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ATA DA REUNIÃO EXTRORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 
REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2013 

Aos treze dias do mês de agosto 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: Professora Rocksane de Carvalho Norton (Vice-7 
Reitora); Professores Frederico de Paula Tofani (Diretor) e Silke Kapp (representante 8 
suplente), pela Escola de Arquitetura; Maria Beatriz Mendonça (Diretora) e Magali Melleu 9 
Sehn (representante), pela Escola de Belas-Artes; Edson de Oliveira Vieira (representante), 10 
pelo Instituto de Ciências Agrárias; Tomaz Aroldo da Mota Santos (Diretor) e Maria Elena 11 
de Lima Perez Garcia (representante), pelo Instituto de Ciências Biológicas; Reynaldo 12 
Maia Muniz (Diretor) e Hugo Eduardo Araújo da Gama Cerqueira (representante), pela 13 
Faculdade de Ciências Econômicas; Antônio Otávio Fernandes (Diretor), pelo Instituto de 14 
Ciências Exatas; Ricardo Rodrigues Barbosa (Diretor) e Paulo da Terra Caldeira 15 
(representante), pela Escola de Ciência da Informação; Amanda Flávio de Oliveira 16 
(Diretora) e Alexandre Travessoni Gomes Trivisonno (representante), pela Faculdade de 17 
Direito; Samira Zaidan (Diretora) e Ana Maria Rabelo Gomes (representante), pela 18 
Faculdade de Educação; Emerson Silami Garcia (Diretor), pela Escola de Educação Física, 19 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional; Maria Imaculada de Fátima Freitas (Diretora) e Flávia 20 
Sampaio Latini Velásquez (representante), pela Escola de Enfermagem; Alessandro 21 
Fernandes Moreira (Vice-Diretor) e Samuel Vieira Conceição (representante suplente), 22 
pela Escola de Engenharia; Jorge Alexandre Barbosa Neves (Diretor), pela Faculdade de 23 
Filosofia e Ciências Humanas; Tânia Mara Dussin (Diretora) e Maria de Lourdes Souza 24 
Fernandes (representante suplente), pelo Instituto de Geociências; Luiz Francisco Dias 25 
(Diretor) e Luís Alberto Ferreira Brandão Santos (representante), pela Faculdade de Letras; 26 
Francisco José Penna (Diretor) e Manoel Otávio da Costa Rocha (representante), pela 27 
Faculdade de Medicina; Artur Andrés Ribeiro (Decano), pela Escola de Música; Evandro 28 
Neves Abdo (Diretor) e Cláudia Silami de Magalhães (representante suplente), pela 29 
Faculdade de Odontologia; José Aurélio Garcia Bergmann (Diretor) e Ronald Kennedy 30 
Luz (representante suplente), pela Escola de Veterinária; Luciana de Gouvêa Viana (Vice-31 
Diretora), pelo Hospital das Clínicas; Carmen Maria de Caro Martins (Diretora), pela 32 
Escola de Educação Básica e Profissional; Manoel Leonardo Wanderley Duarte Santos, 33 
pela representação do corpo docente da área de Ciências Humanas; Elizabeth Ribeiro da 34 
Silva, pela representação do corpo docente da área de Ciências da Vida; Servidores 35 
Cristina del Papa, Helder de Castro Bernardes Barbosa, Everlainy Oliveira Cangussu 36 
(suplente), Leonor Gonçalves, Domenico Romano Romani e Guilherme Fátima de Faria, 37 
pela representação do corpo técnico-administrativo em educação; Universitários Jorge 38 
Afonso Maia Mairink, João Vítor Leite Rodrigues, Daniela França Chagas Batista Valente, 39 
Giselle Duarte Maia, Nathália Ferreira Guimarães, Isabela Rodrigues Ligeiro, Izabella 40 
Lourença Amorim Romualdo e Felipe Gallo da Franca (suplente), pela representação do 41 
corpo discente. Justificaram sua ausência à sessão os Conselheiros: Delacyr da Silva 42 
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Brandão Júnior, Herbert Ugrinowitsch, Gerson Antônio Pianetti, André Augusto Gomes 43 
Faraco, Cleber José Bernardes Alves, Wagner Meira Júnior, Felipy Cairo de Lima Júnior e 44 
Rafael Polidoro Alves Barbosa. Deixaram também de comparecer os Conselheiros: Renato 45 
Martins Assunção, Delfim Afonso Júnior e José Francisco do Nascimento. Havendo 46 
quorum regulamentar, o Sr. Presidente cumprimentou os Conselheiros e declarou abertos 47 
os trabalhos. EXPEDIENTE: Comunicações - Novos Conselheiros: O Diretório Central 48 
dos Estudantes, mediante os Ofícios nos 022/2013, de 01/08/2013, e 023/2013, de 49 
12/08/2013, indicou os seguintes Universitários como representantes estudantis no 50 
Conselho Universitário: Rafael Polidoro Alves Barbosa, do Curso de Doutorado em 51 
Bioquímica e Imunologia, com suplência vaga; Felipy Cairo Lima, do Curso de 52 
Engenharia Florestal, em substituição ao Universitário Caio César Clímaco Vieira, e Thais 53 
da Silva Dias, do Curso de Zootecnia, como sua suplente; Caio César Clímaco Vieira, do 54 
Curso de Ciências do Estado, na suplência do Universitário João Vitor Leite Rodrigues; 55 
Bruna de Souza Jacob, do Curso de Letras, como suplente da Universitária Giselle Duarte 56 
Maia, em substituição à Universitária Marcela Menezes Costa; Nilo Maurício Rosa de 57 
Lima Júnior, do Curso de Ciências Econômicas, como suplente da Universitária Isabela 58 
Rodrigues Ligeiro; Samuel Drummond Scarponi, do Curso de Geografia, como suplente 59 
do Universitário Jorge Afonso Maia Mairink; Felipe Gallo da Franca, do Curso de Direito, 60 
como suplente do Universitário Alex Roberto Correa; Tomaz Fierro de Rezende Martins, 61 
do Curso de Farmácia, como suplente da Universitária Izabella Lourença Amorim 62 
Romualdo. O Sr. Presidente deu boas-vindas aos novos Conselheiros. Ata - Foi distribuída 63 
aos Conselheiros a ata da reunião do Colegiado realizada em 16 de julho de 2013, cujo teor 64 
foi aprovado pelo Plenário, apurando-se na votação três abstenções. ORDEM DO DIA - 65 
1a parte  - Sessão Especial - matéria cuja deliberação exige quorum qualificado: 66 
maioria absoluta - O Sr. Presidente observou que, de acordo com o parágrafo único do 67 
art. 150 do Regimento Geral da Universidade, qualquer alteração do texto regimental deve 68 
ser aprovada pelo voto da maioria absoluta dos membros do Conselho Universitário, em 69 
sessão especialmente convocada para esse fim. Destacou que, considerando a atual 70 
composição do Colegiado, a deliberação deve ser tomada por trinta e três votos. Proposta 71 
de ampliação do prazo estabelecido no art. 152 do Regimento Geral da UFMG, para a 72 
aprovação, pelos Órgãos Colegiados Superiores da Universidade, de resoluções e 73 
normas atualizadas à luz de seu texto - reedição da Resolução Complementar do 74 
Conselho Universitário no 04/2012, de 27 de novembro de 2012 - O Sr. Presidente 75 
informou que foi distribuída aos Conselheiros a Resolução Complementar no 04/2012, que 76 
redefiniu o prazo-limite estabelecido no art. 152 do Regimento Geral da UFMG para a 77 
aprovação, pelos órgãos colegiados superiores da Universidade, de resoluções e normas 78 
previstas no texto regimental (ANEXO A). Destacou em seguida que, segundo o § 1o do 79 
art. 152 do Regimento Geral, ficam convalidadas, em caráter provisório, até que seja 80 
cumprida a referida determinação, todas as disposições contidas nas Resoluções e Normas 81 
vigentes na UFMG, inclusive as expressas no Regimento Geral da Universidade, publicado 82 
no Diário Oficial da União de 30 de julho de 1990, desde que não conflitem com o atual 83 
texto regimental. A seguir, lembrou que a Pró-Reitoria de Recursos Humanos preparou um 84 
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conjunto de propostas de Resoluções sobre matérias previstas no Regimento Geral, as 85 
quais foram analisadas pela Comissão de Legislação e já estavam em condições de serem 86 
submetidas à apreciação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e do Conselho 87 
Universitário, quando, em 28 de dezembro de 2012, foi editada a Lei no 12.772, que alterou 88 
a estruturação do Plano de Carreiras e Cargos do Magistério Federal, tornando necessário 89 
adequá-las à nova legislação. Esclareceu que a Pró-Reitoria de Recursos Humanos e a 90 
Comissão Permanente de Pessoal Docente estão reestruturando tais propostas de 91 
Resoluções, para reenvio aos órgãos colegiados superiores; contudo, durante a realização 92 
de todo esse processo, expirou o prazo-limite de 30 de julho de 2013, estabelecido 93 
anteriormente pelo Conselho Universitário, fazendo-se necessário fixar nova data. A 94 
seguir, passou a palavra ao Professor Evandro Neves Abdo, Presidente da Comissão de 95 
Legislação, o qual comentou que, em 14 de maio de 2013, foram alterados dispositivos da 96 
citada Lei no 12.772/2012, mediante a Medida Provisória-MP no 614, cujo prazo de 97 
validade de sessenta dias foi prorrogado por igual período, em face da grande polêmica 98 
sobre a reestruturação das carreiras dos docentes das Instituições Federais de Ensino 99 
Superior, devendo a MP ser apreciada pelo Congresso Nacional até o próximo mês de 100 
setembro. O Sr. Presidente sugeriu a Resolução Complementar no 04/2012 seja reeditada, 101 
ampliando para 30 de julho de 2014 a data-limite para a aprovação, pelos órgãos 102 
colegiados superiores da Universidade, de resoluções e normas previstas no texto 103 
regimental. A proposta foi aprovada, com registro de uma abstenção, ultrapassando o 104 
número mínimo de votos necessários à aprovação da matéria. O Sr. Presidente, a seguir, 105 
declarou encerrada a sessão especial e abertos os trabalhos da sessão comum. 2a parte - 106 
Sessão Comum - quorum de deliberação: maioria simples - 1. Recomposição das 107 
Comissões Permanentes do Conselho Universitário - Foram distribuídas aos 108 
Conselheiros informações sobre as duas vagas docentes existentes na Comissão de Obras e 109 
Patrimônio (ANEXO B), uma das quais foi anteriormente ocupada pelo Professor Maurício 110 
Freire Garcia, cujo mandato na Comissão terminou em 02 de julho de 2013, e outra foi 111 
deixada pelo Professor Fernando Murilo Gontijo Ramos, cujo mandato no Conselho 112 
Universitário expirou em 25 de maio de 2013. O Sr. Presidente lembrou que, na reunião do 113 
Conselho Universitário de 02 de julho de 2013, foi adiada a recomposição da Comissão de 114 
Obras e Patrimônio, em face da possibilidade de recondução do Professor Maurício Freire 115 
Garcia, do interesse do Professor Frederico de Paula Tofani de ocupar a vaga deixada pelo 116 
Professor Fernando Murilo Gontijo Ramos e do pedido da Professora Maria Beatriz 117 
Mendonça de deixar de integrar a Comissão de Recursos e passar a atuar na Comissão de 118 
Obras e Patrimônio. O Sr. Presidente, após obter a confirmação do interesse dos referidos 119 
docentes, instituiu Comissão Escrutinadora, integrada pelo Professor Antônio                     120 
Otávio Fernandes, pelo Servidor Helder de Castro Bernardes Barbosa e pelo                 121 
Universitário Jorge Afonso Maia Mairink, os quais se incumbiram de proceder a eleição 122 
secreta. De acordo com o resultado da votação, foram indicados para integrar a                 123 
Comissão de Obras e Patrimônio os Professores Frederico de Paula Tófani (quarenta e três 124 
votos) e Maurício de Freire Garcia (vinte e nove votos). Foram ainda apurados vinte e 125 
cinco votos favoráveis à Professora Maria Beatriz Mendonça e nove em branco. 126 
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2. Regulamentação do processo de escolha de Reitor e Vice-Reitor da UFMG: 127 
diretrizes gerais. Regime de urgência (§ 9o, art. 15 do Regimento Geral da UFMG). O 128 
Sr. Presidente informou que, segundo o parágrafo único do art. 27 do Estatuto da UFMG, o 129 
Conselho Universitário regulamentará o processo de consulta à comunidade universitária 130 
para escolha do Reitor e do Vice-Reitor, que precederá a elaboração da respectiva lista 131 
tríplice, caso em que prevalecerão a votação secreta, na qual cada eleitor votará em 132 
apenas um nome para o cargo a ser preenchido, e o peso de, no mínimo, 70% (setenta por 133 
cento) dos votos para a manifestação do corpo docente no total dos votos dessa 134 
comunidade. Informou ainda que o inciso XIX do art. 13 do Estatuto dispõe que compete 135 
ao Conselho Universitário decidir do processo eleitoral e participar, juntamente com o 136 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e o Conselho de Curadores, da organização de 137 
lista tríplice de docentes para escolha do Reitor e do Vice-Reitor, regulamentando a 138 
consulta à comunidade. O Sr. Presidente destacou que o prazo legal para envio ao MEC da 139 
lista tríplice para a escolha do dirigente máximo das IFES é de sessenta dias, previamente 140 
ao término do mandato. Observou que expira em 17 de março de 2014 o mandato do atual 141 
Reitor, e, em 21 de março de 2014, o da Vice-Reitora, Professora Rocksane de Carvalho 142 
Norton, e lembrou que o Ministro da Educação subdelegou aos Reitores das Universidades 143 
competência para nomear os Vice-Reitores. Acrescentou que, de acordo com o cronograma 144 
do processo eleitoral ora aprovado, estão previstos procedimentos a serem cumpridos até a 145 
última semana do atual período letivo, razão pela qual a matéria foi declarada em regime 146 
de urgência. A seguir, o Sr. Presidente informou que foi distribuído aos Conselheiros o 147 
regulamento do processo de consulta à comunidade universitária, aprovado pelo Conselho 148 
Universitário em 11 de agosto de 2009, relativo à elaboração da lista tríplice para a escolha 149 
do Reitor e do Vice-Reitor da UFMG - ano 2009, e observou que estão em destaque no 150 
texto as adequações referentes ao atual processo (ANEXO C). Passou em seguida a palavra 151 
ao Professor Evandro Neves Abdo, Presidente da Comissão de Legislação, que explicou as 152 
propostas de ajuste ao atual processo, em relação ao texto da regulamentação de 11 de 153 
agosto de 2009. Após breve debate, foram apresentados, discutidos e aprovados por 154 
unanimidade os seguintes destaques: a) adequar, em todo o texto, a denominação correta 155 
do segmento técnico-administrativo em educação; b) suprimir, no inciso I, § do 1o do            156 
art. 5o do Regulamento o seguinte trecho: “[...] e art. 47 do anexo ao Decreto                               157 
no 94.664/87(PUCRCE)”; c) antecipar, de 07 para 04 de novembro de 2013, a data de 158 
encaminhamento do resultado da consulta ao Colégio Eleitoral, caso não haja segundo 159 
turno; d) introduzir, no parágrafo único do art. 11, a expressão “ou de entidades 160 
representativas”, resultando na seguinte redação: “Parágrafo único. A juízo da Comissão 161 
Eleitoral, esta poderá organizar outros debates entre os candidatos, na hipótese de demanda 162 
por parte dos candidatos ou de entidades representativas ou de grupos de eleitores”. Foi 163 
rejeitado o destaque modificativo das datas previstas para a realização da consulta à 164 
comunidade, na hipótese de segundo turno, prorrogando-as de 12 e 13 de novembro, para 165 
19 e 20 de novembro de 2013. Foram apurados trinta e seis votos a favor da proposta 166 
original, cinco a favor do destaque substitutivo, e treze abstenções. Após obter a anuência 167 
do Plenário, o Sr. Presidente colocou em votação o texto do Regulamento, com as 168 
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adequações e as modificações ora aprovadas. O Plenário aprovou o documento por 169 
unanimidade (ANEXO D). Em seguida, o Sr. Presidente observou que os artigos 2o e 3o do 170 
Regulamento ora aprovado estabelecem que o processo de consulta será coordenado por 171 
Comissão Eleitoral composta de cinco membros efetivos, sendo pelo menos três docentes, 172 
além de três suplentes, todos indicados pelo Conselho Universitário. Os representantes do 173 
corpo técnico-administrativo em educação e do corpo discente no Conselho Universitário 174 
manifestaram-se contrários à participação de ambos os segmentos na Comissão Eleitoral. 175 
O Plenário aprovou a indicação dos seguintes Professores para integrarem a Comissão: 176 
Lucas José Bretas dos Santos, Cristiane Valéria de Oliveira, Antônio de Pinho Marques 177 
Júnior, Maria Cristina Soares de Gouvêa e Joana Ribeiro da Glória. Foram apuradas seis 178 
abstenções na votação. O Sr. Presidente comentou que a Comissão Eleitoral Central-CEC 179 
tem funcionado historicamente como Secretaria Executiva da Comissão Eleitoral, com o 180 
apoio de sua Presidente, a Servidora Maria Célia Nogueira Lima, Coordenadora da 181 
Coordenadoria de Assuntos Comunitários. 3. Criação de Comissão Especial para revisão 182 
da regulamentação que disciplina a realização de festas na UFMG - O Sr. Presidente 183 
lembrou que constaram da “Nota à Comunidade”, divulgada em 16 de julho de 2013, as 184 
deliberações do Conselho Universitário tomadas na reunião realizada no mesmo dia, dentre 185 
as quais o compromisso de serem discutidas formas de socialização e confraternização na 186 
Universidade, incluindo a revisão das normas relativas à realização de festas nas 187 
dependências da UFMG, proibidas desde 20 de abril de 2011, mediante a Portaria do 188 
Reitor no 34/2011. Observou que está sendo proposta a criação pelo Conselho 189 
Universitário de Comissão Especial, para estudar a matéria. Após breve discussão, foram 190 
indicados, por unanimidade, os seguintes Conselheiros, para integrarem a Comissão 191 
Especial, que deverá apresentar relatório no prazo de trinta dias, após sua instalação: 192 
Professores Maria Beatriz Mendonça, Maria Imaculada de Fátima Freitas e Benjamim 193 
Rodrigues de Menezes; Servidores Técnico-Administrativos em Educação Cristina del 194 
Papa, Leonor Gonçalves e Guilherme Fátima de Faria; Universitários Daniela França 195 
Chagas Batista Valente, Nathália Ferreira Guimarães e João Vítor Leite Rodrigues.                 196 
4. Trote na Faculdade de Direito - O Sr. Presidente fez breve relato histórico sobre a 197 
matéria: a) em 08 de março de 2013, a UFMG publicou o post “Trote não é legal”, em sua 198 
fan page no Facebook, citando os dispositivos do Regimento Geral da Universidade 199 
relativos às penalidades aplicáveis a discentes praticantes das irregularidades previstas no 200 
texto regimental, vedadas no âmbito institucional, com a finalidade de manter a ordem 201 
disciplinar; b) em 15 de março de 2013, na Faculdade de Direito da UFMG, ocorreu trote 202 
aplicado por estudantes veteranos a seus novos colegas; c) em 19 de março de 2013, a 203 
Diretoria da Faculdade de Direito, mediante a Portaria no 018/2013 (ANEXO E), instituiu 204 
Comissão de Sindicância, com a finalidade de apurar as responsabilidades pelos fatos 205 
ocorridos. No mesmo dia, a Reitoria divulgou nota de repúdio (ANEXO F) a quaisquer 206 
atos de violência, opressão, constrangimento ou equivalentes, praticados contra membros 207 
da comunidade universitária, manifestando-se veementemente contra o trote ocorrido na 208 
Faculdade de Direito; d) a Faculdade de Direito, mediante a Portaria no 030/2013 (ANEXO 209 
G), prorrogou por trinta dias o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão de 210 
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Sindicância; e) em 03 de julho de 2013, a Diretoria da Faculdade de Direito, considerando 211 
o resultado da sindicância realizada, emitiu a Portaria no 059/2013 (ANEXO H), que 212 
determinou a instauração de processo administrativo disciplinar, destinado a apurar a 213 
responsabilidade de cerca de duzentos discentes: 68 do 2o período, por terem aplicado trote 214 
nos estudantes do 1o período; 32 membros da Diretoria do Centro Acadêmico Afonso 215 
Pena-CAAP, por terem distribuído gratuitamente e comercializado bebidas alcoólicas no 216 
âmbito da Unidade, e 99 discentes do 1o período, por terem contribuído financeiramente e 217 
participado das atividades do trote. A seguir, o Sr. Presidente passou a palavra à Diretora 218 
da Faculdade de Direito, Professora Amanda Flávio de Oliveira, que acrescentou o 219 
seguinte: a) a Comissão de Sindicância, cuja apuração tem natureza de investigação e de 220 
esclarecimento, foi constituída para colher elementos capazes de esclarecer o ocorrido e 221 
reunir o máximo possível de informações relacionadas com os fatos sob averiguação; b) a 222 
Comissão de Sindicância emitiu seu relatório final, indicando os nomes dos possíveis 223 
envolvidos no fato; c) o relatório e os documentos produzidos pela Comissão foram 224 
encaminhados à Procuradoria Jurídica da UFMG (órgão integrante da estrutura da 225 
Advocacia Geral da União) que se manifestou exclusivamente sobre aspectos relacionados 226 
à regularidade processual; d) a Faculdade de Direito, em 03 de julho de 2013, com base 227 
tanto no levantamento prévio de informações, realizado pela Comissão de Sindicância, que 228 
confirmou a materialidade do fato e a indicação de sua possível autoria, como no Parecer 229 
da Procuradoria Jurídica, instaurou o Processo Administrativo Disciplinar contra os 230 
possíveis discentes envolvidos, tendo a Comissão Processante o prazo de sessenta dias para 231 
apresentar o relatório conclusivo; e) o Processo Administrativo Disciplinar foi instaurado 232 
para apurar a responsabilidade dos 198 discentes, assegurada a individualização das 233 
eventuais penalidades, considerando a gravidade da infração e o nível de envolvimento de 234 
cada um dos discentes, com a garantia do direito ao contraditório e à ampla defesa; f) em 235 
15 de julho de 2013, um grupo de professores da UFMG interpôs recurso à Congregação 236 
da Faculdade de Direito contra o relatório conclusivo da Comissão de Sindicância, 237 
alegando, entre outros aspectos, que o referido documento deixa de mencionar as supostas 238 
atitudes de racismo e de apologia ao nazismo, bem como de práticas atentatórias aos 239 
direitos humanos, solicitando a declaração de nulidade da Portaria no 059/2013, que 240 
instaurou o Processo Administrativo Disciplinar, a abertura de nova investigação, 241 
conduzida pelo Conselho Universitário, e a individualização do processo de cada um dos 242 
discentes envolvidos; g) a Congregação da Faculdade de Direito discutiu o assunto nas 243 
reuniões extraordinárias realizadas em 1o e 05 de agosto de 2013, convocadas 244 
exclusivamente para esse fim, tendo decidido, por unanimidade, proceder aos devidos 245 
encaminhamentos do recurso em seu próprio âmbito, de forma a manter seu regular 246 
processamento na Unidade, para não configurar supressão de instância, o que ocorreria, 247 
caso o processo fosse encaminhado, naquele ponto, ao Conselho Universitário; h) o recurso 248 
do grupo de professores foi encaminhado a relator, para exame e emissão de parecer, com 249 
a finalidade de subsidiar a decisão da Congregação da Faculdade de Direito; i) a Comissão 250 
do Processo Administrativo Disciplinar foi instituída com os mesmos integrantes da 251 
Comissão de Sindicância, considerando que inexiste impedimento legal nesse sentido, 252 
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entendimento confirmado pela Procuradoria Jurídica da UFMG; contudo, caso se conclua 253 
por sua instalação, na hipótese de indeferimento do recurso, tal composição poderá ser 254 
alterada, objetivando evitar controvérsias. Em seguida, a Professora Amanda Flávio de 255 
Oliveira e o Professor Alexandre Travessoni Gomes Trivisonno prestaram, entre outros, os 256 
seguintes esclarecimentos: a) a Faculdade de Direito lamenta o ocorrido, zela pela 257 
celeridade e correção formal do processo, além de julgar importante que os fatos sejam 258 
investigados e apurados com isenção, imparcialidade e rigor, de forma a assegurar o 259 
devido processo legal; b) o Regime Disciplinar do corpo discente da Universidade, em 260 
vigor, estabelecido nos artigos de 192 a 197 do Regimento Geral da UFMG, publicado no 261 
Diário Oficial da União em 30 de julho de 1990, dispõe em seu texto que são competentes 262 
para aplicar as penalidades: o Professor, o Diretor, a Congregação e o Conselho 263 
Universitário, dependendo da penalidade, que varia de acordo com o nível de gravidade da 264 
infração cometida; c) os discentes envolvidos em Processo Administrativo Disciplinar 265 
ficam sujeitos às sanções previstas no artigo 193 do Regimento Geral, a serem aplicadas 266 
pelas autoridades universitárias previstas no texto regimental, quando, salvo disposição 267 
diversa, o relatório final produzido pela Comissão Processante conclua pela existência de 268 
responsabilidade; d) a gradação das penalidades previstas no Regimento Geral varia de 269 
acordo com a gravidade da infração cometida, desde a pena de advertência até o 270 
desligamento da Universidade; e) as autoridades competentes para julgar e aplicar 271 
penalidades devem ser cautelosas ao se manifestarem sobre processo pendente de 272 
julgamento, para não emitirem opinião relativa a conteúdo ou autoria, o que poderia 273 
caracterizar pré-julgamento e, em consequência, ficariam impedidas de julgar e aplicar 274 
sanção, sob pena de nulidade do processo; f) o processo administrativo disciplinar foi 275 
instaurado para apurar a responsabilidade individual dos cerca de duzentos discentes, 276 
evitando a abertura de um processo para cada um, o que implicaria a emissão de cerca de 277 
duzentas portarias individuais com a respectiva publicação no Diário Oficial da União, 278 
além da instituição de uma comissão específica para cada discente, o que, conclui-se, por 279 
razões de conveniência e oportunidade, não seria o caminho mais eficiente e célere; g) o 280 
devido processo legal constitui direito fundamental, assegurado na Constituição Federal, 281 
assim como o direito ao contraditório e à ampla defesa; h) a Faculdade de Direito, que 282 
conta com vários grupos de defesa dos direitos humanos, tomou as medidas legais cabíveis 283 
ao Processo Administrativo Disciplinar, garantido o direito de defesa aos acusados, uma 284 
vez que não existe outra forma de apurar e punir; i) os fatos ocorridos no trote devem ser 285 
tratados em seus respectivos níveis de competência legal: eventuais práticas de racismo e 286 
nazismo, sob a órbita criminal, ao passo que, no âmbito da UFMG, devem ser aplicadas as 287 
normas da Universidade, e, especificamente, o Regimento Geral da Instituição, no que diz 288 
respeito ao regime disciplinar do corpo discente, que prevê as infrações e as penalidades 289 
correspondentes, não significando, entretanto, que a Universidade ficará impedida de 290 
julgar atos de discriminação e violação a direitos humanos, desde que tais práticas sejam 291 
caracterizadas em conformidade com as infrações previstas no texto regimental, como 292 
injúria, ofensa, desacato, grave desacato, prática incompatível com a dignidade 293 
universitária e outras; j) o caso está sendo acompanhado, desde o início, por vários órgãos, 294 
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cuja atuação independe da Universidade, tais como o Ministério Público Federal, a Polícia 295 
Federal, a Ouvidoria Nacional e a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, 296 
os quais têm cópia do inteiro teor do processo e recebem atualizações encaminhadas pela 297 
Faculdade de Direito; l) o Ministério Público tem competência para mover ação atinente a 298 
questões relacionadas à defesa dos interesses e direitos coletivos difusos da sociedade. 299 
Após as explicações dos Professores Amanda Flávio de Oliveira e Alexandre Travessoni 300 
Gomes Trivisonno, houve longo debate sobre o assunto, durante o qual se evidenciaram no 301 
Plenário reações de indignação, não só com a falta de imediata, explícita e veemente 302 
manifestação de repúdio por parte da Faculdade de Direito e da Universidade, à altura da 303 
gravidade do trote ocorrido na referida Unidade, mas também com a ausência de 304 
reafirmação do respeito devido à dignidade da pessoa, aos direitos humanos e aos valores 305 
sociais de comportamento, especialmente por se tratar de instituição de ensino, que tem o 306 
dever de zelar por seus valores e de se manifestar ética e moralmente contrária a esse tipo 307 
de prática. Quanto a esse aspecto, ponderou-se no sentido de que a falta de posicionamento 308 
da Instituição sobre o ocorrido pode também se caracterizar como um pré-julgamento. 309 
Houve ainda manifestações de revolta em face das ações registradas nas fotos do trote, 310 
amplamente divulgadas pelas redes sociais e pela mídia em geral, evidenciando violência, 311 
com conotação preconceituosa e discriminatória, com elementos de racismo, machismo e 312 
de alusão ao nazismo. Foi manifestada também indignação com a demora na apuração dos 313 
fatos e na consequente penalização dos responsáveis. No que diz respeito à Portaria da 314 
Faculdade de Direito no 059/2013, que determinou a instauração do Processo 315 
Administrativo Disciplinar, foram apresentadas as seguintes sugestões:                                        316 
a) desmembramento do processo e instauração de uma comissão específica para cada um 317 
dos três grupos de discentes, objetivando dar mais agilidade aos procedimentos e à sua 318 
conclusão; b) supressão da acusação aos membros da Diretoria do Centro Acadêmico 319 
Afonso Pena, por terem distribuído gratuitamente e comercializado bebidas alcoólicas na 320 
Unidade, considerando tratar-se de prática corriqueira no âmbito da Universidade, não 321 
restrita aos trotes. Ainda quanto à referida Portaria, houve manifestações contrárias à falta 322 
de menção, em seu teor, aos atos atentatórios aos direitos humanos, evidenciados nas fotos 323 
do mencionado trote, como racismo, machismo, discriminação e nazismo. Houve também 324 
ponderações a favor de que a Universidade avance no debate sobre direitos humanos, em 325 
especial no que diz respeito ao preconceito e à discriminação, e promova a revisão de suas 326 
normas institucionais, à luz da realidade atual, tornando-as mais precisas, de forma a 327 
instrumentar a Instituição para agir nos casos de transgressões disciplinares, especialmente 328 
em situações de trotes violentos na UFMG, independentemente de sua divulgação na 329 
mídia. Foram ainda apresentadas sugestões no sentido de que, paralelamente aos 330 
procedimentos do processo legal, pertinentes ao trote ocorrido na Faculdade de Direito, a 331 
Universidade emita nota quanto a seu posicionamento político à comunidade universitária 332 
e à sociedade em geral, repudiando o citado trote e os atos violentos e atentatórios aos 333 
direitos humanos, evidenciados nas fotos do episódio, de forma a evitar a impressão de que 334 
o rigor da norma está favorecendo a postergação de penalidades aos eventuais responsáveis 335 
e atuando como instrumento de impunidade. A Vice-Reitora, Professora Rocksane de 336 
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Carvalho Norton, lembrou que, em 11 de abril de 2013, foi realizado encontro para debate 337 
sobre o trote, organizado pela Reitoria e promovido em parceria com o DCE, com a 338 
participação da Ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, 339 
Maria do Rosário Nunes. Observou que está no âmbito da Comissão de Legislação 340 
proposta de Resolução proibindo trotes na UFMG, elaborada por Grupo de Trabalho 341 
instituído pela Reitoria e acrescentou que o DCE está ultimando a elaboração de uma 342 
cartilha sobre trote. O Sr. Presidente destacou que além das várias iniciativas em curso, 343 
voltadas para a questão da convivência no âmbito institucional, há a proposta de Resolução 344 
referente ao Código de Convivência Discente (previsto na alínea “d” do inciso I do § 2o do 345 
art. 5o do Regimento Geral da UFMG), a qual foi retirada da pauta do Conselho 346 
Universitário, a pedido do Diretório Central dos Estudantes, em dezembro de 2009. A esse 347 
respeito, ressaltou a necessidade de que a proposta seja novamente pautada, para discussão 348 
e deliberação final. Citou ainda que o Conselho Universitário decidiu adotar, como Código 349 
de Ética dos Servidores da UFMG, o Código de Ética Profissional do Servidor Público 350 
Civil do Poder Executivo Federal, definido no Decreto no 1.171/94, e fixou em 30 de 351 
setembro de 2013 a data-limite para recebimento de críticas e sugestões para 352 
aprimoramento da proposta de Código de Conduta Ética dos Servidores da UFMG, 353 
elaborada pela Comissão de Ética da UFMG. Mencionou também a criação, na presente 354 
sessão, da Comissão Especial com a finalidade de promover a revisão da regulamentação 355 
relativa à realização de festas na UFMG. Em seguida, o Sr. Presidente, observando a perda 356 
do quorum necessário à continuidade da reunião, agradeceu a presença de todos e encerrou 357 
a sessão, da qual eu, Consuelo Dourado Dupin, Coordenadora da Secretaria dos Órgãos de 358 
Deliberação Superior, lavrei a presente ata, que assino. 359 
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