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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

REALIZADA EM 29 DE JANEIRO DE 2013 

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e treze, 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 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          7 

(Vice-Reitora); Professores Frederico de Paula Tofani (Diretor) e Fernando Murilo Gontijo 8 

Ramos (representante), pela Escola de Arquitetura; Luiz Antônio Cruz Souza (Diretor) e 9 

Magali Melleu Sehn (representante), pela Escola de Belas-Artes; Delacyr da Silva Brandão 10 

(Diretor) e Edson de Oliveira Vieira (representante), pelo Instituto de Ciências Agrárias; 11 

Janetti Nogueira de Francischi (Vice-Diretora), pelo Instituto de Ciências Biológicas; 12 

Maria Luzia Lamounier (Decana) e Hugo Eduardo Araújo da Gama Cerqueira 13 

(representante), pela Faculdade de Ciências Econômicas; José Guilherme Martins Alves 14 

Moreira (Vice-Diretor), pelo Instituto de Ciências Exatas; Ricardo Rodrigues Barbosa 15 

(Diretor) e Paulo da Terra Caldeira (representante), pela Escola de Ciência da Informação; 16 

Amanda Flávio de Oliveira (Diretora) e Daniela Muradas Reis (representante), pela 17 

Faculdade de Direito; Maria Cristina Soares de Gouvêa (Vice-Diretora) e Orlando Gomes 18 

de Aguiar Júnior (representante suplente), pela Faculdade de Educação; Ronaldo Castro 19 

D’Ávila (Decano) e Herbert Ugrinowitsch (representante), pela Escola de Educação Física, 20 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional; Francisco Carlos Félix Lana (Decano), pela Escola de 21 

Enfermagem; Benjamim Rodrigues de Menezes (Diretor), pela Escola de Engenharia; 22 

Gerson Antônio Pianetti (Diretor) e André Augusto Gomes Faraco (representante), pela 23 

Faculdade de Farmácia; Jorge Alexandre Barbosa Neves (Diretor), pela Faculdade de 24 

Filosofia e Ciências Humanas; Cristiane Valéria de Oliveira (Vice-Diretora), pelo Instituto 25 

de Geociências; Luiz Francisco Dias (Diretor) e Luís Alberto Ferreira Brandão Santos 26 

(representante), pela Faculdade de Letras; Tarcizo Afonso Nunes (Vice-Diretor) e Maria 27 

Aparecida Martins (representante), pela Faculdade de Medicina; Carlos Ernest Dias 28 

(Decano), pela Escola de Música; Evandro Neves Abdo (Diretor), pela Faculdade de 29 

Odontologia; José Aurélio Garcia Bergmann (Diretor) e Afonso de Liguori Oliveira 30 

(representante), pela Escola de Veterinária; Luciana de Gouvêa Viana (Vice-Diretora), 31 

pelo Hospital das Clínicas; Fernando Joaquin Javier Linares (Vice-Diretor), pela Escola de 32 

Educação Básica e Profissional; Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva, pela 33 

representação do corpo docente da área de Humanidades; Adelina Martha dos Reis, pela 34 

representação do corpo docente da área de Ciências da Vida; José Lopes de Siqueira Neto, 35 

pela representação do corpo docente da área de Ciências da Natureza; Servidores Mário 36 

Márcio Garofolo (suplente), Milton Henrique Caldeireli Filadélfio (suplente), Cristina del 37 

Papa, Leonor Gonçalves, Eliane Beatriz Magalhães Silva (suplente), Filipe Amaral Rocha 38 

de Menezes e Guilherme Fátima de Faria, pela representação do corpo técnico-39 

administrativo em educação. Como convidados, participaram da sessão os Universitários 40 

Samuel Drummond Scarponi, João Vítor Leite Rodrigues, Daniela França Chagas Batista 41 
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Valente, Paulo Antônio Romano de Melo, Jorge Afonso Maia Mairinki e Giselle Duarte 42 

Maia, pela representação do corpo discente. Justificaram sua ausência à sessão os 43 

Conselheiros Maria Norma Melo, Ilka Soares Cintra e Maria Elisa de Souza e Silva, tendo 44 

também deixado de comparecer os Conselheiros Renato Martins Assunção, Flávia 45 

Sampaio Latini Velásquez, Delfim Afonso Júnior e Cleber José Bernardes Alves. 46 

Encontram-se sem preenchimento a representação da Escola de Engenharia e as dez vagas 47 

relativas aos representantes discentes. Havendo quorum regulamentar, o Sr. Presidente 48 

cumprimentou os presentes, agradeceu-lhes a presença e declarou abertos os trabalhos. 49 

EXPEDIENTE: Comunicações - a) Novos Conselheiros: - Tomaram posse em 17 de 50 

dezembro de 2012, como Diretor e Vice-Diretor da Faculdade de Farmácia, 51 

respectivamente, os Professores Gerson Antônio Pianetti e Leiliane Coelho André. O 52 

Sr. Presidente deu boas-vindas aos novos Conselheiros. b) A nova gestão do Diretório 53 

Central dos Estudantes-DCE tomou posse em 20 de dezembro de 2012, mas os novos 54 

dirigentes ainda não apresentaram à Reitoria a ata da posse, com o devido registro civil em 55 

cartório, para que possam indicar os representantes discentes nos órgãos colegiados 56 

superiores, conforme determina o art. 96 do Regimento Geral da UFMG. Contudo, por se 57 

tratar de tema de importância institucional, a Direção do DCE indicou os seguintes 58 

representantes estudantis para participarem da presente reunião, com direito a voz, mas não 59 

a voto: Universitários Samuel Drummond Scarponi, João Vítor Leite Rodrigues, Daniela 60 

França Chagas Batista Valente, Paulo Antônio Romano de Melo, Jorge Afonso Maia 61 

Mairinki, Rafael Caiado Torezani e Giselle Duarte Maia, os quais participaram da sessão, 62 

com a anuência do Plenário. Ata - Foi distribuída, apenas em versão eletrônica, a ata da 63 

reunião do Colegiado realizada em 11 de dezembro de 2012, a qual foi aprovada, 64 

apurando-se duas abstenções. Informes - A Professora Maria Beatriz Mendonça tomará 65 

posse no cargo de Diretora da Escola de Belas-Artes, em solenidade a ser realizada às 16 66 

horas do dia 1
o
 de fevereiro de 2013, no Auditório da Unidade. ORDEM DO DIA - Lei 67 

n
o
 12.772, de 28 de dezembro de 2012, relativa, entre outros aspectos, às Carreiras do 68 

Magistério Superior e do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - O Sr. 69 

Presidente solicitou inicialmente a autorização dos Conselheiros para convidar a 70 

participarem da presente reunião, com a finalidade de prestarem esclarecimentos sobre a 71 

matéria, o Pró-Reitor Adjunto de Recursos Humanos, Gilmar Lima Guimarães; o 72 

Presidente da Comissão Permanente de Pessoal Docente-CPPD, Professor Anilton César 73 

Vasconcelos; a Procuradora Geral da UFMG em exercício, Dra. Juliana Lima Salvador, e a 74 

Procuradora Dra. Patrícia Lima Rosa Braga. Havendo anuência do Plenário, os referidos 75 

convidados passaram a integrá-lo. O Sr. Presidente informou que foi distribuída aos 76 

Conselheiros, em versão eletrônica, a Lei n
o
 12.772, de 28 de dezembro de 2012, que 77 

dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal, a partir 78 

de 1
o
 de março de 2013. A seguir, passou a palavra ao Pró-Reitor Adjunto de Recursos 79 

Humanos, Gilmar Lima Guimarães, e ao Presidente da CPPD, Professor Anilton César 80 

Vasconcelos, os quais, mediante projeção em tela, procederam à apresentação das 81 

determinações e implicações da nova Lei (ANEXO A). Seguiu-se fase de esclarecimento 82 

às dúvidas do Plenário, tendo sido destacada a informação de que o Ministério da 83 
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Educação emitirá, nos próximos dias, nota técnica com orientações para a aplicação da Lei 84 

n
o
 12.772/2012, inclusive para o art. 8

o
, o qual dispõe que o ingresso na Carreira de 85 

Magistério Superior ocorrerá sempre no primeiro nível da Classe de Professor Auxiliar, 86 

com a exigência do diploma de curso superior em nível de graduação. Observou que há a 87 

expectativa de que o MEC manifeste o entendimento de que as Instituições Federais de 88 

Ensino poderão acrescentar outros requisitos, como a apresentação de títulos de Pós-89 

Graduação pelos candidatos, de acordo com o interesse da Instituição. Em seguida, o 90 

Sr. Presidente comentou que, em decorrência da nova legislação, em 14 de janeiro de 2013, 91 

a Vice-Reitora no exercício do Reitorado, Professora Rocksane de Carvalho Norton, 92 

emitiu, ad referendum do Conselho Universitário, a Resolução Complementar n
o
 01/2013 93 

(ANEXO B), modificando excepcional e transitoriamente a Resolução Complementar 94 

n
o
 02/2010, de 11/11/2010, relativa à regulamentação dos concursos públicos das carreiras 95 

de magistério na UFMG. Esclareceu que a Resolução emitida autorizou, em caráter 96 

excepcional e transitório, apenas para os concursos públicos de magistério superior para as 97 

Classes de Professor Auxiliar, Assistente, Adjunto ou Titular, cujos prazos de inscrição 98 

tenham se encerrado até o dia 31 de dezembro de 2012, a possibilidade de que as provas 99 

ocorram no prazo mínimo de trinta dias, contados a partir da data do encerramento das 100 

inscrições. Informou que foi distribuída aos Conselheiros cópia da citada Resolução, cuja 101 

aprovação ad referendum depende da homologação do Conselho Universitário, observado 102 

o quorum de deliberação de 2/3 dos membros do Colegiado, correspondendo hoje a trinta e 103 

seis votos, no total de cinquenta e seis vagas preenchidas. Após obter a anuência do 104 

Plenário, o Sr. Presidente colocou em votação a aprovação da Resolução Complementar 105 

n
o
 01/2013, ad referendum do Conselho Universitário, a qual foi homologada por 106 

unanimidade pelo Plenário, apurando-se quarenta votos favoráveis. Em seguida, o Plenário 107 

apreciou a situação dos Editais de concursos públicos de magistério em andamento na 108 

UFMG. Foi consensual o entendimento favorável à aplicação da Resolução Complementar 109 

n
o
 01/2013 aos concursos em andamento, objetivando possibilitar a posse do docente 110 

aprovado antes de 1
o
 de março de 2013. Houve também consenso a favor da retificação dos 111 

Editais de concursos, cujas inscrições tenham se encerrado até o dia 31 de dezembro de 112 

2012,  revendo que a posse e o enquadramento do docente aprovado ocorrerão nos termos 113 

da legislação vigente na ocasião de seu ingresso na Carreira de Magistério Federal, 114 

facultando-se aos inscritos o cancelamento de sua inscrição com o ressarcimento do valor 115 

da taxa. A seguir, houve debate quanto aos procedimentos a serem adotados em relação aos 116 

vinte e nove Editais de concurso de magistério publicados com data de encerramento das 117 

inscrições de candidatos posterior a 31 de dezembro de 2012, o que inviabiliza, portanto, a 118 

posse dos aprovados antes de 1
o
 de março de 2013. Foi cogitada a adoção pela UFMG dos 119 

seguintes procedimentos, entre outros: a) manutenção, sem alteração, de todos os Editais já 120 

publicados; b) autonomia de cada Departamento/Unidade para decidir sobre o 121 

procedimento a ser adotado, no caso de seus Editais de concurso já publicados; 122 

c) cancelamento imediato de todos os Editais de concurso, posição defendida não só pela 123 

Reitoria, no Ofício Circular GR n
o
 002/2013, de 16/01/2013 (ANEXO C), como também 124 

pelas Procuradoras Juliana Lima Salvador e Patrícia Lima Rosa Braga, que ponderaram 125 
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favoravelmente à aplicação de medida isonômica a todos os Editais, por ser o 126 

procedimento que possibilita maior segurança jurídica à UFMG. Argumentaram que, com 127 

tal medida, além de não se criar expectativa de direito no candidato, evita-se o risco tanto 128 

de questionamento jurídico, por mudança de regra durante o processo, como de suspensão 129 

do concurso por ordem judicial e demora na decisão final; d) cancelamento de todos os 130 

Editais no final da semana em curso, mesmo que já existam candidatos inscritos, se o MEC 131 

não oferecer, no decorrer da semana, elemento novo que possa dar segurança à UFMG de 132 

manter os Editais; d) retificação dos vinte e nove Editais, com previsão de que a posse e o 133 

enquadramento do candidato aprovado ocorrerão nos termos da legislação vigente, por 134 

ocasião de seu ingresso na Carreira de Magistério Federal. O Sr. Presidente, após a 135 

anuência do Plenário, submeteu a votação a proposta de que sejam cancelados, ao final da 136 

semana em curso, todos os Editais de concurso público de magistério publicados com 137 

previsão de encerramento das inscrições de candidatos em data posterior a 31 de dezembro 138 

de 2012, mesmo que já haja inscritos. A proposta foi aprovada, apurando-se um voto 139 

contra e duas abstenções. O Sr. Presidente comentou que manterá os Conselheiros 140 

informados sobre o assunto. PALAVRA LIVRE - O Sr. Presidente comentou que serão 141 

programadas, para março ou abril, reuniões do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e 142 

do Conselho Universitário, com o objetivo de proceder à avaliação da atual forma de 143 

ingresso de candidatos nos cursos de Graduação da UFMG, uma vez que deverá ser 144 

divulgado em maio o Edital do Exame Nacional do Ensino Médio-ENEM, com previsão de 145 

realização das provas em outubro. O Sr. Presidente comentou que se encontram ainda em 146 

fase de negociação os termos do convênio entre a UFMG e a Empresa Brasileira de 147 

Serviços Hospitalares-EBSERH, os quais serão oportunamente apreciados pelo Conselho 148 

Universitário, para deliberação final. Acrescentou que já assinaram convênio com a 149 

EBSERH a Universidade Federal do Piauí e as Universidades de Brasília, do Maranhão e 150 

do Triângulo Mineiro. O Professor Luiz Antônio Cruz Souza, comentando que dia 31 de 151 

janeiro expira seu mandato como Diretor da Escola de Belas-Artes, formulou suas 152 

despedidas e agradecimentos a todos com quem teve a oportunidade de convivência e 153 

aprendizado, em especial aos colegas da Comissão de Recursos. O Sr. Presidente 154 

agradeceu a contribuição do Professor Luiz Antônio Cruz Souza, não apenas ao Conselho 155 

Universitário, mas à Instituição. A Servidora Cristina del Papa, após comentar que estão 156 

previstas para os dias 05 e 06 de março de 2013 eleições para preenchimento no Conselho 157 

Universitário, de quatro vagas de representantes do corpo técnico-administrativo em 158 

educação, solicitou que seja evitada agenda de reunião do Colegiado nessas datas, para que 159 

a representação possa participar. Em seguida, propôs a emissão pelo Conselho 160 

Universitário de manifestação de solidariedade à comunidade da Universidade Federal de 161 

Santa Maria extensiva às famílias das vítimas da tragédia ocorrida em Santa Maria/RS, no 162 

dia 27 de janeiro de 2013, e que resultou na morte de mais de duas centenas de jovens, a 163 

maioria dos quais alunos da UFSM. A proposta foi aprovada por unanimidade. O 164 

Universitário Jorge Afonso Maia Mairinki, após comentar que se encontra em processo de 165 

registro civil em cartório a ata da posse dos membros da chapa vencedora nas eleições 166 

realizadas para a nova Diretoria do DCE, denominada “Pés no Chão”, declarou que a 167 
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representação discente está disposta a ser atuante e aberta a discussões e contribuições de 168 

interesse da Universidade. O Sr. Presidente reiterou seus agradecimentos aos Conselheiros 169 

pela presença e, a seguir, encerrou a sessão, da qual eu, Consuelo Dourado Dupin, 170 

Coordenadora da Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior, lavrei a presente ata, que 171 

assino.  172 
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CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 

UNIVERSITÁRIO, REALIZADA EM 29 DE JANEIRO DE 2013 
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