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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 
REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2013, COM CONTINUIDADE EM 25 DE 
JUNHO DE 2013 

Aos vinte e quatro dias do mês de junho 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 (Vice-7 
Reitora); Professores Frederico de Paula Tofani (Diretor), pela Escola de Arquitetura; 8 
Maria Beatriz Mendonça (Diretora) e Magali Melleu Sehn (representante), pela Escola de 9 
Belas-Artes; Tomaz Aroldo da Mota Santos (Diretor) e Maria Elena de Lima Perez Garcia 10 
(representante), pelo Instituto de Ciências Biológicas; Reynaldo Maia Muniz (Diretor) e 11 
Hugo Eduardo Araújo da Gama Cerqueira (representante), pela Faculdade de Ciências 12 
Econômicas; Antônio Otávio Fernandes (Diretor), pelo Instituto de Ciências Exatas; 13 
Ricardo Rodrigues Barbosa (Diretor) e René Lommez Gomes (representante suplente), 14 
pela Escola de Ciência da Informação; Amanda Flávio de Oliveira (Diretora) e Alexandre 15 
Travessoni Gomes Trivisonno (representante), pela Faculdade de Direito; Samira Zaidan 16 
(Diretora) e Ana Maria Rabelo Gomes (representante), pela Faculdade de Educação; 17 
Emerson Silami Garcia (Diretor) e Herbert Ugrinowitsch (representante), pela Escola de 18 
Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional; Maria Imaculada de Fátima Freitas 19 
(Diretora), pela Escola de Enfermagem; Alessandro Fernandes Moreira (Vice-Diretor), 20 
posteriormente substituído pelo Diretor, Professor Benjamim Rodrigues de Menezes, e 21 
Selênio Rocha Silva (representante), pela Escola de Engenharia; Leiliane Coelho André 22 
(Vice-Diretora), pela Faculdade de Farmácia; Jorge Alexandre Barbosa Neves (Diretor), 23 
pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas; Tânia Mara Dussin (Diretora) e Maria 24 
Márcia Magela Machado (representante), pelo Instituto de Geociências; Luiz Francisco 25 
Dias (Diretor), pela Faculdade de Letras; Francisco José Penna (Diretor), pela Faculdade 26 
de Medicina; Maurício Freire Garcia (Diretor), pela Escola de Música; Evandro Neves 27 
Abdo (Diretor) e Saul Martins de Paiva (representante), pela Faculdade de Odontologia; 28 
José Aurélio Garcia Bergmann (Diretor), pela Escola de Veterinária; Antônio Luiz Pinho 29 
Ribeiro (Diretor-Geral), pelo Hospital das Clínicas; Carmen Maria de Caro Martins 30 
(Diretora), pela Escola de Educação Básica e Profissional; Flávia Pereira Xavier 31 
(representante suplente), pela representação do corpo docente da área de Humanidades; 32 
Elizabeth Ribeiro da Silva, pela representação do corpo docente da área de Ciências da 33 
Vida; Marcos Pinotti Barbosa (representante suplente), pela representação do corpo 34 
docente da área de Ciência da Natureza; Servidores Cristina del Papa, Helder de Castro 35 
Bernardes Barbosa, Reinaldo Trindade Proença, Leonor Gonçalves, Domenico Romano 36 
Romani, José Francisco do Nascimento e Guilherme Fátima de Faria, pela representação 37 
do corpo técnico-administrativo em educação; Universitários Jorge Afonso Maia Mairinki, 38 
João Vítor Leite Rodrigues, Daniela França Chagas Batista Valente, Giselle Duarte Maia, 39 
Nathália Ferreira Guimarães, Isabela Rodrigues Ligeiro, Izabella Lourença Amorim 40 
Romualdo e Alex Roberto Correa, pela representação do corpo discente. Justificaram sua 41 
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ausência à sessão os Conselheiros: Renato Martins Assunção e Cleber José Bernardes 42 
Alves, tendo também deixado de comparecer os Conselheiros: Delacyr da Silva Brandão 43 
Júnior, Edson de Oliveira Vieira, Flávia Sampaio Latini Velásquez, André Augusto Gomes 44 
Faraco, Delfim Afonso Júnior, Luís Alberto Ferreira Brandão Santos, Maria Aparecida 45 
Martins, Afonso de Liguori Oliveira, Caio César Clímaco Vieira e Eloísa Soares 46 
Nascimento. Está vaga a representação da Escola de Arquitetura. Havendo quorum 47 
regulamentar, o Sr. Presidente cumprimentou os Conselheiros, declarou abertos os 48 
trabalhos e agradeceu a todos pelo atendimento à convocação para a presente sessão. 49 
ORDEM DO DIA - Regime de urgência (conforme § 3o art. 12 do Regimento Geral da 50 
UFMG) - 1. Segurança pessoal e patrimonial da Universidade; manifestações 51 
populares e presença da Força Nacional de Segurança Pública na UFMG - O Sr. 52 
Presidente esclareceu que a reunião foi convocada em regime de urgência, para tomada de 53 
conhecimento, avaliação e deliberações pertinentes pelos membros do Conselho 54 
Universitário, relativos à situação da UFMG quanto ao ocorrido dia 22 de junho de 2013, 55 
por ocasião das manifestações populares na Avenida Antônio Carlos, quando da realização 56 
do jogo da seleção brasileira de futebol no “Mineirão” pela Copa das Confederações. 57 
Comentou que, na ocasião, houve novamente confronto dos manifestantes com as forças 58 
policiais, na Portaria de acesso ao Campus da Pampulha da UFMG pela Avenida Antônio 59 
Carlos, local onde foram derrubados cento e nove mourões da cerca da Instituição. A 60 
seguir, reportando-se à última reunião do Conselho Universitário, em 18 de junho de 2013, 61 
lembrou que o Plenário, após discutir o assunto, emitiu nota à comunidade, tornando 62 
pública a posição do Colegiado a respeito das mobilizações populares, consideradas 63 
necessárias no processo democrático, desde que ocorram sem violência, respeitando os 64 
direitos individuais dos cidadãos, indistintamente, e a integridade tanto dos bens 65 
particulares e coletivos da cidade, como do patrimônio de todas as instituições públicas, 66 
entre as quais a UFMG. Destacou que, na nota, a UFMG também defendeu a prevalência 67 
do diálogo permanente entre as partes envolvidas. Salientou a seguir que, em conformidade 68 
com a legislação que regulamenta a realização da Copa das Confederações e da Copa do 69 
Mundo, todos os Países-sede assumem compromissos e oferecem garantias para a 70 
realização das competições esportivas em ambiente seguro e estável e se comprometem a 71 
colaborar com a Federação Internacional de Futebol-FIFA, que assume o controle dos 72 
eventos. Em seguida, ressaltou que, além dos compromissos da UFMG com a realização da 73 
Copa das Confederações, foram definidas necessidades, a partir de entendimentos entre os 74 
Ministérios da Educação e do Esporte, representantes do Governo Estadual e da Prefeitura 75 
de Belo Horizonte, tais como a exigência de credenciamento prévio para obtenção de 76 
permissão de acesso ao Campus da Pampulha, nos dias de jogos no “Mineirão”. O Sr. 77 
Presidente relatou que, ao final da tarde do dia 21 de junho de 2013, recebeu ligações 78 
telefônicas do Governador de Minas Gerais, Antônio Augusto Junho Anastasia, bem como 79 
do Ministro da Educação, Aloizio Mercadante, o qual falou em seu nome e em nome da 80 
Presidenta Dilma Rousseff, solicitando-lhe o apoio da UFMG para garantir a segurança da 81 
realização dos jogos no “Mineirão”. Relatou ter ficado acertado com o Governador do 82 
Estado, Antônio Augusto Junho Anastasia, com o Chefe do Estado Maior da Polícia 83 
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Militar de Belo Horizonte, Coronel Divino Pereira de Brito, e com o Comandante da 4a 84 
Região Militar do Exército Brasileiro em Belo Horizonte, General Vicente Gonçalves de 85 
Magalhães, o seguinte: a) a limitação da atuação da Polícia Militar no entorno do Campus 86 
da Pampulha, fora do espaço da UFMG; b) a presença do Exército e da Força Nacional de 87 
Segurança Pública no Campus da UFMG na Pampulha, uma vez que, além de estar 88 
inserido na área delimitada como local oficial de competição e, portanto, com restrição de 89 
acesso e circulação de pessoas e veículos, abriga o Centro de Desenvolvimento da 90 
Tecnologia Nuclear-CDTN, instituição de pesquisa da área nuclear, considerada área de 91 
segurança nacional, subordinada à Comissão Nacional de Energia Nuclear-CNEN, 92 
vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Em seguida, o Sr. Presidente 93 
fez breve relato sobre a atuação das forças de segurança unificadas (Força Nacional de 94 
Segurança Pública, Exército, Polícia Militar e Guarda Municipal), destacando os seguintes 95 
aspectos: a) a Guarda Municipal atuou do lado de fora das Portarias do Campus, a partir de 96 
zero hora do dia 22 de junho de 2013, no controle de acesso de veículos; b) a Segurança 97 
Universitária atuou nas Portarias do Campus, no controle do acesso de pedestres; c) a 98 
Força Nacional de Segurança atuou dentro do Campus, no suporte à Guarda Municipal e à 99 
Segurança Universitária; d) o Exército, por solicitação formulada pelo Coronel Divino 100 
Pereira de Brito, Comandante da 4a Região Militar do Exército Brasileiro em Belo 101 
Horizonte, atuou na segurança do patrimônio da União, de 7 horas às 22 horas do dia 22 de 102 
junho de 2013, tendo utilizado, além de área do Centro de Atividades Didáticas - Ciências 103 
Humanas (CAD 2), o entorno da Imprensa Universitária e áreas do prédio do 104 
Departamento de Logística de Suprimentos e de Serviços Operacionais-DLO. A esse 105 
respeito, o Sr. Presidente comentou que não foram utilizados pelo Exército os espaços 106 
solicitados e autorizados na Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional 107 
e no Centro de Atividades Didáticas - Ciências Naturais (CAD 1), nem na Escola de Belas-108 
Artes, onde o pedido de utilização foi negado; e) as viaturas da Polícia Militar, totalizando 109 
quatro unidades, entraram no Campus, no dia 22 de junho, por solicitação do Tenente-110 
Coronel Idzel Mafra Fagundes, Comandante do 34o Batalhão da Polícia Militar, 111 
responsável, entre outros aspectos, pela segurança pública dos complexos Estádio 112 
Magalhães Pinto (Mineirão), Ginásio do Mineirinho e UFMG. O Sr. Presidente, dando 113 
continuidade a seu relato, informou ter recebido ontem à noite telefonema do Ministro da 114 
Educação, Aloizio Mercadante, o qual, falando no próprio nome e em nome da Presidenta 115 
Dilma Rousseff, pediu serenidade e continuidade na cooperação, por considerarem 116 
inevitável a presença das forças de segurança no Campus da UFMG, para garantir a ordem. 117 
A seguir, colocou o assunto em discussão. A representação discente no Conselho 118 
Universitário solicitou a autorização do Plenário para que participe da sessão o 119 
Universitário Samuel Drummond Scarponi, como suplente do Universitário Caio César 120 
Clímaco Vieira, com direito a voto. O Sr. Presidente, após observar que não foi 121 
formalizada pelo DCE a indicação do referido Universitário como representante discente, e 122 
com a devida antecedência de três dias úteis, inicialmente consultou o Plenário quanto à 123 
participação na reunião do discente indicado. Não havendo objeções, o Sr. Presidente 124 
colocou em votação a solicitação da representação discente quanto à concessão do direito 125 
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de voto ao Universitário Samuel Drummond Scarponi, que foi negada, apurando-se oito 126 
votos a favor e trinta e nove contrários. O mencionado Universitário passou a integrar o 127 
Plenário como convidado. Em seguida, os representantes discentes no Conselho 128 
Universitário procederam às seguintes ações: a) distribuíram carta dirigida aos membros do 129 
Conselho Universitário (ANEXO A); b) questionaram o entendimento de que a legislação 130 
que rege a realização da Copa das Confederações está acima da autonomia da 131 
Universidade; c) defenderam a interpretação de que a Lei no 12.663/2012 não se aplica à 132 
UFMG, no que diz respeito à sua inserção no perímetro do local oficial de competição, 133 
cujo acesso é restrito aos portadores de credenciais emitidas pela FIFA ou de ingressos, por 134 
acreditarem que a referida restrição diz respeito ao comércio nas imediações e nas 135 
principais vias de acesso; d) protestaram contra a presença de forças externas de segurança 136 
no interior do Campus da Pampulha, utilizando dependências da Instituição como base de 137 
proteção, para enfrentamento e ataque dos manifestantes com bombas de efeito moral e de 138 
gás lacrimogêneo, spray de pimenta e tiros de borracha; e) mostraram, mediante projeção 139 
em tela, a gravação de cena comprobatória dos atos praticados, do lado de dentro da 140 
Portaria do Campus da Pampulha da UFMG, por forças de segurança externa, obtida na 141 
página eletrônica da Rede Globo Minas de Televisão; f) exigiram, além da retratação da 142 
UFMG, por ter permitido a presença de forças externas de segurança em espaços 143 
institucionais, a proibição da utilização da UFMG como abrigo para a Força Nacional de 144 
Segurança, para o Exército e a Polícia Militar, bem como a abertura da Universidade todos 145 
os dias e o fim do convênio com a PM. Exigiram também a revogação da Portaria do 146 
Reitor no 034, de 20 de abril de 2011, a qual veda a realização de festas na UFMG, mantém 147 
a proibição de comercialização de bebidas alcoólicas no âmbito institucional e determina o 148 
controle do acesso de pessoas nos campi, após as vinte e uma horas; g) protestaram contra 149 
a repressão da Polícia Militar, em 13 de junho de 2013, às pessoas que participavam do 150 
tradicional ensaio de um grupo de Maracatu, no gramado ao lado da Reitoria;                    151 
h) protestaram contra qualquer medida que prejudique e restrinja a boa convivência na 152 
UFMG, como a proibição de realização de eventos em seu âmbito e a restrição ao acesso 153 
da população em geral a seus espaços. Seguiu-se discussão sobre o assunto. Para prestar 154 
esclarecimentos ao Plenário sobre a legislação aplicável à matéria, foi aprovada a presença 155 
da Procuradora Geral da UFMG, Doutora Simone Baccarini Nogueira. Foram apurados na 156 
votação trinta e cinco votos a favor da presença da referida Procuradora, seis contra e três 157 
abstenções. A Doutora Simone Baccarini Nogueira passou a integrar o Plenário e ponderou 158 
favoravelmente à leitura jurídica da Lei no 12.663/2012, combinando o disposto no art. 11 159 
e no inciso XIV do art. 2o, cuja associação propicia o entendimento de que os “Locais 160 
Oficiais de Competição” não se restringem, nos dias de jogos, aos estádios onde ocorrerão 161 
as competições, mas também abarcam a área em seu entorno, no perímetro máximo de dois 162 
quilômetros, cujo acesso é restrito aos portadores de credenciais emitidas pela FIFA ou de 163 
ingressos. Informou que o perímetro máximo de dois quilômetros ao redor do local do jogo 164 
é área de exclusividade da FIFA, relacionada aos Locais Oficiais de Competição. 165 
Esclareceu que, no caso do “Mineirão”, a fixação do perímetro foi estabelecida pelas 166 
autoridades competentes, abrangendo 700 (setecentos) metros ao redor do Estádio, área na 167 
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qual se insere o Campus Pampulha da UFMG. Lembrou que o Brasil manifestou interesse 168 
em sediar os torneios de futebol organizados pela Federação Internacional de Futebol-169 
FIFA, razão pela qual se candidatou e foi eleito, em outubro 2007, como o País a sediar a 170 
Copa do Mundo FIFA 2014, acolhendo, portanto, a Copa das Confederações, a qual é 171 
promovida pelo mesmo país-sede, no ano que antecede a Copa do Mundo. Salientou que o 172 
Governo Brasileiro aceitou formalmente os critérios da FIFA, tendo sido a Lei no 12.663, 173 
que dispõe sobre a matéria, aprovada em 2012 pelo Congresso Nacional, sancionada pela 174 
Presidenta Dilma Rousseff e assinada por vários ministros. Após a saída da Procuradora 175 
Doutora Simone Baccarini Nogueira, o Plenário deu continuidade às discussões. A Vice-176 
Reitora, Professora Rocksane de Carvalho Norton, considerou convergente o entendimento 177 
do Plenário, compartilhado pela Reitoria, no sentido de que a UFMG não admita a 178 
presença de forças de segurança no interior do Campus da Pampulha. A seguir, declarou 179 
que o Reitorado propõe a ampliação da Comissão Especial instituída pelo Conselho 180 
Universitário na sessão de 18 de junho de 2013, para que, juntamente com a Reitoria, trate 181 
das questões atinentes à matéria e participe de reunião a ser realizada com os comandos 182 
das forças de segurança, objetivando informar-lhes o posicionamento da UFMG, discutir e 183 
definir, em caráter urgente, as medidas a serem adotadas em 26 de junho de 2013, dia do 184 
próximo jogo no “Mineirão”. Seguiu-se longo debate em Plenário, abordando-se, entre 185 
outros, os seguintes aspectos: a) os grupos radicais de baderneiros, infiltrados nas 186 
manifestações populares, de cunho pacífico, têm sido responsáveis por atos de vandalismo 187 
e depredações pela cidade e por provocações e ataques à polícia, com pedras e bombas, 188 
resultando em situações de enfrentamento violento, que atingem manifestantes pacíficos; 189 
b) a inserção do Campus da Pampulha no perímetro considerado, nos dias de jogos, como 190 
área de exclusividade da FIFA, não obriga a Universidade a aceitar forças de segurança em 191 
seu espaço; b) o Campus da Pampulha, que pode ser utilizado pelos vândalos como 192 
passagem para chegar ao “Mineirão”, coloca em risco o patrimônio da UFMG, a segurança 193 
dos torcedores e jogadores, bem como a viabilidade dos jogos da referida competição 194 
esportiva; c) a presença de contingente policial estimula os baderneiros a cometerem atos 195 
violentos; d) a Universidade deve ajudar a discutir o que está ocorrendo no País e buscar 196 
ser protagonista na organização dos movimentos; e) o Conselho Universitário deve ser 197 
solidário com as ações e os procedimentos adotados pelo Magnífico Reitor, até o 198 
momento, acerca da matéria, e endossá-los. Foram manifestadas preocupações com a 199 
ausência de forças de segurança externas no Campus da Pampulha, para proteger o 200 
patrimônio físico da Instituição, em vista do risco de invasão por minoria de vândalos 201 
infiltrados nos movimentos populares, quando da realização do próximo jogo no 202 
“Mineirão” em 26 de junho de 2013. Foi sugerida a emissão de nota à comunidade pelo 203 
Conselho Universitário, havendo ponderações favoráveis à manutenção do Colegiado em 204 
sessão permanente e à tomada de decisão sobre a emissão da nota após o encontro de 205 
negociação entre a Reitoria, a Comissão Especial ampliada e os comandos das forças de 206 
segurança. Após obter a anuência do Plenário, o Sr. Presidente submeteu a votação as 207 
seguintes propostas: a) referendar os atos do Magnífico Reitor - proposta aprovada, 208 
apurando-se trinta e sete votos a favor, oito contra e três abstenções; b) ampliar a Comissão 209 
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Especial, composta pelos Professores Tomaz Aroldo da Mota Santos, Benjamin Rodrigues 210 
de Menezes e Emerson Silami Garcia, pela Servidora Cristina del Papa e pelo Universitário 211 
Jorge Afonso  Maia Mairink - proposta aprovada por unanimidade, tendo sido indicados 212 
para integrá-la os seguintes Conselheiros: Professora Amanda Flávio de Oliveira, Servidor 213 
Helder de Castro Bernardes Barbosa e Universitário Samuel Drummond Scarponi, além do 214 
Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento, Professor João Antônio de Paula. Houve 215 
anuência do Plenário à proposta de manutenção do Colegiado em sessão permanente, 216 
ficando pré-agendada a continuidade da presente reunião para amanhã, dia 25 de junho de 217 
2013, em horário a ser comunicado. Em seguida, não havendo manifestações, o Sr. 218 
Presidente agradeceu a presença de todos e suspendeu a sessão. CONTINUIDADE DA 219 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 220 
REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2013 - Aos vinte e cinco dias do mês de junho de 221 
dois mil e treze, às dezenove horas, reuniu-se na Sala das Sessões, no quarto andar do 222 
prédio da Reitoria, Cidade Universitária, mediante prévia convocação individual, o 223 
Conselho Universitário da Universidade Federal de Minas Gerais, sob a Presidência do 224 
Magnífico Reitor, Professor Clélio Campolina Diniz, com a presença dos seguintes 225 
Conselheiros: Professora Rocksane de Carvalho Norton (Vice-Reitora); Professores 226 
Frederico de Paula Tofani (Diretor), pela Escola de Arquitetura; Maria Beatriz Mendonça 227 
(Diretora) e Magali Melleu Sehn (representante), pela Escola de Belas-Artes; Tomaz 228 
Aroldo da Mota Santos (Diretor) e Maria Elena de Lima Perez Garcia (representante), pelo 229 
Instituto de Ciências Biológicas; Reynaldo Maia Muniz (Diretor) e Hugo Eduardo Araújo 230 
da Gama Cerqueira (representante), pela Faculdade de Ciências Econômicas; Antônio 231 
Otávio Fernandes (Diretor) e Renato Martins Assunção (representante), pelo Instituto de 232 
Ciências Exatas; Ricardo Rodrigues Barbosa (Diretor), pela Escola de Ciência da 233 
Informação; Alexandre Travessoni Gomes Trivisonno (representante), pela Faculdade de 234 
Direito; Samira Zaidan (Diretora) e Ana Maria Rabelo Gomes (representante), pela 235 
Faculdade de Educação; Herbert Ugrinowitsch (representante), pela Escola de Educação 236 
Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional; Maria Imaculada de Fátima Freitas (Diretora) e 237 
Mércia de Paula Lima (representante suplente), pela Escola de Enfermagem; Benjamim 238 
Rodrigues de Menezes (Diretor) e Selênio Rocha Silva (representante), pela Escola de 239 
Engenharia; Leiliane Coelho André (Vice-Diretora) e André Augusto Gomes Faraco 240 
(representante), pela Faculdade de Farmácia; Mauro Lúcio Leitão Condé (Vice-Diretor), 241 
pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas; Tânia Mara Dussin (Diretora) e Maria 242 
Márcia Magela Machado (representante), pelo Instituto de Geociências; Luiz Francisco 243 
Dias (Diretor), pela Faculdade de Letras; Maurício Freire Garcia (Diretor), pela Escola de 244 
Música; Evandro Neves Abdo (Diretor), pela Faculdade de Odontologia; José Aurélio 245 
Garcia Bergmann (Diretor) e Afonso de Liguori Oliveira (representante), pela Escola de 246 
Veterinária; Antônio Luiz Pinho Ribeiro (Diretor-Geral), pelo Hospital das Clínicas; 247 
Carmen Maria de Caro Martins (Diretora), pela Escola de Educação Básica e Profissional; 248 
Flávia Pereira Xavier (suplente), pela representação do corpo docente da área de 249 
Humanidades; Elizabeth Ribeiro da Silva, pela representação do corpo docente da área de 250 
Ciências da Vida; Marcos Pinotti Barbosa (suplente), pela representação do corpo docente 251 
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da área de Ciência da Natureza; Servidores Cristina del Papa, Helder de Castro Bernardes 252 
Barbosa, Reinaldo Trindade Proença, Leonor Gonçalves, Domenico Romano Romani, José 253 
Francisco do Nascimento e Guilherme Fátima de Faria, pela representação do corpo 254 
técnico-administrativo em educação; Universitários Jorge Afonso Maia Mairinki, João 255 
Vítor Leite Rodrigues, Daniela França Chagas Batista Valente, Marcela Menezes Costa 256 
(suplente), Nathália Ferreira Guimarães, Isabela Rodrigues Ligeiro, Izabella Lourença 257 
Amorim Romualdo e Tomaz Fierro de Rezende Martins (suplente), pela representação do 258 
corpo discente, este último posteriormente substituído pelo representante efetivo, Alex 259 
Roberto Correa. Justificaram sua ausência à sessão os Conselheiros: Delacyr da Silva 260 
Brandão Júnior, Edson de Oliveira Vieira, Paulo da Terra Caldeira, Amanda Flávio de 261 
Oliveira, Emerson Silami Garcia, Delfim Afonso Júnior, Luís Alberto Ferreira Brandão 262 
Santos, Francisco José Penna e Cleber José Bernardes Alves, tendo também deixado de 263 
comparecer os Conselheiros: Maria Aparecida Martins, Saul Martins de Paiva, Caio César 264 
Clímaco Vieira e Eloisa Soares Nascimento. Está vaga a representação da Escola de 265 
Arquitetura. Havendo quorum regulamentar, o Sr. Presidente cumprimentou os 266 
Conselheiros e declarou abertos os trabalhos, agradecendo a presença de todos. Em 267 
seguida, comentou que, após o término da reunião de ontem, a Reitoria, com a colaboração 268 
dos membros da Comissão Especial, iniciou as negociações junto às autoridades 269 
responsáveis pelas forças externas de segurança que atuaram, em 22 de junho de 2012, no 270 
interior do Campus da Pampulha, objetivando encontrar alternativas para conciliar os 271 
interesses dos interlocutores e da UFMG, cuja posição, manifestada ontem, é favorável à 272 
presença das forças externas de segurança na proteção das pessoas e do patrimônio da 273 
Universidade, porém, contrária a que tal atuação se dê no interior do Campus. Relatou ter 274 
recebido, ontem à noite, duas ligações telefônicas do Governador do Estado, Antônio 275 
Augusto Junho Anastasia e uma do Ministro da Educação, Aloizio Mercadante, o qual 276 
contatou-o também duas vezes hoje pela manhã, ambos sensibilizados com a situação e 277 
dispostos a colaborar na busca de uma solução satisfatória para todos os envolvidos. 278 
Esclareceu que o horário da presente reunião só foi definido ao final do dia, no aguardo do 279 
resultado da reunião agendada para as 17h30min., entre a UFMG e as autoridades 280 
responsáveis pelas forças de segurança, com o objetivo de discutir o assunto. Em seguida, 281 
prestou informações a respeito da citada reunião, da qual acabou de participar, com a 282 
presença do Governador e do Vice-Governador do Estado de Minas Gerais, 283 
respectivamente, Antônio Augusto Junho Anastasia e Alberto Pinto Coelho; do Ministro da 284 
Justiça, José Eduardo Cardozo; do Ministro da Defesa, Celso Amorim; da Secretária 285 
Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, Regina Mink, além de várias 286 
autoridades militares e policiais. Relatou que, na reunião, após discorrer sobre os 287 
entendimentos e acontecimentos que antecederam o confronto na Portaria do Campus da 288 
Pampulha, entre manifestantes e a Força Nacional de Segurança, bem como sobre a 289 
repercussão negativa da referida ocorrência na comunidade universitária, informou às 290 
citadas autoridades que o Conselho Universitário, reunido ontem, dia 24 de junho de 2013, 291 
manifestou preocupação com a segurança pessoal e patrimonial da Universidade e 292 
posicionou-se contra a presença de forças externas de segurança no interior do Campus da 293 
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Pampulha, nos dias dos jogos da Copa das Confederações. Esclareceu que a Força 294 
Nacional de Segurança Pública, cuja presença em Belo Horizonte foi solicitada pelo 295 
Governador do Estado de Minas Gerais, está sob o comando da Polícia Militar, não 296 
havendo, portanto, comando unificado (Exército, Força Nacional de Segurança e Polícia 297 
Militar). Destacou que a Presidenta da República, Dilma Rousseff, acolheu a Exposição de 298 
Motivos Interministerial no 50, de 07 de junho de 2013, autorizando o emprego das Forças 299 
Armadas, para garantir a lei e a ordem no País, no período de 10 de junho a 07 de julho de 300 
2013, com vistas à realização de ações preventivas, e, excepcionalmente, de ações em 301 
resposta a situações de contingência, durante a Copa das Confederações, conforme 302 
publicado no Diário Oficial da União, em 10 de junho de 2013. Relatou ter aventado, na 303 
mencionada reunião, duas possibilidades: a) ampliação do perímetro de segurança, fixado 304 
em setecentos metros, de forma a afastar o Campus da UFMG da área limite, hipótese não 305 
aceita pelas autoridades presentes, em razão de acordo firmado no sentido de que a 306 
Avenida Antônio Carlos ficará livre para as manifestações populares; b) proteção policial 307 
posicionada externamente, ao longo da cerca do Campus da Pampulha, hipótese 308 
descartada, para evitar acirrar o conflito. Finalizando seu relato, o Sr. Presidente explicou 309 
ter sido acordado, na reunião, que os efetivos policiais não utilizarão as instalações da 310 
UFMG, com exceção de equipe do Exército, que se restringirá a proteger o Centro de 311 
Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN), localizado no Campus da UFMG, por 312 
se tratar legalmente de área de segurança nacional. Destacou que o acordo não foi 313 
formalizado por escrito, por questão de flexibilidade, uma vez que não se pode descartar a 314 
possibilidade da entrada da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros no Campus, caso 315 
seja necessária sua atuação em situações emergenciais, tais como ações criminosas ou 316 
incêndio. Observou a seguir que, amanhã, 26 de junho, dia do último jogo da Copa das 317 
Confederações no “Mineirão”, entre Brasil e Uruguai, foi decretado feriado em Belo 318 
Horizonte, ressaltando que, na ocasião, estará atuando, no Campus da Pampulha, a 319 
competente e dedicada equipe da Divisão de Segurança Universitária, dirigida pelo 320 
Servidor Enéas Rocha do Nascimento. A seguir, o Sr. Presidente comentou que, ao final da 321 
tarde, para viabilizar sua saída da Reitoria a fim de participar da reunião com as 322 
autoridades mencionadas, foi necessário negociar com os manifestantes estudantis, a 323 
entrada, no saguão, do grupo que protestava no entorno do prédio. Esclareceu que 324 
membros dos três segmentos da comunidade universitária aguardam, no momento, no 325 
saguão do prédio da Reitoria, o resultado da presente sessão, quanto à posição oficial da 326 
UFMG sobre os procedimentos aprovados pelo Conselho Universitário, em relação à 327 
matéria. Seguiu-se breve discussão no Plenário, tendo sido abordados, entre outros, os 328 
seguintes aspectos: a) preocupação com a possibilidade de invasão das instalações da 329 
UFMG, na ausência de forças militares e policiais no Campus da Pampulha;                       330 
b) acompanhamento dos acontecimentos de amanhã, por ocasião da realização do último 331 
jogo da Copa das Confederações no “Mineirão”, pelos membros da Comissão Especial, em 332 
regime de plantão, objetivando colaborar com a Reitoria na eventual tomada de decisões 333 
pertinentes, uma vez que está prevista manifestação com grande número de pessoas, na 334 
Avenida Antônio Carlos; c) estabelecimento de estratégia de ação preventiva da Vigilância 335 
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Universitária, para cobrir os pontos mais vulneráveis à entrada de manifestantes, 336 
monitorando inclusive as imagens das câmeras de segurança instaladas no Campus, de 337 
forma a agilizar o alerta às forças policiais e à Reitoria, em caso de ameaça de invasão e 338 
violação de patrimônio da Universidade; d) divulgação à comunidade dos números 339 
telefônicos da equipe de Vigilância Universitária, para facilitar a comunicação à 340 
Universidade sobre eventuais tentativas de invasão e possibilitar rapidamente a tomada das 341 
medidas cabíveis; e) posicionamento de ambulância no Campus da Pampulha, objetivando 342 
facilitar o atendimento a manifestantes, caso seja necessário; f) impedimento ao acesso e à 343 
permanência de pessoas no Campus, no dia 26 de junho de 2013, por ser feriado, 344 
ressalvados os casos das pessoas já autorizadas, em função de seu credenciamento prévio. 345 
O Plenário sugeriu a emissão de nota à comunidade pelo Conselho Universitário, 346 
contemplando os seguintes aspectos: a) posição da UFMG em relação ao confronto de 347 
manifestantes com as forças de segurança na Portaria do Campus da Pampulha; b) adoção 348 
de procedimentos de segurança, em relação à proteção pessoal e patrimonial da 349 
Universidade; c) atuação de forças militares e policiais externamente ao Campus da 350 
Pampulha; d) decisão do Conselho Universitário de referendar os atos do Magnífico Reitor 351 
que antecederam o referido confronto; e) apoio da Universidade às manifestações 352 
populares e à construção democrática de uma sociedade mais justa. Em seguida, o 353 
Conselho Universitário aprovou por unanimidade e sob aplausos a Nota à Comunidade 354 
(ANEXO B). Houve ponderações favoráveis à leitura do comunicado ora aprovado pelo 355 
Conselho Universitário aos membros da comunidade que aguardam no saguão do prédio da 356 
Reitoria, objetivando negociar a saída de todos do local. A representação discente 357 
disponibilizou-se a cientificá-los da decisão do Conselho Universitário, para que decidam 358 
em assembleia por sua saída ou permanência. A Vice-Reitora, Professora Rocksane de 359 
Carvalho Norton, teceu elogios à atuação dos representantes discentes, considerando 360 
fundamental suas intervenções, tanto na presente reunião, como nas negociações com os 361 
manifestantes estudantis, que haviam se organizado para invadir o prédio da Reitoria. 362 
Foram elogiadas também a disposição e a capacidade de liderança do Magnífico Reitor, 363 
Professor Clélio Campolina Diniz, na condução das negociações, obtendo êxito. 364 
PALAVRA LIVRE - A Servidora Cristina del Papa comunicou aos Conselheiros que o 365 
segmento dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação da UFMG estão 366 
convocados para se reunirem amanhã, às 13 horas, na Praça Sete de Setembro, próximo à 367 
Unidade de Atendimento Integrado (PSIU) do Governo de Minas Gerais, para participarem 368 
juntos da manifestação popular, que seguirá pela Avenida Antônio Carlos. Não havendo 369 
outras manifestações, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, 370 
da qual, eu, Consuelo Dourado Dupin, Coordenadora da Secretaria dos Órgãos de 371 
Deliberação Superior, lavrei a presente ata, que assino. 372 



�

                 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

� 10 

CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 
UNIVERSITÁRIO REALIZADA EM 24 E 25 DE JUNHO DE 2013 



�

                 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

� 11 

CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 
UNIVERSITÁRIO REALIZADA EM 24 E 25 DE JUNHO DE 2013 



�

                 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

� 12 

CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 
UNIVERSITÁRIO REALIZADA EM 24 E 25 DE JUNHO DE 2013 


