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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

REALIZADA EM 02 DE JULHO DE 2013 

Aos dois dias do mês de julho de dois mil e treze, às quatorze horas, reuniu-se na Sala das 3 

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 Frederico de Paula Tofani (Diretor), pela Escola de Arquitetura; 8 

Augustin Maurice Marie Gondallier de Tugny (Vice-Diretor) e Magali Melleu Sehn 9 

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

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

Aroldo da Mota Santos (Diretor) e Paulina Maria Maia Barbosa (representante suplente), 12 

pelo Instituto de Ciências Biológicas; Reynaldo Maia Muniz (Diretor) e Hugo Eduardo 13 

Araújo da Gama Cerqueira (representante), pela Faculdade de Ciências Econômicas; 14 

Antônio Otávio Fernandes (Diretor) e Renato Martins Assunção (representante), pelo 15 

Instituto de Ciências Exatas; Ricardo Rodrigues Barbosa (Diretor) e Paulo da Terra 16 

Caldeira (representante), pela Escola de Ciência da Informação; Maria Cristina Soares de 17 

Gouvêa (Vice-Diretora), pela Faculdade de Educação; Emerson Silami Garcia (Diretor), 18 

pela Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional; Maria Imaculada de 19 

Fátima Freitas (Diretora) e Flávia Sampaio Latini Velásquez (representante), pela Escola 20 

de Enfermagem; Alessandro Fernandes Moreira (Vice-Diretor) e Samuel Vieira Conceição 21 

(representante suplente), pela Escola de Engenharia; Leiliane Coelho André (Vice-22 

Diretora), pela Faculdade de Farmácia; Geraldo Élvio Magalhães (Decano), posteriormente 23 

substituído pelo Diretor, Jorge Alexandre Barbosa Neves, e Rodrigo Antônio de Paiva 24 

Duarte (representante suplente), pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas; Luís 25 

Alberto Ferreira Brandão Santos (representante), pela Faculdade de Letras; Francisco José 26 

Penna (Diretor) e Manoel Otávio da Costa Rocha (representante), pela Faculdade de 27 

Medicina; Patrícia Furst Santiago, pela Escola de Música, indicada pelo Diretor da 28 

Unidade para representá-lo; Evandro Neves Abdo (Diretor) e Saul Martins de Paiva 29 

(representante), pela Faculdade de Odontologia; Zélia Inês Portela Lobato (Vice-Diretora), 30 

pela Escola de Veterinária; Antônio Luiz Pinho Ribeiro (Diretor-Geral), pelo Hospital das 31 

Clínicas; Carmen Maria de Caro Martins (Diretora), pela Escola de Educação Básica e 32 

Profissional; Elizabeth Ribeiro da Silva, pela representação do corpo docente da área de 33 

Ciências da Vida; Marcos Pinotti Barbosa (suplente), pela representação do corpo docente 34 

da área de Ciências da Natureza; Servidores Cristina del Papa, Helder de Castro Bernardes 35 

Barbosa, Reinaldo Trindade Proença, Isabel Cristina Leroy Alves, 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 

Caio César Clímaco Vieira, Nathália Ferreira Guimarães, Isabela Rodrigues Ligeiro, pela 40 

representação do corpo discente. Justificaram sua ausência à sessão os Conselheiros 41 

Alexandre Travessoni Gomes Trivisonno, André Augusto Gomes Faraco, Tânia Mara 42 

Dussin e Cleber José Bernardes Alves, tendo também deixado de comparecer os 43 
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Conselheiros: Amanda Flávio de Oliveira, Ana Maria Rabelo Gomes, Herbert 44 

Ugrinowitsch, Maria Márcia Magela Machado, Luiz Francisco Dias, Afonso de Liguori 45 

Oliveira, Manoel Leonardo Wanderley Duarte Santos, Eloísa Soares Nascimento, Izabella 46 

Lourença Amorim Romualdo e Alex Roberto Correa. Está vaga a representação da Escola 47 

de Arquitetura. Havendo quorum regulamentar, o Sr. Presidente cumprimentou os 48 

Conselheiros e declarou abertos os trabalhos. EXPEDIENTE: Comunicações - Novos 49 

Conselheiros: - A Congregação da Faculdade de Medicina, em reunião realizada no dia 29 50 

de maio de 2013, indicou como representantes da Unidade no Conselho Universitário, com 51 

mandato a partir de 30 de junho de 2013, os Professores Manoel Otávio da Costa Rocha 52 

(efetivo), do Departamento de Clínica Médica, e Dulciene Maria de Magalhães (suplente), 53 

do Departamento de Propedêutica Complementar. Atas - Foi distribuída a ata da reunião 54 

do Colegiado realizada em 18 de junho de 2013, cujo teor foi aprovado pelo Plenário, 55 

apurando-se na votação duas abstenções. Foi igualmente distribuída aos Conselheiros a ata 56 

da reunião do Colegiado realizada em 24 de junho de 2013, com continuação no dia 25 de 57 

junho de 2013. O teor do documento foi aprovado, apurando-se uma abstenção. Informe - 58 

Será realizada às 18 horas do dia 9 de julho de 2013, no Auditório do Conservatório 59 

UFMG, a cerimônia oficial de comemoração dos oitenta anos da Escola de Enfermagem. 60 

ORDEM DO DIA - 1.  Regime de urgência: Atendimento pelas Fundações de Apoio 61 

da Universidade às exigências para celebração e renovação de contratos com a 62 

UFMG e para obtenção de registro e recredenciamento junto ao Ministério da 63 

Educação-MEC e ao Ministério da Ciência e Tecnologia-MCT, para que possam 64 

atuar como Fundações de Apoio - O Sr. Presidente inicialmente esclareceu que o regime 65 

de urgência para a apreciação da matéria, registrado na circular de convocação para a 66 

presente reunião, justifica-se pelo fato de que expira este ano o referido credenciamento, 67 

sendo necessário que cada Fundação de Apoio da UFMG protocolize no Ministério da 68 

Educação seu respectivo pedido de renovação de credenciamento, com antecedência 69 

mínima de cento e vinte dias do término da validade, pelo período de dois anos, conforme 70 

determina o Decreto n
o
 7.423/2010, que estabeleceu novas regras disciplinadoras da 71 

relação das Instituições Federais de Ensino Superior e de pesquisa científica e tecnológica 72 

com as Fundações de Apoio. Ressaltou que a legislação federal estabelece uma série de 73 

condições para o registro e o credenciamento de entidades como fundações de apoio, entre 74 

as quais citou a apresentação dos seguintes documentos: a) ata da reunião em que o 75 

Conselho Superior da Instituição Federal a ser apoiada manifeste sua prévia concordância 76 

com o credenciamento da interessada como sua Fundação de Apoio; b) Estatuto social da 77 

Entidade, do qual conste sua finalidade não lucrativa e a composição de seus órgãos 78 

dirigentes, cuja metade dos integrantes deve ser indicada pelo Colegiado superior da 79 

instituição apoiada, sem remuneração pelo exercício de suas funções, além de pelo menos 80 

um membro oriundo de entidades científicas, empresariais ou profissionais, sem vínculo 81 

com a instituição apoiada. A seguir, o Sr. Presidente observou que, segundo a Resolução 82 

do Conselho Universitário n
o
 10/2004, de 18/11/2004, que estabelece normas gerais para a 83 

contratação de Fundações de Apoio no âmbito da Universidade Federal de Minas Gerais, 84 

os contratos entre a UFMG e as Fundações de Apoio só serão celebrados ou renovados se, 85 

além de ser observado o disposto na legislação federal, a Fundação: a) tiver Estatuto em 86 
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vigor previamente analisado pelo Conselho Universitário, após aprovação do Ministério 87 

Público do Estado de Minas Gerais e inscrição no Registro Público; b) encaminhar, para a 88 

apreciação do Conselho Universitário, as demonstrações contábeis do exercício social 89 

encerrado em 31 de dezembro de cada ano, acompanhadas de parecer de auditoria 90 

independente e do relatório anual de gestão do exercício correspondente, após a devida 91 

aprovação pelo órgão deliberativo superior da Entidade; c) tiver órgão deliberativo 92 

superior integrado por, no mínimo, 1/3 de membros designados pelo Conselho 93 

Universitário. Acrescentou que a referida Resolução prevê ainda que as Fundações 94 

deverão: a) submeter-se a fiscalização financeira, contábil, operacional e patrimonial por 95 

parte da Auditoria Geral da UFMG, no que tange aos contratos, convênios e ajustes 96 

firmados com a UFMG; b) observar, na execução dos contratos celebrados com base na 97 

legislação federal, o disposto nas resoluções pertinentes à matéria, tanto as do Conselho 98 

Universitário, especialmente a que regulamenta a prestação de serviços no âmbito da 99 

UFMG, como as aprovadas pelas Congregações (ou por órgãos equivalentes) das Unidades 100 

Acadêmicas; c) constituir um Fundo de Apoio à pesquisa, ao ensino, à extensão e/ou ao 101 

desenvolvimento institucional, para atendimento à Universidade em geral, ou 102 

especificamente às Unidades, conforme o caso, disponibilizando para esse fim, no mínimo, 103 

30% de seu resultado operacional líquido, anual; d) constituir provisão (passivo 104 

contingente) para atender a encargos trabalhistas regulares e a eventuais direitos que 105 

possam vir a ser reclamados por pessoal envolvido em contratos, convênios e ajustes 106 

firmados com a UFMG. O Sr. Presidente informou que expira este ano o certificado de 107 

registro e credenciamento da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas 108 

e Contábeis-IPEAD; da Fundação de Estudo e Pesquisa em Medicina Veterinária e 109 

Zootecnia-FEPMVZ; da Fundação Christiano Ottoni-FCO e da Fundação de 110 

Desenvolvimento da Pesquisa-FUNDEP, sobre as quais cabe ao Conselho Universitário 111 

decidir se atenderam às exigências da legislação e à Resolução n
o
 10/2004, para que 112 

possam celebrar ou renovar contratos com a UFMG. 1.1 - Fundação de Estudo e 113 

Pesquisa em Medicina Veterinária e Zootecnia-FEPMVZ -  Demonstrações contábeis 114 

do exercício social, acompanhadas de parecer de auditoria independente, bem como 115 

do relatório anual de gestão do exercício de 2012 - O Sr. Presidente informou ter sido 116 

distribuído aos Conselheiros o Parecer n
o
 02/2013 da Comissão de Orçamento e Contas 117 

(ANEXO A), que conclui pelo atendimento da FEPMVZ à Resolução n
o
 10/2004, 118 

atestando, portanto, a regularidade financeira e patrimonial das demonstrações contábeis da 119 

Fundação, no exercício de 2012, apresentadas juntamente com o parecer de auditoria 120 

independente e o relatório de gestão da Entidade, no referido exercício. Após obter a 121 

anuência do Plenário, o Sr. Presidente submeteu a votação o referido Parecer, favorável à 122 

aprovação pelo Conselho Universitário do Relatório de Gestão e da Prestação de Contas da 123 

Fundação de Estudo e Pesquisa em Medicina Veterinária e Zootecnia-FEPMVZ. O Parecer 124 

foi aprovado, apurando-se quatro abstenções. Em seguida, o Sr. Presidente observou que 125 

não houve alteração no Estatuto da Fundação, aprovado pelo Ministério Público do Estado 126 

de Minas Gerais e inscrito no Registro Público, acrescentando que o teor do documento foi 127 

referendado pelo Conselho Universitário, na reunião realizada em 21 de junho de 2011. 128 

Ressaltou que a FEPMVZ cumpriu todas as exigências para que possa celebrar ou renovar 129 
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contratos com a UFMG e, a seguir, submeteu a votação a proposta de emissão, pelo 130 

Conselho Universitário, de manifestação prévia de sua concordância com o registro e o 131 

credenciamento da FEPMVZ como Fundação de Apoio da UFMG. O Plenário aprovou a 132 

proposta por unanimidade. 1.2 - Fundação Christiano Ottoni-FCO - Demonstrações 133 

contábeis do exercício social, acompanhadas de parecer de auditoria independente, 134 

bem como do relatório anual de gestão do exercício de 2012 - Foi distribuído aos 135 

Conselheiros o Parecer n
o
 03/2013 da Comissão de Orçamento e Contas (ANEXO B), 136 

concluindo pelo atendimento da FCO à Resolução n
o
 10/2004. Após a aquiescência do 137 

Plenário, o Sr. Presidente submeteu a votação o mencionado Parecer, favorável à 138 

aprovação pelo Conselho Universitário do Relatório de Gestão e da Prestação de Contas da 139 

Fundação Christiano Ottoni-FCO e que atesta a regularidade financeira e patrimonial das 140 

demonstrações contábeis da Fundação, no exercício de 2012, as quais foram apresentadas 141 

acompanhadas de parecer de auditoria independente, bem como do relatório de gestão da 142 

Entidade, no referido exercício. Houve aprovação unânime do Plenário. Em seguida, o 143 

Sr. Presidente observou que se mantém inalterado o teor do Estatuto da Fundação, 144 

referendado pelo Conselho Universitário, na reunião realizada em 21 de junho de 2011, 145 

após aprovação pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais e inscrição no Registro 146 

Público. Ressaltou que a Fundação Christiano Ottoni cumpriu todas as exigências para que 147 

possa celebrar ou renovar contratos com a UFMG e, a seguir, submeteu a votação a 148 

proposta de emissão, pelo Conselho Universitário, de manifestação prévia de sua 149 

concordância com o registro e o credenciamento da FCO como Fundação de Apoio da 150 

UFMG. O Plenário aprovou a proposta por unanimidade. 1.3 - Fundação Instituto de 151 

Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis-IPEAD - Demonstrações 152 

contábeis do exercício social, acompanhadas de parecer de auditoria independente, 153 

bem como do relatório anual de gestão do exercício de 2012 - Foi distribuído aos 154 

Conselheiros o Parecer n
o
 04/2013 da Comissão de Orçamento e Contas (ANEXO C), que 155 

conclui pelo atendimento da Fundação IPEAD à Resolução n
o
 10/2004. Após a 156 

aquiescência do Plenário, o Sr. Presidente submeteu a votação o mencionado Parecer, 157 

favorável à aprovação pelo Conselho Universitário do Relatório de Gestão e da Prestação 158 

de Contas da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis-159 

IPEAD e que atesta a regularidade financeira e patrimonial das demonstrações contábeis da 160 

Fundação, no exercício de 2012, apresentadas juntamente com o parecer de auditoria 161 

independente e o relatório de gestão da Entidade, no referido exercício. Houve aprovação 162 

unânime do Plenário. O Sr. Presidente destacou que o Estatuto da Fundação em vigor, após 163 

ter sido aprovado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais e inscrito no Registro 164 

Público, foi referendado pelo Conselho Universitário, na reunião realizada em 21 de junho 165 

de 2011. Ressaltou em seguida que a Fundação IPEAD cumpriu todas as exigências para 166 

que possa celebrar ou renovar contratos com a UFMG e submeteu a votação a proposta de 167 

emissão, pelo Conselho Universitário, de manifestação prévia de sua concordância com o 168 

registro e o credenciamento da Fundação IPEAD como Fundação de Apoio da UFMG. O 169 

Plenário aprovou a proposta por unanimidade. 1.4 - Fundação de Desenvolvimento da 170 

Pesquisa-FUNDEP - Demonstrações contábeis do exercício social, acompanhadas de 171 

parecer de auditoria independente, bem como do relatório anual de gestão do 172 
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exercício de 2012 - Foi distribuído aos Conselheiros o Parecer n
o
 05/2013 da Comissão de 173 

Orçamento e Contas (ANEXO D), o qual conclui pelo atendimento da FUNDEP à 174 

Resolução n
o
 10/2004. Após obter a aquiescência do Plenário, o Sr. Presidente submeteu a 175 

votação o mencionado Parecer, favorável à aprovação pelo Conselho Universitário do 176 

Relatório de Gestão e da Prestação de Contas da Fundação de Desenvolvimento da 177 

Pesquisa-FUNDEP e que atesta a regularidade financeira e patrimonial das demonstrações 178 

contábeis da Fundação, no exercício de 2012, as quais foram apresentadas de parecer de 179 

auditoria independente e do relatório de gestão da Entidade, no referido exercício. Houve 180 

aprovação do Plenário, apurando-se quatro abstenções. A seguir, o Sr. Presidente lembrou 181 

que o Conselho Universitário, na sessão realizada em 10 de maio de 2011, referendou a 182 

nova versão do Estatuto da Fundação, atualmente em vigor, após aprovação do Ministério 183 

Público do Estado de Minas Gerais e inscrição no Registro Público. Ressaltou que a 184 

FUNDEP cumpriu todas as exigências para que possa celebrar ou renovar contratos com a 185 

UFMG. Em seguida, submeteu a votação a proposta de emissão, pelo Conselho 186 

Universitário, de manifestação prévia de sua concordância com o registro e 187 

credenciamento da FUNDEP como Fundação de Apoio da UFMG. O Plenário aprovou a 188 

proposta, apurando-se quatro votos contra. 2. Proposta de criação de Comissão Especial 189 

com a finalidade de avaliar os procedimentos passíveis de serem adotados pela 190 

Administração Central, objetivando a desocupação do saguão do prédio da Reitoria 191 

por grupo de discentes - O Sr. Presidente, após comentar que um grupo de estudantes está 192 

acampado, desde o dia 25 de junho de 2013, no saguão do prédio da Reitoria, propôs a 193 

inserção na pauta de proposta de criação pelo Conselho Universitário de Comissão 194 

Especial para avaliar os procedimentos que podem ser adotados pela Reitoria, objetivando 195 

a desocupação do espaço. Não havendo objeções do Plenário, o Sr. Presidente esclareceu 196 

que, em 30 de junho de 2013, o grupo divulgou o documento intitulado “Carta aberta às 197 

comunidades universitárias da UFMG e à sociedade” (ANEXO E), mediante o qual 198 

apresenta suas reivindicações. O Plenário aprovou por unanimidade a proposta de 199 

instituição da Comissão Especial, indicando os seguintes Conselheiros para integrá-la: 200 

Professores Frederico de Paula Tofani e Antônio Otávio Fernandes, Servidor Guilherme 201 

Fátima de Faria e Universitária Giselle Duarte Maia. 3. Recurso contra decisão do Reitor 202 

referente a solicitação de mudança de local de exercício do magistério, do Colégio 203 

Técnico para o Departamento de História da Faculdade de Filosofia e Ciências 204 

Humanas, de interesse de Anny Jackeline Torres Silveira - Foi novamente distribuído 205 

aos Conselheiros o Parecer n
o
 02/2013 da Comissão de Recursos (ANEXO F), cujo teor foi 206 

apresentado ao Plenário pelo Presidente da Comissão de Recursos, Professor Ricardo 207 

Rodrigues Barbosa. Foi igualmente distribuído o Parecer de Vista da Professora Carmen 208 

Maria de Caro Martins (ANEXO G), que solicitou vista do processo na reunião do 209 

Conselho Universitário de 18 de junho de 2013. Após a apresentação do documento pela 210 

autora, houve breve discussão pelo Plenário. A seguir, o Sr. Presidente colocou em 211 

votação, por precedência, o Parecer n
o
 02/2013 da Comissão de Recursos, favorável ao 212 

deferimento do pedido da recorrente. O documento foi rejeitado, apurando-se na votação 213 

cinco votos a favor. Em seguida, o Sr. Presidente submeteu a votação o Parecer de Vista, 214 

que conclui pelo indeferimento do recurso. O referido Parecer foi aprovado, apurando-se 215 
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na votação trinta e sete votos a favor. Foram apuradas seis abstenções no conjunto da 216 

votação. 4. Doação à UFMG, pela União, da Fazenda Modelo, localizada no município 217 

de Pedro Leopoldo-MG - Foi novamente distribuído aos Conselheiros o Parecer 218 

n
o
 02/2013 do Conselho de Curadores (ANEXO H), que conclui pela aceitação da doação, 219 

à UFMG, da Fazenda Modelo, localizada em Pedro Leopoldo. Foi igualmente distribuído o 220 

Parecer de Vista elaborado pelo Universitário Caio César Clímaco Vieira (ANEXO I), o 221 

qual, na reunião do Conselho Universitário de 18 de junho de 2013, pediu vista do 222 

processo. O Professor Antônio Otávio Fernandes apresentou ao Plenário o Parecer 223 

n
o
 02/2013 do Conselho de Curadores. Em seguida, houve ponderações desfavoráveis à 224 

aceitação do Parecer de Vista, por não ter sido elaborado pelo Universitário Caio César 225 

Clímaco Vieira, tratando-se de Parecer Jurídico, elaborado por escritório de advocacia, em 226 

atendimento a consulta formulada pelo Diretório Central dos Estudantes/UFMG. O 227 

referido Universitário esclareceu ter discutido o assunto com os advogados do citado 228 

escritório, os quais se incumbiram de redigir o documento, que foi homologado pelo 229 

DCE/UFMG, ressaltando que o voto do Parecer coincide com a conclusão do Parecer 230 

n
o
 02/2013 do Conselho de Curadores, favorável à aceitação pela UFMG da doação da 231 

Fazenda Modelo. O Sr. Presidente submeteu a votação a pertinência de ser aceito o 232 

mencionado Parecer Jurídico como Parecer de Vista do Universitário Caio César Clímaco 233 

Vieira. O documento não foi aceito como Parecer de Vista, apurando-se na votação três 234 

votos a favor, vinte e nove contra e quatro abstenções. Após obter a anuência do Plenário, 235 

o Sr. Presidente submeteu a votação o Parecer n
o
 02/2013 do Conselho de Curadores, 236 

favorável à aprovação da matéria pelo Conselho Universitário. O documento foi aprovado 237 

por unanimidade pelo Plenário. 5. Proposta de alteração do Regimento do Centro de 238 

Microscopia da UFMG - Foi novamente distribuído aos Conselheiros o Parecer 239 

n
o
 09/2013 da Comissão de Legislação (ANEXO J), que conclui pela aprovação das 240 

propostas de alteração no Regimento Interno do Centro de Microscopia da UFMG. Foi 241 

igualmente distribuído o Parecer de Vista (ANEXO K), elaborado pela Universitária 242 

Isabela Rodrigues Ligeiro, que solicitou vista do processo na reunião do Conselho 243 

Universitário de 18 de junho de 2013. O Presidente da Comissão de Legislação, Professor 244 

Evandro Neves Abdo, apresentou a matéria ao Plenário, destacando haver divergência 245 

entre o Parecer de Vista e o Parecer n
o
 09/2013 da Comissão de Legislação, apenas no que 246 

diz respeito ao inciso VI do art. 5
o
 do atual Regimento do Centro de Microscopia, 247 

observando que foi acolhida pela Comissão a proposta supressiva relativa à composição do 248 

Conselho Diretor do Órgão, qual seja: VI - um representante discente, usuário do Centro, 249 

eleito pelos discentes usuários do Centro com projeto em andamento, com mandato de um 250 

ano, permitida uma recondução. Após breves considerações, o Sr. Presidente submeteu a 251 

votação, por precedência, o Parecer n
o
 09/2013 da Comissão de Legislação, favorável à 252 

aprovação das propostas de alteração. O documento foi aprovado por unanimidade pelo 253 

Plenário, sem prejuízo do destaque referente ao inciso VI do art. 5
o
. A seguir, o 254 

Sr. Presidente colocou em votação a proposta supressiva do citado inciso, acolhida pela 255 

Comissão de Legislação em seu Parecer n
o
 09/2013. A supressão foi rejeitada, apurando-se 256 

na votação trinta e sete votos contrários, seis a favor e duas abstenções. Em seguida, o 257 

Sr. Presidente colocou em votação o destaque para o inciso VI do art. 5
o
, proposto no 258 
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Parecer de Vista, com a seguinte adequação na redação: VI - Um representante discente 259 

vinculado a projeto de pesquisa em execução no Centro, indicado pelo Diretório Central 260 

dos Estudantes, com mandato de um ano, permitida uma recondução. A proposta foi 261 

aprovada, apurando-se na votação quarenta votos a favor e oito abstenções. 6. Proposta de 262 

Código de Conduta Ética dos Servidores da UFMG - Foi distribuído aos Conselheiros o 263 

Parecer n
o
 15/2013 da Comissão de Legislação (ANEXO L), cujo teor foi apresentado ao 264 

Plenário pelo Professor Evandro Neves Abdo. Seguiu-se longa discussão sobre a matéria. 265 

O Sr. Presidente, após obter a anuência do Plenário, submeteu a votação o Parecer 266 

n
o
 15/2013 da Comissão de Legislação, que conclui favoravelmente à adoção das mesmas 267 

normas previstas no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder 268 

Executivo Federal (Decreto n
o
 1.171, de 22 de junho de 1994), como Código de Ética dos 269 

Servidores da UFMG, e ao encaminhamento simultâneo da proposta formulada pela 270 

Comissão de Ética às Unidades,  para exame e formulação de eventuais sugestões para a 271 

construção de normas específicas para a UFMG, sem prejuízo de ampliação da 272 

abrangência do Código, de forma a abarcar também o segmento discente. Observou que as 273 

sugestões encaminhadas, após serem analisadas pelas instâncias competentes, serão 274 

apresentadas ao Conselho Universitário, para apreciação e deliberação. O Plenário aprovou 275 

o conjunto de propostas. Houve duas abstenções na votação. 7. Recomposição das 276 

Comissões Permanentes do Conselho Universitário - Foram distribuídas aos 277 

Conselheiros informações sobre as vagas que precisam ser preenchidas nas Comissões do 278 

Conselho Universitário (ANEXO M). O Plenário decidiu por unanimidade: a) reconduzir o 279 

Professor Francisco José Penna e a Servidora Leonor Gonçalves para a Comissão de 280 

Legislação; b) reconduzir o Professor Ricardo Rodrigues Barbosa para a Comissão de 281 

Recursos; c) indicar o Professor Alexandre Travessoni Gomes Trivisonno para compor a 282 

Comissão de Recursos; d) indicar o Servidor Domênico Romano Romani para integrar a 283 

Comissão de Orçamento e Contas; e) adiar, para a próxima reunião, a recomposição de 284 

duas vagas docentes na Comissão de Obras e Patrimônio: uma ocupada pelo Professor 285 

Maurício Freire Garcia, cujo mandato na Comissão expira hoje, mas pode ser reconduzido, 286 

e outra deixada pelo Professor Fernando Murilo Gontijo Ramos, cujo mandato no 287 

Conselho Universitário expirou em 25 de maio de 2013. O adiamento foi motivado por 288 

interesse manifestado pelo Professor Frederico de Paula Tofani, no sentido de integrar a 289 

Comissão de Obras e Patrimônio, e pela Professora Maria Beatriz Mendonça, que solicitou 290 

sua transferência da Comissão de Recursos para a Comissão de Obras e Patrimônio. 291 

PALAVRA LIVRE - O Sr. Presidente propôs voto de pesar do Colegiado à família do 292 

Professor William Rosa Alves, do Departamento de Geografia do Instituto de Geociências, 293 

por seu falecimento ocorrido ontem, dia 1
o
 de julho de 2013. Houve aprovação unânime do 294 

Plenário. O Professor Augustin Maurice Marie Gondallier de Tugny formulou convite aos 295 

Conselheiros para que participem do evento organizado pela Escola de Belas-Artes, no 296 

período de 1
o
 a 05 de julho de 2013, na área externa da Unidade, onde ocorre a exposição e 297 

venda de trabalhos artísticos e artesanais produzidos pela comunidade da Escola. Não 298 

havendo outras manifestações, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 299 

sessão, da qual eu, Consuelo Dourado Dupin, Coordenadora da Secretaria dos Órgãos de 300 

Deliberação Superior, lavrei a presente ata, que assino. 301 
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