Direito de que os candidatos a Diretor e a Vice-Diretor da 354 
Unidade devem ser escolhidos sem vinculação a uma chapa, solicitou registro de que, na 355 
oportunidade, citou o art. 32 do Regimento Geral da UFMG, que dispõe que “nas eleições para 356 
escolha de Reitor, Diretor de Unidade ou de Órgão Complementar e Suplementar, Chefe de 357 
Departamento e Coordenador de Colegiado de Curso, sem prejuízo de concomitância eleitoral, 358 
os votos para eleição dos respectivos substitutos legais serão atribuídos e apurados 359 
separadamente, em virtude de os mandatos serem desvinculados”. Comentou que a Congregação 360 
da Unidade, reunida hoje para elaborar a lista tríplice de nomes para a escolha da nova Direção 361 
pelo Reitor, considerou conveniente que o referido artigo seja revisto pelo Conselho 362 
Universitário, por ser prejudicial à composição de chapas. A Universitária Isabela Rodrigues 363 
Ligeiro convidou os Conselheiros a participarem dos encontros preparatórios que o DCE está 364 
promovendo para debater os temas que serão discutidos no Congresso da União Estadual dos 365 
Estudantes-UEE, a realizar-se em Divinópolis, no período de 23 a 26 de junho de 2011, bem 366 
como no Congresso da União Nacional dos Estudantes-UNE, de 13 a 19 de julho, em Goiânia. 367 
Ressaltou a importância de ambos os eventos, que contarão com a participação de delegação com 368 
número significativo de estudantes da UFMG. O Servidor Helder de Castro Bernardes Barbosa, 369 
comentando que a Universidade perde processos judiciais, em decorrência da inobservância de 370 
procedimentos formais, considerou importante que se tomem providências no sentido de que os 371 
dirigentes da Universidade sejam orientados sobre os ritos processuais que devem ser seguidos. 372 
Citou, a título de exemplo, a recusa de juntada de documentos a processos de estágio probatório, 373 
que, além de resultar na exoneração de pessoal da Universidade, fere o direito de ampla defesa 374 
dos interessados. Não havendo outras manifestações, o Sr. Presidente agradeceu a presença dos 375 
Conselheiros e encerrou a sessão, da qual eu, Consuelo Dourado Dupin, Coordenadora da 376 
Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior, lavrei a presente ata, que assino. 377 
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