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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ENSINO, 
PESQUISA E EXTENSÃO, REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2011 (No

Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e onze, às quatorze horas, reuniu-se na 3 
Sala das Sessões, no quarto andar do prédio da Reitoria, Cidade Universitária, mediante 4 
prévia convocação individual, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade 5 
Federal de Minas Gerais, presidido pelo Magnífico Reitor, Professor Clélio Campolina 6 
Diniz. Registrou-se a presença dos seguintes Conselheiros: Professora Rocksane de 7 
Carvalho Norton (Vice-Reitora); Professores Antônia Vitória Soares Aranha (Pró-Reitora 8 
de Graduação), posteriormente substituída pelo Professor André Luiz dos Santos Cabral 9 
(Pró-Reitor Adjunto de Graduação); Ricardo Santiago Gomez (Pró-Reitor de Pós-10 
Graduação); Marco Aurélio Romano Silva (Pró-Reitor Adjunto de Pesquisa); João Antônio 11 
de Paula (Pró-Reitor de Extensão); Denise Morado Nascimento, pela Escola de 12 
Arquitetura; Maria Goreti Boaventura, pela Escola de Belas-Artes; Edson de Oliveira 13 
Vieira, pelo Instituto de Ciências Agrárias; Aureliano Angel Bressan, pela Faculdade de 14 
Ciências Econômicas; Alberto Henrique Frade Laender, pelo Instituto de Ciências Exatas; 15 
Cíntia de Azevedo Lourenço, pela Escola de Ciência da Informação; Hermes Vilchez 16 
Guerrero (representante suplente), pela Faculdade de Direito; Luiz Alberto Oliveira 17 
Gonçalves, pela Faculdade de Educação; Danusa Dias Soares, pela Escola de Educação 18 
Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional; Alda Martins Gonçalves, pela Escola de 19 
Enfermagem; Ricardo Hallal Fakury, pela Escola de Engenharia; Leiliane Coelho André 20 
Amorim, pela Faculdade de Farmácia; Delba Teixeira Rodrigues Barros, pela Faculdade de 21 
Filosofia e Ciências Humanas; Washington Cançado de Amorim, pela Faculdade de 22 
Medicina; Sérgio Freire Garcia (representante pro tempore), pela Escola de Música; João 23 
Henrique Lara do Amaral, pela Faculdade de Odontologia; Israel José da Silva, pela Escola 24 
de Veterinária; Vera Alice Cardoso Silva e Denise Burgarelli Duczmal, representantes dos 25 
Coordenadores de Colegiados de Cursos de Graduação; Eduardo Alves Bambirra, Hani 26 
Camille Yehia e Denise Carmona Cara Machado, representantes dos Coordenadores de 27 
Colegiados de Cursos de Pós-Graduação; Elza Machado de Melo, Júlia Maria de Andrade 28 
e Marcella Guimarães Assis Tirado, representantes dos Coordenadores de Extensão; Júnia 29 
Ferreira Furtado e Cândido Celso Coimbra, representantes dos Coordenadores de Grupos 30 
de Pesquisa; Arnaldo Vaz, pela Escola de Educação Básica e Profissional; Andréa Maria 31 
Silveira, representante do Hospital das Clínicas, e Universitários Paulo Antônio Romano 32 
de Mello, Juliana Vieira Dantas, Germano Pereira Matias e Mayra Garcia da Silva, 33 
representantes do corpo discente. Participou da sessão, como convidado, o Professor 34 
Roberto do Nascimento Rodrigues, Presidente da Comissão Permanente de Pessoal 35 
Docente. Justificaram sua ausência à sessão os Conselheiros Andréa Mara Macedo e José 36 
Olímpio de Magalhães, tendo também deixado de comparecer os Conselheiros: Heloísa 37 
Soares de Moura Costa, Haroldo Béria Campos, Mário Fernando Montenegro Campos, 38 
Giuliano Soalheiro, Amanda Carvalho Padilha, Alberto Perini Neto e Cristiano Luiz 39 
Girardelli de Barros. Havendo quorum regulamentar, o Sr. Presidente cumprimentou os 40 
Conselheiros e declarou abertos os trabalhos. 
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EXPEDIENTE - Comunicações da 41 
Presidência - Novos Conselheiros: A Congregação da Escola de Belas-Artes, na reunião 42 
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realizada em 23 de maio de 2011, elegeu os Professores Maria Goreti Boaventura (efetiva) 43 
e Daniel Leal Werneck (suplente), como representantes da Unidade no CEPE. O Sr. 44 
Presidente deu boas-vindas aos novos Conselheiros. Ata - Foi distribuída aos 45 
Conselheiros, apenas em versão eletrônica, a ata da reunião do Colegiado realizada em 46 
17 de maio de 2011 (no 293). O Sr. Presidente submeteu-a a discussão e, não havendo 47 
manifestações, colocou em votação o documento, que foi aprovado por unanimidade. 48 
Distribuição de Conselheiros para as Câmaras Acadêmicas - O Sr. Presidente observou 49 
que a Resolução no 04/2007, de 24 de maio de 2007, estabelece que a indicação de 50 
membros para as Câmaras Acadêmicas do CEPE ocorrerá a partir de entendimentos 51 
prévios entre os Conselheiros e os Pró-Reitores, razão pela qual sugeriu que os 52 
interessados em atuar em outra Câmara procurem acordo nesse sentido, até a próxima 53 
reunião, para subsidiar a deliberação do Plenário. Sugeriu que, nesse ínterim, sejam 54 
mantidos provisoriamente na Câmara de Extensão os representantes da Escola de Belas-55 
Artes, Professores Maria Goreti Boaventura (efetiva) e Daniel Leal Werneck (suplente). 56 
Não houve objeções. ORDEM DO DIA - 1. Propostas de editais de processos seletivos - 57 
Foi distribuído aos Conselheiros o Ofício no 480/2011 da Pró-Reitoria de Graduação 58 
(ANEXO A), encaminhando as propostas de editais para os processos seletivos/2012 da 59 
UFMG. O Sr. Presidente solicitou aos Conselheiros autorização para convidar a participar 60 
da discussão da matéria a Coordenadora-Geral da COPEVE, Professora Vera Lúcia Silva 61 
Resende, e a Estatística da COPEVE, Carolina Silva Pena, as quais, com a anuência do 62 
Plenário, passaram a integrá-lo. 1.1 Concurso Vestibular da UFMG/2012 - Foi 63 
distribuída a todos a minuta de Edital. O Sr. Presidente passou a palavra à Pró-Reitora de 64 
Graduação, Professora Antônia Vitória Soares Aranha, e à Coordenadora-Geral da 65 
COPEVE, Professora Vera Lúcia Silva Resende, que apresentaram as alterações propostas, 66 
em relação ao Edital do ano anterior. Foram as seguintes as decisões tomadas pelo 67 
Plenário, mediante votação: a) inscrições no período de 12 de agosto a 09 de setembro de 68 
2011 - aprovação por unanimidade; b) taxa de inscrição no valor de R$ 95,00, calculada 69 
com base na estimativa dos gastos da UFMG com a etapa do exame sob sua 70 
responsabilidade e a aplicação do índice de variação do custo de vida para a cidade de Belo 71 
Horizonte, calculado pelo IPEAD/UFMG (indexador estabelecido pela Resolução do 72 
Conselho Universitário no 09/93, de 12/08/1993, para a fixação da taxa) - aprovação por 73 
unanimidade; c) aproveitamento da pontuação da prova de redação do ENEM na segunda 74 
etapa do vestibular, com o valor de dezesseis pontos, que, somados aos oitenta pontos das 75 
provas específicas, totalizarão noventa e seis pontos. A Estatística da COPEVE, Carolina 76 
Silva Pena, mediante projeção em tela, expôs estudo sobre aspectos relacionados ao 77 
resultado final do vestibular da UFMG, com a utilização da nota do ENEM, e possíveis 78 
perspectivas para 2012, em função do peso da prova de redação (ANEXO B). A proposta 79 
de aproveitamento da nota da prova de redação do ENEM, para compor a pontuação da 80 
segunda etapa do vestibular foi aprovada, apurando-se duas abstenções; d) inserção de 81 
itens relativos à fixação do quantitativo de vagas nos cursos oferecidos pela UFMG e do 82 
número médio de alunos por turma (vide itens II.3 e II.4) - aprovação por unanimidade; 83 
e) mudança da denominação do Curso de Ciências de Alimentos para Engenharia de 84 
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Alimentos, ofertado pelo Instituto de Ciências Agrárias - aprovação por unanimidade; 85 
f) ampliação da oferta de trinta vagas ofertadas para o Curso noturno de bacharelado em 86 
Educação Física - aprovação por unanimidade; g) especificação em quadro dos cursos com 87 
mais de uma habilitação ofertados pela UFMG - aprovação por unanimidade; 88 
h) explicitação das provas da primeira etapa, relativas ao ENEM, e das provas específicas 89 
da segunda etapa, sob a responsabilidade da UFMG - aprovação por unanimidade; 90 
i) previsão de aspecto de natureza cautelar, que garanta à Universidade os direitos de 91 
alterar as datas das provas específicas e de cancelar o concurso por motivos fortuitos ou de 92 
força maior - aprovação por unanimidade; j) inserção de calendário das provas da segunda 93 
etapa - aprovação por unanimidade; k) ampliação de 8 às 12, para 8 às 16 horas, do período 94 
de tempo previsto para que o candidato portador de próteses metálica ou auditiva, de 95 
marca-passo, ou com necessidade de condições especiais para a realização das provas 96 
específicas da segunda etapa, submeta-se a exame médico ou envie laudo médico ao local 97 
indicado, na data fixada - aprovação por unanimidade; l) aperfeiçoamento da função 98 
matemática adotada na conversão da média dos pontos obtidos pelos candidatos nas provas 99 
do ENEM para a escala de zero a sessenta e quatro pontos. A Estatística Carolina Silva 100 
Pena, mediante projeção em tela, apresentou estudo elaborado pela COPEVE sobre a 101 
matéria e sobre o Programa de Bônus e o ENEM (ANEXO C). A proposta de 102 
aperfeiçoamento da fórmula matemática foi aprovada por unanimidade; m) supressão do 103 
critério de eliminação do candidato que tiver obtido, no vestibular, média inferior a oito 104 
pontos nas provas específicas - aprovação por unanimidade; n) aplicação da seguinte 105 
sequência de critérios de desempate aos candidatos aprovados, classificados na última 106 
colocação, em função do resultado final obtido: I - multiplicador de maior valor; II - maior 107 
número de pontos na primeira etapa; III - maior pontuação na prova de Redação do 108 
ENEM; IV - maior idade. Foram apresentadas propostas de alteração, as quais foram 109 
submetidas a votação, obtendo-se o seguinte resultado: I - manutenção da proposta original 110 
- oito votos a favor; II - priorização do candidato com maior pontuação na primeira etapa, 111 
por mérito, independentemente da obtenção de pontos adicionais, como egressos de 112 
escolas públicas ou como declarantes e acréscimo aos que, dentre estes, auto-declararem 113 
pardos ou pretos - seis votos a favor; III - supressão do critério de desempate proposto 114 
originalmente, que privilegia o candidato que teve direito ao bônus - vinte e sete votos a 115 
favor; o) inserção de item com a seguinte redação: Uma vez encerrado o período de 116 
matrícula, as vagas remanescentes porventura existentes serão providas por meio dos 117 
processos seletivos de ocupação de vagas remanescentes regulamentados pelas Normas 118 
Gerais da Graduação - aprovação por unanimidade. Em seguida, o Sr. Presidente colocou 119 
em votação a proposta de Edital do Vestibular/2012 com as alterações ora aprovadas. 120 
Houve aprovação unânime do Plenário, originando a Resolução no 14/2011 (ANEXO D). 121 
1.2 Processo Seletivo/2012, para provimento de vagas restritas a candidatos indígenas 122 
brasileiros - Foi distribuída a todos a proposta de Edital (ANEXO E). O Sr. Presidente 123 
passou a palavra às Professoras Antônia Vitória Soares Aranha e Vera Lúcia Silva 124 
Resende, que apresentaram o tema. Não havendo manifestações, o Sr. Presidente submeteu 125 
a votação a proposta de Edital, que foi aprovada por unanimidade pelo Plenário. 126 
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1.3 Processo Seletivo da UFMG/2012 para ingresso nos Cursos de Licenciatura em 127 
Educação do Campo e Licenciatura Intercultural para Educadores Indígenas - Foi 128 
distribuída a todos a proposta de Edital (ANEXO F). O Sr. Presidente passou a palavra às 129 
Professoras Antônia Vitória Soares Aranha e Vera Lúcia Silva Resende, que explicaram as 130 
principais propostas de alteração do Edital, em relação ao anterior, as quais foram 131 
submetidas a votos, obtendo-se os seguintes resultados: a) período de inscrição de 1o a 19 132 
de agosto de 2011 e valor da taxa de inscrição de R$ 95,00 - aprovação por unanimidade; 133 
b) supressão do item IV.5: O candidato com experiência docente, devidamente 134 
comprovada, em escola indígena, poderá contar com bônus, que será acrescido à sua nota 135 
final: 5% (cinco por cento) para um tempo de docência de 1 (um) até 3 (três) anos ou 10% 136 
(dez por cento) para um tempo de docência acima de 3 (três anos) - aprovação por 137 
unanimidade; c) possibilidade de escolha pelo candidato, no ato de inscrição no concurso, 138 
da língua em que deseja realizar a prova de redação: português, guarani ou maxacali - 139 
aprovação, apurando-se uma abstenção; d) previsão de realização das provas na cidade de 140 
Angra dos Reis (RJ), sem custos para a UFMG, além das cidades de Belo Horizonte e 141 
Montes Claros (MG), onde, tradicionalmente, têm sido realizadas as provas - aprovação 142 
por unanimidade. A seguir, o Sr. Presidente colocou em votação a referida proposta de 143 
Edital, contemplando as alterações ora definidas. O documento recebeu aprovação 144 
unânime do Plenário. O Sr. Presidente agradeceu a colaboração da Professora Vera Lúcia 145 
Silva Resende e da Estatística Carolina Silva Pena, as quais se retiraram do Plenário. 146 
2. Propostas de criação do Doutorado em Estudos do Lazer e de reestruturação do 147 
Mestrado em Lazer, visando a constituir o Programa de Pós-Graduação 148 
Interdisciplinar em Estudos do Lazer, de interesse da Escola de Educação Física, 149 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Processo no 23072.006581/2011-14) - Foi 150 
distribuída aos Conselheiros cópia dos seguintes documentos: Ofício no 071/2011 da Pró-151 
Reitoria de Pós-Graduação (ANEXO G); voto no 101/2011 da Câmara de Pós-Graduação 152 
(ANEXO H); Parecer aprovado pela Câmara de Pós-Graduação (ANEXO I). 153 
O Sr. Presidente passou a palavra ao Pró-Reitor de Pós-Graduação, Professor Ricardo 154 
Santiago Gomez, que detalhou as propostas. Não havendo manifestações do Plenário, o 155 
Sr. Presidente submeteu a matéria a votação, observando que cabe ao Conselho 156 
Universitário a decisão final. Houve aprovação unânime do Plenário. 3. Alocação de 157 
vagas da carreira de magistério superior na UFMG - Foi distribuído aos Conselheiros o 158 
Ofício da CPPD no 76/2011 (ANEXO J), encaminhando a proposta de alocação de vagas 159 
docentes, baseada na análise das dimensões básica e de produção dos Departamentos. 160 
O Sr. Presidente passou a palavra ao Professor Roberto do Nascimento Rodrigues, 161 
Presidente da CPPD, que expôs o assunto, ressaltando que, uma vez atribuídas as vagas 162 
pelo CEPE, caberá a cada Departamento decidir internamente a área objeto da alocação. 163 
Seguiram-se ponderações favoráveis a revisão e ajustes no conjunto de critérios adotados 164 
pelo CEPE, para alocar vagas docentes a Unidades/Departamentos. O Sr. Presidente 165 
comentou que foi instituída comissão especial, que está trabalhando na proposta de 166 
reformulação dos referidos critérios, inclusive o relativo à Carga Didática Semanal Média-167 
CDSM, cujo relatório será oportunamente apreciado pelo CEPE. O Professor Roberto do 168 
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Nascimento Rodrigues ressaltou a informação registrada no Ofício no 76/2011 de que, até 169 
30 de setembro de 2011, o CEPE deliberará acerca da proposta de alocação de setenta e 170 
oito vagas, em função do Planejamento Estratégico dos Departamentos, a qual lhe será 171 
apresentada pela CPPD. A seguir, o Sr. Presidente sugeriu que as contribuições de 172 
melhoria sejam encaminhadas para análise da citada comissão especial, previamente ao 173 
encaminhamento da proposta ao CEPE, para apreciação e deliberação. A seguir, submeteu 174 
a votação a proposta de alocação de cento e trinta e quatro vagas de magistério superior, 175 
formulada pela CPPD, sem prejuízo de serem consideradas as questões relativas a 176 
demandas específicas, que poderão ser oportunamente discutidas pelo CEPE. A proposta 177 
de alocação foi aprovada, apurando-se duas abstenções, com a seguinte declaração de voto 178 
pelo Professor Arnaldo Vaz, repassada por escrito, para registro em ata: Como 179 
representante da Escola de Educação Básica e Profissional, abstenho-me de votar sobre a 180 
alocação de vagas docentes da Carreira de Magistério Superior, em virtude da omissão 181 
dos dados referentes aos docentes dessa carreira que estão em exercício nessa Unidade 182 
Especial; não foi decidida pelo CEPE a exclusão desses dados das primeiras planilhas de 183 
alocação de vagas docentes, elaboradas quando se implantava essa nova sistemática. 184 
O Professor Roberto do Nascimento Rodrigues esclareceu que inexiste Banco de 185 
Professores-Equivalente da carreira de magistério do ensino básico, técnico e tecnológico, 186 
ressaltando que as Universidades não têm autonomia para alocar vagas docentes nessa 187 
carreira. O Sr. Presidente comentou que a questão está sendo estudada pela ANDIFES, que 188 
instituiu comissão especial para tal finalidade. 4. Proposta de criação do Núcleo Docente 189 
Estruturante-NDE dos cursos de graduação da Universidade Federal de Minas 190 
Gerais - Foram distribuídos aos Conselheiros o Ofício no 470/2011 da Pró-Reitoria de 191 
Graduação (ANEXO K) e a Minuta de Resolução sobre a matéria (ANEXO L). 192 
O Sr. Presidente passou a palavra ao Pró-Reitor Adjunto de Graduação, Professor André 193 
Luiz dos Santos Cabral, que detalhou o assunto. Houve breve discussão e sugestões de 194 
ajuste. Após obter a anuência do Plenário, o Sr. Presidente submeteu a votação a proposta, 195 
que foi aprovada, gerando a Resolução no 15/2011 (ANEXO M). 5. Recurso contra 196 
decisão da Congregação da Faculdade de Medicina, relativo a indeferimento de 197 
pedido de realização de exame de comprovação de conhecimento, de interesse de 198 
Silvano Oliveira Vieira - Foi distribuído aos Conselheiros o Parecer da Relatora, 199 
Professora Delba Teixeira Rodrigues Barros (ANEXO N), a quem o Sr. Presidente passou 200 
a palavra para exposição do assunto. Em seguida, não havendo manifestações, 201 
o Sr. Presidente submeteu a votação o mencionado Parecer, cujo voto é desfavorável ao 202 
deferimento do recurso. O documento foi aprovado por unanimidade. 6. Recurso contra 203 
decisão da Congregação do Instituto de Ciências Exatas, referente a indeferimento de 204 
pedido de reinclusão ao Curso de Graduação em Estatística, de interesse de José 205 
Antônio Coelho Ferreira - Foi distribuído a todos o Parecer da Relatora (ANEXO O), 206 
Professora Delba Teixeira Rodrigues Barros, a quem o Sr. Presidente passou a palavra para 207 
apresentação do tema. Os Universitários Paulo Antônio Romano de Mello e Mayra Garcia 208 
da Silva pediram vista do processo. 7. Recurso contra a decisão da Congregação do 209 
Instituto de Ciências Exatas, referente a indeferimento de pedido de reinclusão ao 210 
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Curso de Graduação em Matemática, de interesse de Jonas Batista Ribeiro de Paiva 211 
(Processo no 23072.047879/2010-95) - Foi distribuído aos Conselheiros o Parecer da 212 
Relatora (ANEXO P), Professora Delba Teixeira Rodrigues Barros, a quem o Sr. 213 
Presidente passou a palavra para exposição da matéria. Os Universitários Paulo Antônio 214 
Romano de Mello e Mayra Garcia da Silva pediram vista do processo. PALAVRA 215 
LIVRE - O Professor Arnaldo Vaz, em nome da Escola de Educação Básica e 216 
Profissional, agradeceu o empenho e a atenção do atual Reitorado em relação aos atuais 217 
problemas enfrentados pela citada Unidade Especial. A seguir, não havendo outras 218 
manifestações, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, da qual 219 
eu, Consuelo Dourado Dupin, Coordenadora da Secretaria dos Órgãos de Deliberação 220 
Superior, lavrei a presente ata, que assino. 221 
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