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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO, 
REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2011 

Aos vinte e nove dias do mês de novembro de dois mil e onze, às quatorze horas, reuniu-se 3 
na Sala das Sessões, no quarto andar do prédio da Reitoria, Cidade Universitária, mediante 4 
prévia convocação individual, o Conselho Universitário da Universidade Federal de Minas 5 
Gerais, sob a Presidência do Magnífico Reitor, Professor Clélio Campolina Diniz, com a 6 
presença dos seguintes Conselheiros: Professora Rocksane de Carvalho Norton (Vice-7 
Reitora); Professores José Eustáquio Machado de Paiva (Vice-Diretor) e Fernando Murilo 8 
Gontijo Ramos (representante), pela Escola de Arquitetura; Evandro José Lemos da Cunha 9 
(Vice-Diretor) e Willi de Barros Gonçalves (representante suplente), pela Escola de Belas-10 
Artes; Delacyr da Silva Brandão (Diretor) e Edson de Oliveira Vieira (representante), pelo 11 
Instituto de Ciências Agrárias; Tomaz Aroldo da Mota Santos (Diretor) e Maria Norma 12 
Melo (representante), pelo Instituto de Ciências Biológicas; Reynaldo Maia Muniz 13 
(Diretor) e Hugo Eduardo Araújo da Gama Cerqueira (representante), pela Faculdade de 14 
Ciências Econômicas; Antônio Otávio Fernandes (Diretor), pelo Instituto de Ciências 15 
Exatas; Ricardo Rodrigues Barbosa (Diretor) e Vera Lúcia Furst Gonçalves Abreu 16 
(representante), pela Escola de Ciência da Informação; Fernando Gonzaga Jayme (Vice-17 
Diretor) e Daniela Muradas Reis (representante), pela Faculdade de Direito; Samira Zaidan 18 
(Diretora) e Geraldo Magela Pereira Leão (representante), pela Faculdade de Educação; 19 
Maria Imaculada de Fátima Freitas (Diretora) e Mércia de Paula Lima (representante 20 
suplente), pela Escola de Enfermagem; Benjamim Rodrigues de Menezes (Diretor) e 21 
Cícero Murta Diniz Starling (representante suplente), pela Escola de Engenharia; Lauro 22 
Mello Vieira (Diretor) e André Augusto Gomes Faraco (representante), pela Faculdade de 23 
Farmácia; Jorge Alexandre Barbosa Neves (Diretor) e Delfim Afonso Júnior 24 
(representante), pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas; Tânia Mara Dussin 25 
(Diretora), pelo Instituto de Geociências; Luiz Francisco Dias (Diretor), pela Faculdade de 26 
Letras; Francisco José Penna (Diretor) e Maria Aparecida Martins (representante), pela 27 
Faculdade de Medicina; Maurício Freire Garcia (Diretor) e Cleber José Bernardes Alves 28 
(representante), pela Escola de Música; Evandro Neves Abdo (Diretor), pela Faculdade de 29 
Odontologia; José Aurélio Garcia Bergmann (Diretor) e Roberto Baracat de Araújo 30 
(representante suplente), pela Escola de Veterinária; Antônio Luiz Pinho Ribeiro (Diretor), 31 
pelo Hospital das Clínicas; Carmem Maria de Caro Martins (Diretora), pela Escola de 32 
Educação Básica e Profissional; Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva (representante do 33 
corpo docente - Área de Ciências da Natureza); Servidores Helder de Castro Bernardes 34 
Barbosa, Leonor Gonçalves, Jonas Rodrigues Fróis, Filipe Amaral Rocha de Menezes e 35 
Guilherme Fátima de Faria, representantes do corpo técnico-administrativo em educação; 36 
Universitários Henrique Pereira de Almeida, Isabela Rodrigues Ligeiro, Matheus Malta 37 
Rangel, Guilherme Messias Mendes Lima, Alex Roberto Corrêa, Alexandre Sérvulo 38 
Ribeiro Hudson, Verônica Gomes Olegário Leite e Evandro José Graton, representantes do 39 
corpo discente. Justificaram sua ausência à sessão os Conselheiros: Renato Martins 40 
Assunção, Emerson Silami Garcia, Ilka Soares Cintra, Maria Elisa de Souza e Silva, 41 
Adelina Martha dos Reis, Cristina del Papa e Fernando Nogueira Martins Júnior, tendo 42 
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também deixado de comparecer os Conselheiros: Herbert Ugrinowitsch, Luiz Alberto 43 
Ferreira Brandão Santos, José Lopes de Siqueira Neto, Lúcia Aparecida de Oliveira Pinto e 44 
Matheus Moura Miranda. Havendo quorum regulamentar, o Sr. Presidente cumprimentou 45 
os presentes e declarou abertos os trabalhos. EXPEDIENTE - Comunicações - Novos 46 
Conselheiros: a) A Congregação do Instituto de Ciências Agrárias, na reunião realizada em 47 
14 de outubro de 2011, elegeu os Professores Edson de Oliveira Vieira e Giovanni Campos 48 
Fonseca, respectivamente, como representantes efetivo e suplente da Unidade no Conselho 49 
Universitário. b) A Congregação da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia 50 
Ocupacional, na reunião realizada em 07 de novembro de 2011, indicou os Professores 51 
Herbert Ugrinowitsch e Nilo Resende Viana Lima, respectivamente, como representantes 52 
efetivo e suplente da Unidade no Conselho Universitário, para mandato a partir de 53 
17/11/2011. c) O Diretório Central dos Estudantes, mediante Ofício datado de 28 de 54 
novembro de 2011, indicou como representantes estudantis no Conselho Universitário os 55 
Universitários Guilherme Messias Mendes Lima, do Curso de Medicina, e Alex Roberto 56 
Correa, do Curso de Ciência da Computação. O Sr. Presidente deu boas-vindas aos novos 57 
Conselheiros. Ata - Foi encaminhada aos membros do Colegiado a versão eletrônica da ata 58 
da reunião realizada em 04 de outubro de 2011, cujo teor foi aprovado pelo Plenário, 59 
apurando-se uma abstenção na votação. Informes: a) Foram realizadas eleições para a 60 
escolha da nova Coordenação do Diretório Central dos Estudantes, cujo mandato expira 61 
em 08 de dezembro de 2011. Concorreram às eleições cinco chapas: Há quem sambe 62 
diferente; Tempos Modernos; Voz Ativa; Reinventar, além da chapa vencedora, 63 
denominada Onda (O Nosso Diretório Apartidário). b) Será realizada, às 14 horas do dia 64 
07 de dezembro de 2011, nova reunião do Conselho Universitário e, em seguida, às 65 
17h30min., os membros dos Colegiados Superiores da Universidade participarão da 66 
confraternização de final de ano, na antessala da Sala das Sessões, para a qual todos os 67 
Conselheiros estarão convidados. ORDEM DO DIA - Houve inversão da pauta. 1a parte - 68 
Matéria cuja deliberação exige quorum qualificado (maioria absoluta): Proposta de 69 
ampliação do prazo estabelecido no art. 152 do Regimento Geral da UFMG, para a 70 
aprovação, pelos órgãos colegiados da universidade, de resoluções e normas 71 
atualizadas à luz de seu texto (reedição da Resolução Complementar no 01/2011, de 72 
29/03/2011) - O Sr. Presidente informou que foi distribuído aos Conselheiros o Ofício                           73 
no 106/2011 da Comissão de Legislação (ANEXO A). A seguir, passou a palavra ao 74 
Presidente da Comissão de Legislação, Professor Evandro Neves Abdo, que expôs o 75 
assunto ao Plenário. O Sr. Presidente observou que, para que o anteprojeto de Resolução 76 
seja aprovado, é necessário o voto favorável da maioria absoluta dos membros do 77 
Colegiado (trinta e três votos). A seguir, submeteu a votação a proposta de Resolução 78 
apresentada pela Comissão de Legislação, que foi aprovada, apurando-se quarenta e seis 79 
votos a favor.  2a parte - Matérias com pedido de vista (deliberação por maioria 80 
simples):  1. Propostas relativas ao Programa Permanente de Moradia Universitária - 81 
O Sr. Presidente, após lembrar que  as  discussões  sobre  o  assunto  iniciaram-se  na  82 
última reunião e foram suspensas em decorrência de pedido de vista, informou que foi 83 
novamente distribuído aos Conselheiros o Parecer no 13/2011 da Comissão de Legislação 84 
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(ANEXO B). Acrescentou que foram igualmente distribuídos os Pareceres de vista do 85 
Professor Reynaldo Maia Muniz (ANEXO C) e da Universitária Isabela Rodrigues Ligeiro 86 
(ANEXO D). Ressaltou que, por inexistir norma disciplinando o caso de haver mais de um 87 
parecer de vista, sugeriu que a ordem de prioridade na apresentação seja decidida pelos 88 
próprios relatores de vista. O Universitário Guilherme Messias Mendes Lima procedeu à 89 
leitura de carta dirigida aos membros do Conselho Universitário, subscrita pela chapa 90 
Onda, vencedora das eleições que assumirá a nova gestão do DCE (ANEXO E), 91 
solicitando que sejam retirados da pauta da presente sessão os assuntos relacionados ao 92 
Programa Permanente de Moradia Universitária e aos Restaurantes Universitários. Após 93 
breves considerações sobre a questão o Sr. Presidente colocou em votação, por 94 
precedência, a proposta de conservação da pauta original da presente sessão, que foi 95 
rejeitada, apurando-se vinte e quatro votos a favor, vinte e seis contra e uma abstenção. Em 96 
seguida, o Sr. Presidente apresentou como opções de datas para a apreciação das matérias 97 
ora retiradas da pauta a próxima reunião do Colegiado, a realizar-se dia 07 de dezembro de 98 
2011, ou a primeira sessão do próximo ano. O Plenário optou pelo adiamento da discussão 99 
sobre o tema para março de 2012.  2. Proposta de Resolução sobre a redefinição de 100 
critérios de funcionamento dos Restaurantes Universitários – Foram  distribuídos     101 
aos Conselheiros: a) o Parecer no 14/2011 da Comissão de Legislação (ANEXO F);          102 
b) o Parecer de vista do Professor Reynaldo Maia Muniz, registrado no Anexo C, bem 103 
como sua proposta de Resolução (ANEXO G); c) o Parecer de vista do Universitário 104 
Henrique Pereira de Almeida (ANEXO H). O assunto foi retirado da pauta, conforme 105 
decisão tomada em votação antecedente. 3a parte - (matérias cuja deliberação requer 106 
maioria simples): 1. Autorização ao Hospital das Clínicas para flexibilizar a jornada 107 
de trabalho dos servidores que atuam nas seguintes condições, contemplando, no 108 
mínimo 50% da equipe, em escala: a) em regime de turnos ou escalas de plantão;      109 
b) em período igual ou superior a doze horas ininterruptas, ou em período noturno; 110 
c) no atendimento contínuo ao público, direta ou indiretamente; d) em todos os dias 111 
da semana, incluindo finais de semana e feriado (matéria aprovada ad referendum do 112 
Conselho Universitário) - Foram distribuídos aos Conselheiros o Ofício no 15/11 do 113 
Conselho Diretor do Hospital das Clínicas e a Resolução no 01/11 do Conselho Diretor do 114 
Hospital das Clínicas (ANEXO I). O Sr. Presidente passou a palavra ao Diretor-Geral do 115 
Hospital das Clínicas, Professor Antônio Luiz Pinho Ribeiro, que detalhou o assunto. 116 
Houve homologação da aprovação ad referendum por unanimidade. 2. Autorização ao 117 
Reitor para afastamento do País (matéria aprovada ad referendum do Conselho 118 
Universitário) - Foi distribuído aos Conselheiros o Ofício do Gabinete no 696/2011 119 
(ANEXO J), relativo à solicitação de afastamento do País pelo Reitor, no período de 19 a 120 
24 de novembro de 2011, a fim de acompanhar o Ministro de Estado do Desenvolvimento, 121 
Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, em comitiva à África, a fim participar, 122 
com a missão empresarial da Apex-Brasil, de reuniões com autoridades locais e setores 123 
com potencial de investimento. O Plenário homologou por unanimidade a aprovação       124 
ad referendum do Colegiado. 3. Recomposição das Comissões Permanentes do 125 
Conselho Universitário - Foi distribuído documento aos Conselheiros com informações 126 
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sobre a situação das Comissões Permanentes do Conselho Universitário (ANEXO K).       127 
O Sr. Presidente observou que, em 06 de dezembro de 2011, expira o mandato, na 128 
Comissão de Orçamento e Contas, dos Professores Maria Imaculada de Fátima Freitas e 129 
Reynaldo Maia Muniz, que podem ser reconduzidos, e, na Comissão de Obras e 130 
Patrimônio, do Professor Ricardo Rodrigues Barbosa, que também pode ser reconduzido. 131 
A seguir, indicou a recondução dos mencionados Conselheiros, havendo aprovação do 132 
Plenário nesse sentido. Foram apuradas seis abstenções na votação. 4. Recomposição do 133 
Conselho Curador da Fundação Christiano Ottoni - Foi distribuído aos Conselheiros 134 
documento com informações sobre a composição do Conselho Curador da FCO (ANEXO 135 
L), que, segundo o novo Estatuto da Fundação, é integrado por nove membros, para 136 
mandato de quatro anos: um funcionário, ouvida a representação do segmento; dois 137 
docentes, todos em exercício na Escola de Engenharia da UFMG, eleitos pela Congregação 138 
da Unidade; um representante de entidades científicas, empresariais ou profissionais sem 139 
vínculo com a UFMG, de livre indicação do Diretor da Escola de Engenharia da UFMG, e 140 
cinco docentes em exercício, indicados pelo Conselho Universitário. Foi também 141 
distribuído aos Conselheiros o curriculum vitae de cada um dos docentes indicados, apenas 142 
na versão eletrônica, retirada da Plataforma Lattes do CNPq: Selênio Rocha Silva, do 143 
Departamento de Engenharia Elétrica; Paulo Roberto Cetlin, do Departamento de 144 
Engenharia Metalúrgica e de Materiais; Cláudio Chaves Beato Filho, do Departamento de 145 
Sociologia e Antropologia; Francisco Carlos Faria Lobato, do Departamento de Medicina 146 
Veterinária Preventiva; Janete Lara de Oliveira, do Departamento de Ciências 147 
Administrativas. O Sr. Presidente submeteu à apreciação do Plenário as indicações, 148 
destacando a possibilidade de apresentação de outros nomes. A seguir, não havendo 149 
manifestações, colocou em votação as referidas indicações, que foram aprovadas por 150 
unanimidade pelo Plenário. PALAVRA LIVRE - O Professor Tomaz Aroldo da Mota 151 
Santos propôs voto de pesar do Colegiado à família do Professor Titular Armando Gil de 152 
Almeida Neves, aposentado no Instituto de Ciências Biológicas, falecido recentemente. 153 
Comentou que o citado docente, discípulo do Professor Baeta Vianna, foi um dos 154 
fundadores do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em Bioquímica e 155 
Imunologia, ressaltando sua importante contribuição à área, em particular, e à 156 
Universidade, em geral. O Professor Delacyr da Silva Brandão manifestou a satisfação da 157 
comunidade do Instituto de Ciências Agrárias com a assinatura do Decreto de 21 de 158 
novembro de 2011, que declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor 159 
da UFMG, o imóvel das antigas instalações da Passonorte (ocupado anteriormente pela 160 
Faculdade Santo Agostinho), que complementará o Campus de Montes Claros, constituído 161 
de terreno de 53.955,00m2 e área construída de cerca de 6.000m2. O Professor Edson de 162 
Oliveira Vieira formulou agradecimentos, em nome da comunidade do ICA, ao atual 163 
Reitorado e ao anterior, pelo empenho. O Professor Antônio Luiz Pinho Ribeiro também 164 
agradeceu ao atual Reitorado pela forte intervenção em favor do Hospital das Clínicas,  165 
que recebeu, além de quase R$ 20 milhões, destinados ao abatimento de dívidas,             166 
R$ 12 milhões em equipamentos e aumento mensal da verba de custeio. O Universitário 167 
Guilherme Messias Mendes Lima agradeceu o voto de confiança do Conselho 168 
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Universitário, por atender ao pedido de retirada, da pauta da presente sessão, dos itens 169 
relativos ao Programa Permanente de Moradia Universitária e aos Restaurantes 170 
Universitários. O Professor Evandro Neves Abdo parabenizou a Chapa Onda, pela vitória 171 
nas eleições e desejou-lhe sucesso na gestão. O Universitário Alex Roberto Corrêa 172 
solicitou informações sobre as obras relativas ao Departamento de Química e ao Centro de 173 
Atividades Didáticas da Área de Ciências Exatas. O Sr. Presidente prestou as seguintes 174 
informações: a) está sendo publicada hoje, no Diário Oficial da União, a licitação para a 175 
construção do Centro de Atividades Didáticas das Ciências Exatas-CAD3 e estão previstas, 176 
até o final do ano, as licitações relativas às obras da Escola de Belas-Artes e da Faculdade 177 
de Educação; b) já foram iniciadas as obras do prédio do Departamento de Química, 178 
administradas pela FUNDEP, com recursos obtidos do CT-INFRA, os quais serão 179 
insuficientes para a conclusão do projeto; c) já houve repasse à UFMG da verba destinada 180 
às obras referentes ao anexo do Instituto de Ciências Exatas, que serão iniciados em breve; 181 
d) foi concluído o prédio do CAD-2, que será oportunamente inaugurado pelo Ministro de 182 
Estado da Educação. A seguir, o Sr. Presidente informou que a UFMG foi a grande 183 
vencedora na categoria Mérito Institucional, na 25ª edição do Prêmio Jovem Cientista, 184 
tendo a pesquisadora Uende Aparecida Figueiredo Gomes conquistado o primeiro lugar na 185 
categoria Graduado, com a pesquisa Intervenções de saneamento básico em áreas de vilas 186 
e favelas: um estudo comparativo de duas experiências na Região Metropolitana de Belo 187 
Horizonte, orientada pelo Professor Leo Heller, do Departamento de Engenharia Sanitária 188 
e Ambiental. Acrescentou que a solenidade de premiação será realizada dia 06 de 189 
dezembro de 2011, em Brasília. Reportando-se em seguida à pauta da próxima reunião do 190 
Colegiado, a ser realizada dia 07 de dezembro de 2011, o Sr. Presidente comentou que o 191 
Conselho de Diretores, cuja próxima reunião está prevista para o dia 05 de dezembro de 192 
2011, discutirá, entre outros assuntos, a decisão do Reitor de proibir a realização de festas 193 
no âmbito da Universidade (Portaria no 034, de 20 de abril de 2011). O Universitário 194 
Evandro José Graton observou que, tradicionalmente, a Congregação da Faculdade de 195 
Filosofia e Ciências Humanas é integrada por um representante do corpo discente de cada 196 
curso; contudo, atualmente não há representação dos novos Cursos, criados no âmbito do 197 
REUNI. O Sr. Presidente ressaltou que o quantitativo da representação discente nos órgãos 198 
colegiados da Universidade e das Unidades Acadêmicas ocorre na proporção de um quinto 199 
dos conselheiros docentes, conforme dispõe o art. 78 do Estatuto da UFMG, cabendo aos 200 
dirigentes do DCE, dos DAs ou dos CAs a responsabilidade de comunicar ao Reitor ou ao 201 
Diretor da respectiva Unidade Acadêmica os nomes dos representantes estudantis nos 202 
colegiados. O Professor Jorge Alexandre Barbosa Neves declarou que a Congregação da 203 
FAFICH não tem como aumentar o número de representantes estudantis em sua 204 
composição, estabelecida na Resolução do Conselho Universitário no 21/2007, uma vez 205 
que é integrada por vinte e sete membros docentes, totalizando, portanto, seis 206 
representantes discentes, no cálculo proporcional. O Professor Tomaz Aroldo da Mota 207 
Santos considerou importante registrar que, ao ser solicitado pelo SINDIFES a manifestar 208 
sua posição pessoal sobre a jornada de trabalho de trinta horas semanais, declarou ser a 209 
favor do debate. Ressaltou que sua opinião não representa a posição da Congregação do 210 
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Instituto de Ciências Biológicas, que não se manifestou sobre a matéria. Acrescentou que 211 
pautará sua posição institucional em consonância com a que vier a ser definida pelo órgão 212 
colegiado máximo de sua Unidade. O Servidor Helder de Castro Bernardes Barbosa 213 
salientou que o segmento dos servidores técnico-administrativos em educação da UFMG 214 
está em campanha a favor da adoção pela Universidade da jornada de trinta horas semanais 215 
de trabalho para todo o referido segmento. O Sr. Presidente ressaltou que, oficialmente, o 216 
regime de trabalho da UFMG é de quarenta horas semanais, em conformidade com a 217 
legislação em vigor. Observou que o regime de trinta horas semanais de trabalho foi 218 
implantado na Universidade Federal Fluminense, na Universidade de Brasília, e na 219 
Universidade Federal do Paraná e acrescentou que a Associação Nacional dos Dirigentes 220 
das Instituições Federais de Ensino Superior-ANDIFES já se posicionou sobre o assunto, 221 
não respaldando a redução da jornada. Relatou ter sido procurado pela Direção do 222 
SINDIFES, para tratar do assunto, e declarou haver externado sua posição de que a 223 
Universidade segue a legislação; contudo, considerou a possibilidade de que, no próximo 224 
ano, o assunto seja apresentado ao Conselho Universitário, para discussão. O Servidor 225 
Jonas Rodrigues Fróis relatou ter sido abordado por membro da equipe de segurança da 226 
UFMG, na entrada de acesso ao prédio da Reitoria, para participar da presente sessão, de 227 
forma indelicada e discriminatória, e ponderou sobre a necessidade de melhoria no 228 
tratamento dispensado a todas as pessoas que entram no prédio. O Sr. Presidente destacou 229 
ser rotineiro o controle de acesso à Reitoria, mediante a identificação das pessoas, as quais 230 
devem ser tratadas com respeito. Neste momento, a Servidora Cristina del Papa passou a 231 
integrar o Plenário, desculpando-se inicialmente por não ter participado da sessão, em 232 
virtude de estar envolvida com a manifestação dos servidores técnico-administrativos em 233 
educação, em campanha pela flexibilização da jornada de trabalho para todo o segmento, e 234 
com a negociação da entrada do grupo no prédio, para acompanhar a presente reunião. A 235 
seguir, reportando-se ao item da pauta relativo à flexibilização da jornada de trabalho, para 236 
parcela do corpo de servidores que atuam no Hospital das Clínicas, salientou que a medida 237 
alcança 947 trabalhadores e deixa de contemplar outros 775. Salientando que parte do 238 
corpo de funcionários já cumpria a jornada semanal de 31h15min. de trabalho, há quase 239 
cinco anos, e, com a decisão, teve de voltar a cumprir quarenta horas, formulou pedido no 240 
sentido de que a medida de flexibilização da jornada se aplique também a referida parcela 241 
de trabalhadores. Em seguida, ressaltou que a mencionada campanha para a implantação da 242 
jornada de trabalho de trinta horas semanais para o quadro de servidores da UFMG, é justa 243 
e legal, uma vez que tal regime é permitido pelo Decreto no 4.836, de 09 de setembro de 244 
2003, que dispõe sobre a jornada de trabalho dos servidores da Administração Pública 245 
Federal direta, das autarquias e das fundações públicas federais. Acrescentou que, 246 
segundo o citado Decreto, cabe aos dirigentes máximos dos órgãos ou entidades 247 
autorizarem a flexibilização da jornada de trabalho. Citou ainda o art. 19 da Lei no 8112/90 248 
(RJU), que estabelece que os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão 249 
das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do 250 
trabalho semanal de quarenta horas e observados os limites mínimo e máximo de seis 251 
horas e oito horas diárias, respectivamente. Finalizando sua manifestação, a Servidora 252 
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Cristina del Papa formulou pedido ao Reitor e ao Conselho Universitário no sentido de que 253 
seja autorizada a abertura da discussão sobre o assunto pela comunidade, com vistas a 254 
posterior debate do tema em reunião do colegiado máximo da Universidade, com pauta 255 
específica. Enfatizou que a flexibilização da jornada de trabalho é vantajosa para a 256 
Instituição, por possibilitar, entre outros benefícios, o atendimento administrativo para os 257 
cursos noturnos. O Sr. Presidente observou que o citado Decreto faculta ao dirigente 258 
máximo autorizar os servidores a cumprirem jornada de trabalho de seis horas diárias, 259 
apenas quando os serviços exigirem atividades contínuas em regime de turnos ou escalas, 260 
em período igual ou superior a doze horas ininterruptas, em função de atendimento ao 261 
público, ou trabalho no período noturno. Em seguida, não havendo outras manifestações, o 262 
Sr. Presidente agradeceu a presença dos Conselheiros e encerrou a sessão, da qual eu, 263 
Consuelo Dourado Dupin, Coordenadora da Secretaria dos Órgãos de Deliberação 264 
Superior, lavrei a presente ata, que assino. 265 
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CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 
UNIVERSITÁRIO, REALIZADA EM 04 DE OUTUBRO DE 2011 
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CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 
UNIVERSITÁRIO, REALIZADA EM 04 DE OUTUBRO DE 2011 
 


