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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO,  
REALIZADA EM 07 DE DEZEMBRO DE 2011 

Aos sete dias do mês de dezembro 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 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; Luiz Antônio Cruz Souza 9 
(Diretor), pela Escola de Belas-Artes; Delacyr da Silva Brandão Júnior (Diretor) e Edson 10 
de Oliveira Vieira (representante), pelo Instituto de Ciências Agrárias; Janetti Nogueira de 11 
Francischi (Vice-Diretora) e Maria Norma Melo (representante), pelo Instituto de Ciências 12 
Biológicas; Reynaldo Maia Muniz (Diretor) e Hugo Eduardo Araújo da Gama Cerqueira 13 
(representante), pela Faculdade de Ciências Econômicas; Antônio Otávio Fernandes 14 
(Diretor) e Renato Martins Assunção (representante), pelo Instituto de Ciências Exatas; 15 
Bernadete Santos Campelo (Vice-Diretora) e Vera Lúcia Furst Gonçalves Abreu 16 
(representante), pela Escola de Ciência da Informação; Luciano de Araújo Ferraz 17 
(representante suplente), pela Faculdade de Direito; Samira Zaidan (Diretora) e Geraldo 18 
Magela Pereira Leão (representante), pela Faculdade de Educação; Emerson Silami Garcia 19 
(Diretor), pela Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional; Maria 20 
Imaculada de Fátima Freitas (Diretora) e Mércia de Paula Lima (representante suplente), 21 
pela Escola de Enfermagem; Alessandro Fernandes Moreira (Vice-Diretor) e Danilo 22 
Amaral (representante), pela Escola de Engenharia; Lauro Mello Vieira (Diretor) e André 23 
Augusto Gomes Faraco (representante), pela Faculdade de Farmácia; Jorge Alexandre 24 
Barbosa Neves (Diretor) e Rodrigo Antônio de Paiva Duarte (representante suplente), pela 25 
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas; Tânia Mara Dussin (Diretora), pelo Instituto 26 
de Geociências; Sandra Maria Gualberto Braga Bianchet (Vice-Diretora), pela Faculdade 27 
de Letras; Francisco José Penna (Diretor) e Maria Aparecida Martins (representante), pela 28 
Faculdade de Medicina; Evandro Neves Abdo (Diretor) e Elza Maria de Araújo Conceição 29 
(representante suplente), pela Faculdade de Odontologia; José Aurélio Garcia Bergmann 30 
(Diretor) e Roberto Baracat de Araújo (representante suplente), pela Escola de Veterinária; 31 
Fernando Joaquim Javier Linares (Vice-Diretor), pela Escola de Educação Básica e 32 
Profissional; Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva (representante do corpo docente - 33 
Área de Humanidades); Servidores Lúcia Aparecida de Oliveira Pinto, Helder de Castro 34 
Bernardes Barbosa, Cristina del Papa, Leonor Gonçalves, Jonas Rodrigues Fróis, Filipe 35 
Amaral Rocha de Menezes e Guilherme Fátima de Faria, representantes do corpo técnico-36 
administrativo em educação; Universitários Fernando Nogueira Martins Júnior, Isabela 37 
Rodrigues Ligeiro, Matheus Malta Rangel, Guilherme Messias Mendes Lima, Alex 38 
Roberto Correa e Evandro José Graton, representantes do corpo discente. Justificaram sua 39 
ausência à sessão os Conselheiros: Luiz Felipe Cabral, Amanda Flávio de Oliveira, Herbert 40 
Ugrinowitsch, Ilka Soares Cintra, Antônio Luiz Pinho Ribeiro e Adelina Martha dos Reis, 41 
tendo também deixado de comparecer os Conselheiros: Luís Alberto Ferreira Brandão 42 
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Santos, Maurício Freire Garcia, Cleber José Bernardes Alves, José Lopes de Siqueira Neto, 43 
Henrique Pereira de Almeida, Matheus Moura Miranda, Alexandre Sérvulo Ribeiro 44 
Hudson e Verônica Gomes Olegário Leite. Havendo quorum regulamentar, o Sr. 45 
Presidente cumprimentou os presentes e declarou abertos os trabalhos. EXPEDIENTE - 46 
Ata - Foi encaminhada aos membros do Colegiado a versão eletrônica da ata da reunião 47 
realizada em 29 de novembro de 2011, cujo teor foi aprovado por unanimidade pelo 48 
Plenário. Informes: a) Será realizada hoje, na antessala da Sala das Sessões, após a 49 
presente reunião, a confraternização de final de ano dos membros dos órgãos colegiados 50 
superiores da Universidade, agendada para as 17h30min. b) O concurso vestibular 2012 51 
será realizado no Campus da Pampulha, no período de 03 a 06 de janeiro de 2012, pela 52 
manhã e à tarde, implicando a proibição de acesso aos prédios por pessoas sem a devida 53 
identificação, que não estiverem trabalhando ou participando do processo. Alguns prédios 54 
serão utilizados também no período de 06 a 10 de janeiro de 2012. ORDEM DO DIA - 55 
1a PARTE - Programa de Avaliação de Desempenho dos Servidores Técnico-56 
Administrativos em Educação - aplicação simplificada da sistemática criada em 2007, 57 
objetivando cumprir a obrigatoriedade anual de avaliação do segmento e conceder 58 
progressão por mérito - (Matéria aprovada ad referendum do Colegiado, com prioridade 59 
na pauta e exigência de deliberação por quorum simples) - Foi distribuído aos Conselheiros 60 
o Ofício no 375/2011 da Pró-Reitoria de Recursos Humanos (ANEXO A), sugerindo que o 61 
Colegiado aprecie a proposta de aplicação de processo de avaliação simplificada, a 62 
exemplo do realizado em 2008 e 2009, considerando que a falta de avaliação de dois 63 
interstícios consecutivos poderá causar prejuízo financeiro aos servidores, uma vez que o 64 
pagamento dos valores correspondentes à progressão concedida no período ocorre na 65 
rubrica “exercício anterior”. Houve questionamentos sobre a inobservância da Resolução 66 
Complementar no 03/2008, de 07 de agosto de 2008, que instituiu o Programa de Avaliação 67 
de Desempenho dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação da UFMG. O Sr. 68 
Presidente ponderou sobre a pertinência da adoção de processo simplificado de avaliação, 69 
observando que a referida Resolução estabelece uma sistemática avaliativa com alto grau 70 
de complexidade e dificuldade operacional, razão pela qual já foi formulada proposta de 71 
alteração de seu teor. Acrescentou que o anteprojeto de resolução sobre a matéria, que 72 
integra um conjunto de dezesseis propostas apresentadas pela Pró-Reitoria de Recursos 73 
Humanos, está em fase de análise pela Comissão de Legislação. Destacou que termina hoje 74 
o prazo para lançamento dos valores referentes a remuneração e descontos, que comporão 75 
a folha de pagamento de dezembro dos servidores da Instituição, razão pela qual aprovou 76 
ad referendum do Conselho Universitário a aplicação da sistemática avaliativa 77 
simplificada. A seguir, declarou seu compromisso no sentido de que o anteprojeto de 78 
resolução sobre a matéria seja apreciado pelo Conselho Universitário, no início do próximo 79 
semestre. A aprovação ad referendum foi homologada por unanimidade pelo Plenário.     80 
2a PARTE (Matéria cuja deliberação requer quorum qualificado de maioria absoluta) -81 
 Proposta de alteração excepcional e transitória do § 3o do art. 11 do Regimento Geral 82 
da UFMG, com o objetivo de permitir a realização de reunião deliberativa de órgãos 83 
colegiados da Universidade durante o período de férias escolares, para possibilitar a 84 
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homologação de concursos públicos de magistério em seu prazo de validade e o início 85 
da atuação dos aprovados no primeiro período letivo de 2012 (Reedição da Resolução 86 
Complementar no 03/2010, de 23/11/2010, que modifica excepcional e 87 
transitoriamente o Regimento Geral da UFMG) - Foi distribuído aos Conselheiros o 88 
Ofício no 376/2011 da CPPD, acompanhado da proposta de Resolução aprovada pela 89 
Comissão de Legislação na reunião de 11 de novembro de 2011 (ANEXO B). O Sr. 90 
Presidente passou a palavra ao Presidente da Comissão de Legislação, Professor Evandro 91 
Neves Abdo, que expôs a matéria ao Plenário e considerou pertinente a alteração definitiva 92 
do teor do § 3o do art. 11 do Regimento Geral da UFMG, que veda a realização de reuniões 93 
deliberativas durante os períodos de férias e recessos escolares. Foram apresentadas 94 
ponderações dos representantes discentes favoráveis à manutenção do texto regimental, de 95 
forma a garantir a participação da representação estudantil nas reuniões colegiadas. Houve 96 
breve discussão sobre o assunto, abordando-se, entre outros, os seguintes aspectos: a) a 97 
realização de reuniões em período de férias escolares impede a participação da 98 
representação estudantil; b) os docentes e os servidores técnico-administrativos em 99 
educação usualmente fazem coincidir suas férias com o período de férias escolares; c) as 100 
convocações para reuniões, em período de férias, devem ocorrer com bastante 101 
antecedência, para possibilitar o planejamento e a presença de todos; d) o dirigente tem 102 
competência para tomar decisões ad referendum, e as tomam, muitas vezes, por motivos de 103 
urgência ou inviabilidade de realizar reunião da instância colegiada, a qual precisa 104 
posteriormente deliberar sobre sua homologação ou não; e) o inciso II do art. 1o do 105 
anteprojeto de Resolução não explicita as matérias administrativas e acadêmicas 106 
inadiáveis, a serem apreciadas e aprovadas no período entre dezembro de 2011 e março de 107 
2012. O Universitário Guilherme Messias Mendes Lima propôs a substituição do inciso II 108 
pela seguinte redação: “apreciar e aprovar matérias administrativas e acadêmicas que não 109 
permitam o início do semestre letivo consecutivo”. O Sr. Presidente submeteu a votação 110 
em bloco, por precedência, o anteprojeto de Resolução apresentado pela Comissão de 111 
Legislação, sem prejuízo de destaques. O documento foi aprovado por unanimidade pelo 112 
Plenário. Em seguida, o Sr. Presidente colocou em votação o destaque substitutivo, que foi 113 
rejeitado, apurando-se trinta e cinco votos contra, oito a favor e duas abstenções. 114 
3a PARTE (Matérias cuja deliberação requer quorum simples) - 1. Redistribuição de 115 
docente da Universidade Federal do Espírito Santo para o Departamento de Clínica e 116 
Cirurgia Veterinárias da Escola de Veterinária da UFMG, de interesse de Marcelo 117 
Rezende Luz - Foi distribuído aos Conselheiros o Parecer no 16/2011 da Comissão de 118 
Legislação (ANEXO C), elaborado pelo Professor Jorge Alexandre Barbosa Neves, que 119 
fez exposição do assunto aos Conselheiros. Prestaram informações adicionais sobre a 120 
matéria os Professores José Aurélio Garcia Bergmann e Roberto Baracat de Araújo. O Sr. 121 
Presidente submeteu a votação o Parecer no 16/2011 da Comissão de Legislação, que 122 
conclui favoravelmente ao citado pedido de redistribuição. O documento foi aprovado por 123 
unanimidade. 2. Proposta de alteração na composição da Congregação da Faculdade 124 
de Educação - Foi distribuído aos Conselheiros o Parecer no 15/2011 da Comissão de 125 
Legislação (ANEXO D), elaborado pelo Professor Jorge Alexandre Barbosa Neves, que 126 
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expôs o assunto. Não havendo manifestações, o Sr. Presidente colocou em votação o 127 
Parecer no 15/2011 da Comissão de Legislação, cujo voto é favorável à aprovação da 128 
proposta de Resolução relativa à nova composição da Congregação da FaE. O citado 129 
Parecer foi aprovado por unanimidade pelo Plenário. 3. Alienação de imóveis de 130 
propriedade da Fundação Universitária Mendes Pimentel-FUMP - Foi distribuído aos 131 
Conselheiros o Parecer no 12/2011 da Comissão de Orçamento e Contas (ANEXO E). O 132 
Sr. Presidente observou que, segundo o art. 6o do Estatuto da FUMP, o patrimônio da 133 
Fundação será administrado pelo Conselho Diretor, que, para esse fim, terá plena 134 
autonomia, exceto no que se refere à alienação de bens imóveis, que poderá ser efetivada 135 
mediante autorização expressa do Conselho Universitário. Em seguida, passou a palavra ao 136 
Relator da matéria, Professor Reynaldo Maia Muniz, que fez a apresentação do tema e 137 
prestou esclarecimentos adicionais relativos às dúvidas apresentadas por Conselheiros. 138 
Houve breve discussão em Plenário. O Professor Luciano de Araújo Ferraz propôs que a 139 
Promotoria de Tutela de Fundações de Belo Horizonte, do Ministério Público Estadual, 140 
seja novamente consultada, na hipótese de o conjunto de imóveis ter avaliação inferior a 141 
R$ 1.760.200,00, montante mínimo aprovado pelo referido Órgão, mediante a Resolução 142 
PTFBH no 25/2010, de 20 de agosto de 2010. A seguir, o Sr. Presidente submeteu a 143 
votação o Parecer no 12/2011 da Comissão de Orçamento e Contas, que conclui pela 144 
aprovação da alienação dos imóveis solicitados e aplicação dos recursos apurados com a 145 
venda na nova Moradia Universitária do Bairro Ouro Preto, com acréscimo de novo 146 
condicionante prevendo a realização de outra avaliação, previamente à alienação, conforme 147 
proposto pelo Professor Luciano de Araújo Ferraz. Houve aprovação unânime do Plenário, 148 
tendo sido apresentada por escrito a seguinte declaração de voto pelo Universitário 149 
Matheus Malta Rangel, para registro em ata: Sou favorável à alienação dos imóveis em 150 
tela por duas razões: a) A existência desses imóveis (18 salas e 5 apartamentos) no 151 
patrimônio da FUMP foge da finalidade de Assistência Estudantil que a Entidade deve 152 
atender, uma vez que o aluguel desses imóveis representa uma atividade comercial 153 
estranha e pouco rentosa para o interesse dos estudantes e demais segmentos da UFMG; 154 
B) A demanda por Moradia Universitária na UFMG é grande e urgente. De cerca de 800 155 
vagas que a UFMG hoje oferece são insuficientes para os quase 30 mil estudantes de 156 
graduação, além dos estudantes de pós-graduação, professores e pesquisadores visitantes, 157 
etc. Porém, algumas dúvidas são pertinentes na nossa opinião, mas como não 158 
encontramos respostas: a. Como a FUMP adquiriu esses imóveis? Quando? b. Qual 159 
função dessas salas e apartamentos hoje? Como, por quem e por que são ocupados?        160 
c. Quanto a FUMP arrecada ou gasta hoje com a manutenção desses imóveis? d. Qual é o 161 
verdadeiro valor real ou de aluguel desses imóveis, imóvel a imóvel, ou universo desses 162 
imóveis? e. Qual critério de indicação ou escolha das empresas que fizeram a avaliação 163 
dos preços de venda dos imóveis? Quem pode indicar empresas? Houve inversão da 164 
pauta. 4. Autorização do Conselho Universitário para a aquisição/desapropriação de 165 
imóvel declarado de utilidade pública pelo Governo Federal, para fins de 166 
desapropriação, em favor da UFMG, destinado à incorporação ao Campus Montes 167 
Claros - Foi distribuído aos Conselheiros o Decreto Presidencial de 21 de novembro de 168 
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2011 (ANEXO F), declarando ser de utilidade pública, para fins de desapropriação em 169 
favor da UFMG, imóvel da PASSONORTE S.A., (ocupado anteriormente pela Faculdade 170 
Santo Agostinho, durante dez anos, mediante contrato de aluguel), destinado à 171 
complementação do Campus da UFMG, em Montes Claros. O Sr. Presidente esclareceu 172 
que o referido Decreto autoriza a UFMG a promover a desapropriação do imóvel com 173 
recursos alocados no orçamento da Universidade. Acrescentou que o art. 182 da 174 
Constituição Federal dispõe que as desapropriações de imóveis serão feitas mediante 175 
prévia e justa indenização em dinheiro e esclareceu que o montante da desapropriação, no 176 
valor de R$ 7 milhões, conforme avaliação feita pela Caixa Econômica Federal, já foi 177 
repassado à UFMG pela União e encontra-se empenhado na CEF, agência Veredas, em 178 
Montes Claros. Destacou que a desapropriação de imóvel é um processo de aquisição, 179 
cabendo, portanto, ao Conselho Universitário, autorizá-la, ouvido o Conselho de 180 
Curadores, em cumprimento ao disposto no inciso XI do art. 13 do Estatuto da UFMG. A 181 
seguir, o Sr. Presidente informou que foi igualmente distribuído aos Conselheiros o Parecer 182 
no 03/2011 do Conselho de Curadores (ANEXO G), passando a palavra ao Presidente do 183 
Conselho de Curadores, Professor José Aurélio Garcia Bergmann, que expôs a matéria ao 184 
Plenário. Os Conselheiros Delacyr da Silva Brandão, Edson de Oliveira Vieira e Helder de 185 
Castro Bernardes Barbosa prestaram esclarecimentos adicionais. O Sr. Presidente colocou 186 
em votação o Parecer no 03/2011 do Conselho de Curadores, que conclui favoravelmente à 187 
autorização pelo Conselho Universitário para que a Universidade promova a 188 
desapropriação e a conseqüente aquisição do citado imóvel. O documento foi aprovado por 189 
unanimidade pelo Plenário. 5. Proposta de revisão do orçamento da Fundação 190 
Universitária Mendes Pimentel, relativo ao exercício de 2011 - Foi distribuído aos 191 
Conselheiros o Parecer no 13/2011 da Comissão de Orçamento e Contas (ANEXO H) 192 
elaborado pelo Professor Reynaldo Maia Muniz, que expôs o tema ao Plenário. Houve 193 
breve discussão, evidenciando-se divergência de entendimento no que diz respeito à 194 
abrangência da assistência estudantil: a) âmbito universal (todo o alunado), com base nos 195 
seguintes argumentos: 1) o caput do art. 5o do Decreto no 7.234, de 19 de julho de 2010, 196 
que dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil-PNAES, determina o 197 
atendimento no âmbito do PNAES prioritariamente aos alunos de Graduação oriundos da 198 
rede pública de educação básica ou com renda familiar per capita de até um salário 199 
mínimo e meio; 2) o caput do art. 2o do Estatuto da Fundação estabelece como finalidades 200 
da FUMP o desenvolvimento, a gestão e o custeio de programas para realizar assistência 201 
social universal, priorizando na execução de seus programas, a participação de alunos da 202 
UFMG; b) âmbito parcial (parcela de alunos de graduação que atenderem aos critérios 203 
definidos pela Instituição), cabendo à UFMG estabelecer a metodologia de seleção dos que 204 
serão beneficiados, com base no disposto do § 2o do art. 3o do mencionado Decreto 205 
(Caberá à instituição federal de ensino superior definir os critérios e a metodologia de 206 
seleção dos alunos de graduação a serem beneficiados), bem como na filosofia do 207 
PNAES, fundada na redução da desigualdade social, na promoção da igualdade de 208 
oportunidades e na inclusão e permanência de alunos na educação superior pública federal. 209 
Houve  manifestações  contrárias e favoráveis às reflexões contidas no mérito do Parecer 210 
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no 13/2011 da Comissão de Orçamento e Contas, tendo sido apresentada pelo Universitário 211 
Matheus Malta Rangel proposta de supressão da análise de mérito do referido Parecer.      212 
O Sr. Presidente colocou em votação, por precedência, o Parecer no 13/2011 da Comissão 213 
de Orçamento e Contas, favorável à aprovação da revisão orçamentária da FUMP, 214 
referente ao exercício de 2011. Houve quarenta e dois votos a favor. Em seguida, o Sr. 215 
Presidente submeteu a votação a proposta de supressão da análise de mérito do Parecer    216 
no 13/2011, que obteve oito votos favoráveis. Foram apuradas três abstenções na 217 
votação. 6. Composição do Conselho Curador da Fundação Universitária Mendes 218 
Pimentel-FUMP - O Sr. Presidente observou que, segundo o art. 11 do novo Estatuto da 219 
FUMP, a Fundação terá, como órgão deliberativo superior, o Conselho Curador, 220 
constituído por sete membros, todos com mandato de quatro anos, permitida uma 221 
recondução, três dos quais representantes do corpo docente da UFMG, com os respectivos 222 
suplentes, indicados pelo Conselho Universitário. Em seguida, informou que foi 223 
distribuído aos Conselheiros, na versão eletrônica retirada da Plataforma Lattes do CNPq, 224 
o curriculum vitae dos seguintes indicados: como representantes efetivos os Professores 225 
Walmir Matos Caminhas, da Escola de Engenharia; André Ricardo Massensini, do 226 
Instituto de Ciências Biológicas; e Mário Fernando Montenegro Campos, do Instituto de 227 
Ciências Exatas; e, como membros suplentes, os Professores Lia Silva de Castilho, da 228 
Faculdade de Odontologia; Sérgio Alexandre da Conceição, da Faculdade de Medicina; e 229 
Wagner Meira Júnior, do Instituto de Ciências Exatas. O Sr. Presidente colocou em 230 
votação o conjunto de indicações, que foi aprovado por unanimidade pelo Plenário. 231 
PALAVRA LIVRE - O Professor José Eustáquio Machado de Paiva ponderou 232 
favoravelmente à ampliação da discussão sobre a política de assistência estudantil. 233 
Considerou que tal assistência deve ser prioritária, no sentido de viabilizar e ampliar a 234 
inclusão de estudantes no ensino superior, declarando acreditar ser esta a função da 235 
Fundação Universitária Mendes Pimentel. O Professor Delacyr da Silva Brandão, após 236 
reportar-se à satisfação da comunidade do Campus da UFMG em Montes Claros com a 237 
incorporação do imóvel desapropriado, ressaltou a importância da atuação do atual 238 
Reitorado para concretizá-la com sucesso. Seguiram-se aplausos do Plenário. A Servidora 239 
Cristina del Papa convidou os Conselheiros a fazerem uma reflexão sobre a implantação do 240 
ponto eletrônico na Universidade, ressaltando a importância de que o processo seja 241 
precedido de debate sobre uma política efetiva de recursos humanos, igualitária para todo o 242 
corpo de servidores da Instituição (docentes e técnico-administrativos em educação). Em 243 
seguida, não havendo outras manifestações, o Sr. Presidente agradeceu a presença dos 244 
Conselheiros e encerrou a sessão, da qual eu, Consuelo Dourado Dupin, Coordenadora da 245 
Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior, lavrei a presente ata, que assino. 246 
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CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CON SELHO 
UNIVERSITÁRIO, REALIZADA EM 07 DE DEZEMBRO DE 2011 
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