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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2013 

Aos quatorze dias do mês de maio de dois mil e treze, 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: Professores Rocksane de Carvalho Norton (Vice-7 

Reitora); Frederico de Paula Tofani (Diretor) e Fernando Murilo Gontijo Ramos 8 

(representante), pela Escola de Arquitetura; Maria Beatriz Mendonça (Diretora) e Magali 9 

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

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

Tomaz Aroldo da Mota Santos (Diretor) e Maria Elena de Lima Perez Garcia 12 

(representante), pelo Instituto de Ciências Biológicas; Reynaldo Maia Muniz (Diretor) e 13 

Hugo Eduardo Araújo da Gama Cerqueira (representante), pela Faculdade de Ciências 14 

Econômicas; Antônio Otávio Fernandes (Diretor) e Renato Martins Assunção 15 

(representante), pelo Instituto de Ciências Exatas; Ricardo Rodrigues Barbosa (Diretor) e 16 

Paulo da Terra Caldeira (representante), pela Escola de Ciência da Informação; Fernando 17 

Gonzaga Jayme (Vice-Diretor), pela Faculdade de Direito; Samira Zaidan (Diretora) e Ana 18 

Maria Rabelo Gomes (representante), pela Faculdade de Educação; Emerson Silami Garcia 19 

(Diretor) e Herbert Ugrinowitsch (representante), pela Escola de Educação Física, 20 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional; Maria Imaculada de Fátima Freitas (Diretora), pela 21 

Escola de Enfermagem; Alessandro Fernandes Moreira (Vice-Diretor) e Selênio Rocha 22 

Silva (representante), pela Escola de Engenharia; Leiliane Coelho André (Vice-Diretora), 23 

pela Faculdade de Farmácia; Mauro Lúcio Leitão Conde (Vice-Diretor) e Delfim Afonso 24 

Júnior (representante), pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas; Tânia Mara 25 

Dussin (Diretora), pelo Instituto de Geociências; Luiz Francisco Dias (Diretor) e Luís 26 

Alberto Ferreira Brandão Santos (representante), pela Faculdade de Letras; Francisco José 27 

Penna (Diretor) e Maria Aparecida Martins (representante), pela Faculdade de Medicina; 28 

Maurício Freire Garcia (Diretor), posteriormente substituído pelo Vice-Diretor, Professor 29 

Mauro Rodrigues, e Clifford Hill Korman (representante suplente), posteriormente 30 

substituído pelo representante efetivo, Professor Cleber José Bernardes Alves, pela Escola 31 

de Música; Professores Antônio Paulino Ribeiro Sobrinho (Vice-Diretor) e Saul Martins de 32 

Paiva (representante), pela Faculdade de Odontologia; José Aurélio Garcia Bergmann 33 

(Diretor) e Afonso de Liguori Oliveira (representante), pela Escola de Veterinária; Antônio 34 

Luiz Pinho Ribeiro (Diretor-Geral), pelo Hospital das Clínicas; Carmen Maria de Caro 35 

Martins (Diretora), pela Escola de Educação Básica e Profissional; Manoel Leonardo 36 

Wanderley Duarte Santos, pela representação do corpo docente da área de Humanidades; 37 

Elizabeth Ribeiro da Silva, pela representação do corpo docente da área de Ciências da 38 

Vida; Servidores Cristina del Papa, Helder de Castro Bernardes Barbosa, Reinaldo 39 

Trindade Proença, Leonor Gonçalves, Domenico Romano Romani, José Francisco do 40 

Nascimento e Guilherme Fátima de Faria, pela representação do corpo técnico-41 

administrativo em educação; Universitários Jorge Afonso Maia Mairinki, João Vítor Leite 42 
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Rodrigues, Daniela França Chagas Batista Valente, Giselle Duarte Maia, Caio César 43 

Clímaco Vieira, Nathália Ferreira Guimarães, Tiago Rocha Santos (suplente), Isabela 44 

Rodrigues Ligeiro, Izabella Lourença Amorim Romualdo e Alex Roberto Correa, pela 45 

representação do corpo discente. Deixaram de comparecer os Conselheiros: Flávia 46 

Sampaio Latini Velásquez, André Augusto Gomes Faraco, Maria Márcia Magela Machado 47 

e Wagner Meira Júnior. Está vaga a representação da Faculdade de Direito. 48 

EXPEDIENTE: Comunicações - Novos Conselheiros: O Diretório Central dos 49 

Estudantes, mediante o Ofício n
o
 006/2013, de 08/05/2013, indicou como representantes 50 

discentes no Conselho Universitário os seguintes Universitários: Eloísa Soares 51 

Nascimento, do Curso de Engenharia Florestal (efetiva), em substituição ao Universitário 52 

Samuel Drummond Scarponi, e, como suplente, Tiago Rocha Santos, do Curso de 53 

Agronomia; Fernanda Menezes de Faria, do Curso de Medicina, como suplente da 54 

Universitária Daniela França Chagas Batista Valente. O Sr. Presidente deu boas vindas aos 55 

novos Conselheiros. Ata - Foi distribuída a ata da reunião do Colegiado realizada em 30 de 56 

abril de 2013, cujo teor foi aprovado pelo Plenário, apurando-se na votação uma abstenção. 57 

ORDEM DO DIA - 1. Processo de escolha de dirigentes na UFMG - artigo 27 do 58 

Estatuto da UFMG - quorum especial de 2/3 dos membros do Conselho Universitário 59 

- Foi encaminhado aos Conselheiros o endereço eletrônico para acesso ao Estatuto da 60 

UFMG e ao Decreto n
o
 1.916, de 23/05/1996, tendo-lhes sido distribuído o seguinte 61 

conjunto de documentos: a) Ofício Circular n
o
 005/2011 da Secretaria de Educação 62 

Superior/MEC, com a Nota Técnica n
o
 437/2011, que apresenta orientações e 63 

esclarecimentos sobre o processo de escolha de dirigentes (ANEXO A) e informações 64 

relativas ao marco legal para a escolha de Reitor e de Vice-Reitor da UFMG (ANEXO B). 65 

Foram igualmente distribuídos, por solicitação da Servidora Cristina del Papa, os seguintes 66 

documentos, apresentados pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Instituições Federais de 67 

Ensino UFMG/CEFET-MG/UFVJM/IFMG-SINDIFES: a) Expediente do SINDIFES, 68 

intitulado Por uma Universidade realmente democrática (ANEXO C); b) notícia veiculada 69 

na página eletrônica da Universidade de Brasília-UnB, datada de 30 de maio de 2012 70 

(ANEXO D). O Sr. Presidente comentou que, embora, por motivos diversos, a discussão 71 

sobre critérios de escolha de dirigentes na UFMG tenha sido postergada, está cumprindo, 72 

na presente sessão, o compromisso de promover tal debate, assumido pelo atual Reitorado 73 

durante a campanha sucessória e também por ocasião do acordo para o término da greve do 74 

corpo técnico-administrativo em educação, firmado em 10 de setembro de 2012, entre a 75 

Reitoria e o Comando Local de Greve do segmento. A seguir, o Sr. Presidente ressaltou 76 

que as Universidades Federais vivem situação complexa no que diz respeito a vários 77 

aspectos, dentre os quais sua autonomia administrativo-financeira, as carreiras docente e 78 

técnico-administrativa em educação e o processo de escolha de seus dirigentes. Comentou 79 

que participará amanhã de reunião da Associação dos Reitores das Instituições Federais de 80 

Ensino Superior-ANDIFES, a realizar-se em Porto Alegre, oportunidade em que serão 81 

discutidas propostas para a elaboração de projeto de lei regulamentando o art. 207 da 82 

Constituição Federal, relativo à autonomia das universidades. Acrescentou que a 83 

elaboração de tal proposta foi acordada entre o Conselho Nacional de Educação-CNE, a 84 
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Câmara dos Deputados, o Ministério da Educação e os Reitores das IFES. Em seguida, 85 

submeteu o assunto a discussão. Houve longo debate em Plenário, registrando-se posições 86 

favoráveis e contrárias às seguintes propostas formuladas pelo SINDIFES, para a 87 

realização da consulta à comunidade universitária em 2013, para a escolha do próximo 88 

Reitorado: a) convocação dos eleitores pelas entidades representativas dos três segmentos;                           89 

b) manifestação do corpo docente, do corpo discente e do corpo técnico-administrativo em 90 

educação, mediante o voto paritário proporcional; c) elaboração da lista tríplice pelo 91 

Colégio Eleitoral, respeitando o resultado da consulta. Registram-se, entre outros, os 92 

seguintes argumentos em defesa das referidas propostas: a) a valorização da democracia 93 

pela Universidade, ao garantir tratamento isonômico aos três segmentos universitários, sem 94 

diferenciá-los e discriminá-los, seja quanto à função ou ao cargo exercido, seja quanto ao 95 

nível de escolaridade ou à classe social; b) o exercício pela UFMG da autonomia 96 

universitária preceituada na Constituição Federal, para que possa definir a forma de 97 

escolha de seus próprios dirigentes; c) o aprimoramento do processo democrático de 98 

gestão, com a participação igualitária de todos os integrantes da comunidade universitária, 99 

mediante o voto paritário, reconhecendo a importância de cada segmento nos processos 100 

eleitorais da Universidade; d) a garantia de estar a diversidade representada em todas as 101 

instâncias universitárias; e) o elevado percentual  de Instituições Federais de Ensino 102 

Superior brasileiras (70%) que já estabeleceram o voto paritário proporcional; f) a 103 

permissão, garantida em lei, de que os dirigentes dos Institutos Federais de Educação 104 

sejam escolhidos em processo de consulta à respectiva comunidade escolar, com voto 105 

paritário entre os três segmentos, mediante a atribuição de peso de um terço, sem 106 

diferenciação, na manifestação dos corpos docente, técnico-administrativo e discente. Foi 107 

ainda levantada a hipótese de a Universidade avaliar a adequação da proporcionalidade dos 108 

pesos de 70% e 30% para a manifestação, respectivamente, do corpo docente e dos corpos 109 

técnico-administrativo e discente. Registraram-se também posicionamentos favoráveis à 110 

realização da consulta à comunidade universitária, nos termos previstos no parágrafo único 111 

do art. 27 do Estatuto da UFMG, mediante votação secreta, na qual cada eleitor votará em 112 

apenas um nome para o cargo a ser preenchido, atribuindo-se o peso de, no mínimo, 70% 113 

para a manifestação do corpo docente, no total dos votos da comunidade. Nesta linha de 114 

defesa, houve ponderações no sentido de que devem ser levados em conta, para justificar a 115 

atribuição de maior peso ao voto docente, os seguintes aspectos: o tipo de função que cada 116 

segmento ocupa na comunidade; o grau de sua responsabilidade para o cumprimento das 117 

funções precípuas da Instituição; o tempo de sua permanência na UFMG, etc. Ponderou-se 118 

também que não cabe ao Conselho Universitário votar proposta de realização de consulta 119 

informal à comunidade universitária, a qual pode ser feita por qualquer pessoa ou entidade 120 

representativa, cuja autonomia deve ser respeitada, uma vez que o Estatuto da UFMG 121 

estabelece a obrigatoriedade da consulta, nos termos da Lei. O Sr. Presidente observou que 122 

o Conselho Universitário, em 17 de dezembro de 1998, discutiu o assunto, à luz da 123 

legislação federal, a qual faculta a consulta à comunidade, mas exige que, caso seja 124 

realizada, o peso do voto docente deve corresponder a 70%, no total dos votos da 125 

comunidade. Relatou que, na oportunidade, o Colegiado decidiu incluir no Estatuto da 126 
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Universidade a obrigatoriedade da consulta à comunidade e destacou que, qualquer 127 

mudança no atual modelo desse processo implica alteração do texto estatutário vigente, 128 

requerendo o voto favorável de, no mínimo, 2/3 dos membros do Conselho Universitário, 129 

quantitativo que corresponde hoje a quarenta e dois votos, no total de sessenta e três 130 

membros. Após observar que muitas IFES não tornaram obrigatória a consulta à 131 

comunidade nem definiram o peso dos votos em seus respectivos Estatutos, destacou as 132 

características diferentes das Universidades, seja quanto ao tempo de existência e 133 

localização, seja quanto ao número de cursos e de alunos. Destacou que, na hipótese de o 134 

Colegiado decidir alterar o Estatuto da Instituição, o novo texto só poderá entrar em vigor 135 

após a análise prévia pela Secretaria de Educação Superior do MEC, a aprovação da 136 

Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação e a homologação pelo 137 

Ministro da Educação, conforme estabelece a legislação vigente. Após obter a anuência do 138 

Plenário, o Sr. Presidente solicitou, mediante votação simbólica, a manifestação dos 139 

Conselheiros favoráveis à alteração do Estatuto da UFMG. A alteração foi rejeitada, tendo 140 

sido apurados vinte votos a favor, sendo a decisão favorável à manutenção do atual texto 141 

estatutário. O Sr. Presidente observou que, em agosto, o Conselho Universitário deverá 142 

reunir-se, para definir o regulamento do processo de consulta à comunidade universitária, 143 

relativo à elaboração da lista tríplice para a escolha do Reitor e do Vice-Reitor. 144 

PALAVRA LIVRE - O Professor Tomaz Aroldo da Mota Santos considerou importante 145 

ressaltar a forma democrática e elegante com a qual o Magnífico Reitor presidiu a presente 146 

reunião. Não havendo outras manifestações, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos 147 

e encerrou a sessão, da qual eu, Consuelo Dourado Dupin, Coordenadora da Secretaria dos 148 

Órgãos de Deliberação Superior, lavrei a presente ata, que assino. 149 
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